
                                                                                                       

Предлог   

 

На основу члана 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 

83/2014 - др. закон), члана 40. ст. 1. тачка 8. Статута општине Велико Градиште (''Сл. Гласник општине 

Велико Градиште'', бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), 

Скупштина општине Велико Градиште на својој   седници одржаној дана .2018. године донела је, 

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДИ ЗА РАД ЧЛАНОВА У РАДНИМ ТЕЛИМА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се висина накнаде, услови плаћања и друга питања од значаја за остваривање 

права на накнаду трошкова који настају у обављању права и дужности члана у радним телима које образује 

Председник општине Велико Градиште и Начелник општинске управе Општине Велико Градиште. 

              

Члан 2. 

          Члановима радних тела које образује Председник или Начелник, кад учествују у раду радног тела 

припада накнада у висини од 2.000,00 динара по одржаној седници.  

Запослени у Општинској управи општине Велико Градишту као и лица запослена код корисника буџетских 

средстава немају право на накнаду из става 1. ако се седница одржава у току радног времена.  

          Члановима радних тела признаје се право на накнаду трошкова превоза у висини стварне цене превоза 

јавног превозника како за долазак на седницу, тако и за повратак до свог места пребивалишта. 

 Председник или Начелник имају право да утврде накнаду за рад члановима радног тела у другом 

износу у односу на став 1. овог члана, под условом да су послови радног тела знатно сложенији од 

уобичајених. 

Члан 3. 

          Накнаде утврђене овом Одлуком исплаћују се из средстава буџета општине Велико Градиште. 

 

Члан 4. 

          Накнаде по овој Одлуци исплаћују се на текући рачун или готовнински исплатом на руке од стране 

обрачунске службе Општинске управе општине Велико Градиште у року од 15. дана рачунајући од дана када 

је одржана седница радног тела. 

Члан 5. 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члану 40. ст. 1. тачка 8. Статута општине Велико Градиште 

(''Сл. Гласник општине Велико Градиште'', бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), а обзиром да на основу 

посебних прописа, као и на основу овлашћења из чланова 74 и 90 Статута општине Велико Градиште (''Сл. 

Гласник општине Велико Градиште'', бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), Председник општине и Начелник 

општинске управе општине Велико Градиште, могу да образују радна тела ради разматрања питања из 

њихове надлежности. 

Разлози за доношење ове Одлуке проистичу из потребе да се што ближе и прецизније уреди  висина накнаде, 

услови плаћања и друга питања од значаја за остваривање права на накнаду трошкова који настају у 

обављању права и дужности чланова у радним телима које образује Председник општине Велико Градиште 

или Начелник општинске управе Општине Велико Градиште. 

Средства за реализацију ове Одлуке планирана су  Одуком о буџету општине Велико Градиште.  

 

                                                                                                       Предлагач: Општинско веће 


