
 

                                                                                                  
Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-37/2018-01 

Датум: 08.02.2018. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 27. и члана 28. став 1. тачка 6. Статута општине Црна Трава 

(„Службени гласник града Лесковца“, број 17/2012), 

 Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 08.02.2018. 

године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  И 

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се право на накнаду за рад и накнаду путних трошкова 

одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника 

одборничких група у Скупштини општине Црна Трава, председника савета месних 

заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава. 

 

Члан 2. 

 Одборници Скупштине општине Црна Трава за вршење својих дужности одборника 

имају право на накнаду у висини од 5.000,00 динара нето месечно, која ће им се 

исплаћивати до петог у месецу за претходни месец. 

 Чланови Општинског већа, као и чланови савета и комисија Скупштине општине 

Црна Трава имају, за сваку одржану седницу у чијем раду учествују, право на накнаду у 

висини од 5% бруто зараде по запосленом у Републици Србији према последњем 

објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 Председници одборничких група у Скупштини општине Црна Трава за своје 

учешће у раду Општинског већа општине Црна Трава имају право на накнаду у висини од 

5% бруто зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку 

Републичког завода за статистику, за сваку одржану седницу у чијем раду учествују. 

 

Члан 3. 

Лицима из члана 1. ове Одлуке припада право на накнаду путних трошкова за 

долазак и одлазак са седнице органа или тела у чијем раду учествују, у висини од 10% од 

званичне цене литра бензина који се користи, на дан обрачуна, по пређеном километру, 

али до износа до кога се не плаћају порези. 

Накнада из става 1. овог члана исплаћиваће се заједно са накнадама за рад. 



Лица из става 1. овог члана Одлуке немају право на накнаду путних трошкова 

уколико то право остварују као запослени код свог послодавца. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, лица из члана 1. ове Одлуке, која то већ нису 

учинила, дужна су да Рачуноводству Општинске управе општине Црна Трава доставе 

писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, о релацији на којој 

путују за потребе обављања послова из члана 1. ове Одлуке, укупном броју пређених 

километара у оба смера по једном доласку, као и о чињеници да ли право на накнаду 

путних трошкова остварује код свог послодавца. 

Уколико лице из члана 1. ове Одлуке не достави рачуноводству изјаву из става 2. 

овог члана, неће му се признати путни трошкови. 

Лице из члана 1. ове Одлуке је дужно да о свакој промени која је од значаја за 

признавање путних трошкова, обавести Рачуноводство Општинске управе на начин из 

става 2. овог члана. 

 Председницима Савета месних заједница надокнађују се трошкови превоза од места 

пребивалишта до места где треба да се изврши службени посао за потребе месне заједнице 

и трошкови  превоза за повратак до места пребивалишта у висини стварних трошкова 

превоза у јавном саобраћају. 

 Ако због хитности, односно потреба службеног посла Председник Савета МЗ не 

може користити превоз у јавном саобраћају ни службено возило, може користити 

сопствени аутомобил. 

Председницима Савета месних заједница који користе сопствени аутомобил 

исплаћује се накнада од 10% од прописане цене погонског горива по пређеном километру. 

 

Члан 4. 

Изабраним, именованим и постављеним лицима у органима општине Црна Трава, 

који за свој рад остварују месечну плату или накнаду, не припада накнада за рад на 

седницама Скупштине општине, њених радних тела и Општинског већа. 

Лица из става 1. овог члана остварују право на накнаду путних трошкова, на начин 

прописан чланом 3. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама одборника, 

чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних 

заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава („Службени гласник града 

Лесковца“, број 24/2013 и 33/2016). 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

Председник 

Јоца Митић 

___________________ 
 


