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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
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Број: 06-234/2016-01 

Датум: 25.07.2016. 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 25.07.2016. 

године донела је 

 

ОДЛУКУ  

о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела 

Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова 

Општинског већа општине Црна Трава 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци 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), члан 4. мења се и 

гласи: 

 

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

Лица из става 1. ове Одлуке немају право на накнаду путних трошкова уколико 

то право остварују као запослени код свог послодавца. 

Након ступања на снагу ове Одлуке, лица из става 1. ове Одлуке 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 2. 

 

Члан 6. мења се и гласи:  

 

„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 4. Одлуке.“ 

 

Члан 3. 

 

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

гласнику града Лесковца“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

Председник 

Јоца Митић 

___________________ 
 


