
''Сл. лист града Београда'' бр. 25/09
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 27. маја 2009.године, на основу 

члана 24  Статута градске општине Обреновац  (''Сл. лист града Београда'' бр. 44/08 ), члана 74 став 8 и 9 
Статута града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр. 39/08),  донела је  

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА И 
НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ,  ИМЕНОВАНИХ И   ПОСТАВЉЕНИХ  ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I – ОПШТА ОДРЕДБА
 

Члан 1.

Овом  Одлуком  утврђују  се  права  на  накнаде  и  друга  примања  одборника  и  чланова  органа 
градске  општине Обреновац  и  радних  тела  Скупштине,  Већа  градске  општине,  председника градске 
општине и других органа градске општине Обреновац и права на плату и накнаде изабраних, именованих 
и  постављених лица у органима градске општине Обреновац. 

 II – НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА И ДРУГИХ ЛИЦА

Члан 2.
Одборник Скупштине градске општине има право на: 

- накнаду за присуствовање седници Скупштине градске општине, 
- право на одборнички додатак,
- и друге накнаде утврђене овом Одлуком.

Члан 3.
Одборнику  за  присуствовање  седници  Скупштине  градске  општине   и  седници  радног  тела 

Скупштине,  Већа и председника градске општине,  исплаћује  се  накнада у висини од 5 %  просечне 
месечне  бруто  зараде  по  запосленом  у  привреди  Републике  према  последњем  објављеном  податку 
Републичког органа надлежног за послове статистике, по одржаној седници .

Одборнику припада и право на месечни одборнички додатак у висини од  15 % просечне месечне 
бруто зараде по запосленом у привреди Републике према последњем објављеном податку Републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

Изабраном, именованом и  постављеном лицу која су на сталном раду у градској општини не 
припада  накнада  за  присуствовање  седници  Скупштине  и  седници  радног  тела  Скупштине  градске 
општине, председника градске општине  и Већа градске општине. 

Право на накнаду из става 1. овог члана има члан радног тела Скупштине, Већа  и председника 
градске општине, који није одборник, ако није на сталном раду у градској општини.

Право на накнаду у висини из става 1. овог члана припада и члану радног тела које је образовао 
надлежни орган Републике или Града, који није одборник и није на сталном раду у општини, а која тела  
обављају послове градске општине, као изворне или поверене из одређене области, уколико ово право 
није регулисано на другачији начин или актом органа који је радно тело образовао. 

Члан 4.
Право на накнаде утврђене  овом Одлуком  припадају одборнику Скупштине градске општине од 

дана верификације до дана престанка мандата, а члану радног тела  од дана  избора до дана разрешења, а 
исплаћују се по одржаној седници.

III  - ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ  И
        ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

Члан 5.

Лице које бира Скупштина из реда одборника и реда грађана (у даљем тексту: изабрано лице)  
које  је  на  сталном раду у  градској  општини због вршења функције  и  престаје  да  остварује  плату у  
предузећу, установи или од самосталне делатности, има право на плату  у сталном месечном износу у 
градској општини.
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Право  на  плату  имају  и  лица  која  именује  или  поставља  Скупштина,  Веће  или  председник 
градске општине (у даљем тексту: постављена лица), која су на сталном раду у градској општини.

Плата се прима и за дане годишњег одмора, за дане државних празника и у другим случајевима 
за које је Законом прописано да  се не ради. 

Члан 6.
Плате изабраних и постављених лица из члана 5 ове Одлуке, утврђује се  на основу: 

- основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица),
- коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент),
- додатка на плату, 
- обавеза  које  изабрано  и  постављено  лице  плаћа  по  основу пореза  и  доприноса  за  обавезно 

социјално  осигурање  из плате, у складу са Законом.
Плата утврђена у смислу овог члана  исплаћује се за рад за пуно радно време, односно  радно 

време  које се сматра пуним. 

Члан 7.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије у складу са Законом.

Члан 8.
Коефицијент  изражава  сложеност  послова  које  обавља  изабрано  и  постављено  лице, 

одговорност, услове рада и стручну спрему.
Накнада за регрес за коришћење годишњег одмора и топли оброк у току рада утврђују  се  у 

складу са Законом.

Члан 9.
Додатак  на плату припада за: 

1. време  проведено у радном односу (минули рад),
2. дежурство  и  друге  случајеве рада  дужег  од  пуног  радног  времена  у  складу  са  прописима 

(прековремени рад),
3. рад на дан државног и верског празника, 
4. дневну накнаду  за повећање трошкова  рада и боравка  на терену  (теренски додатак), 
5. рад ноћу (између 22 и 6 часова наредног дана) ако такав  рад није вреднован при утврђивању 

коефицијента.  

Члан 10.
Право на плату у складу са овом Одлуком  имају: 
- председник градске општине,
- заменик председника градске општине,
- председник Скупштине градске општине, 
- заменик председника Скупштине градске општине, 
- чланови Већа градске општине на сталном раду, 
- начелник Управе градске општине,
- заменик начелника Управе градске општине, 
- помоћници председника градске општине,
- секретар Скупштине градске општине, 
- заменик секретара Скупштине градске општине,
- шеф кабинета председника градске општине,
- јавни правобранилац градске општине, 
- заменик јавног правобраниоца градске општине,
- начелници Одељења – Службе Управе градске општине.

Члан 11.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних  лица износе: 

- 10,50 - за председника градске општине;
- 10,35 - за заменика председника градске општине;
-  9,40  - за председника Скупштине градске општине и увећава се, по основу сложености и 

одговорности, стимулативним фактором 1,050; 
-  7,94 -  за  заменика  председника  Скупштине  градске  општине  и  увећава  се, по  основу 

сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,050;
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-   7,94 - за чланове Већа градске општине на сталном раду и увећава се, по основу сложености 
и одговорности, стимулативним фактором 1,050.

Члан 12.
  Изабрано лице које има право на плату у складу са овом Одлуком, осим члана Већа градске 
општине, које наставља рад и остварује права из радног односа и плату у предузећу, установи или од  
самосталне делатности, тј. које није на сталном раду у градској општини,  има право на накнаду у висини 
разлике  између  пуног  износа  плате  утврђене  овом  Одлуком  за  функцију  коју  обавља  и  зараде  коју 
остварује у радном односу или по другом основу.

Члан 13.
  Изабраном лицу које има право на плату у складу са овом Одлуком, осим члану Већа градске 
општине, које наставља рад и остварује права из радног односа и плату у предузећу, установи или од  
самосталне делатности, тј. које није на сталном раду у  градској  општини, припада накнада за вршење 
функције  у  градској  општини која  износи  20% од укупног  износа  плате  утврђене  овом Одлуком за 
функцију коју обавља.

Члану Већа градске општине  који није на сталном раду у Већу припада месечна накнада за рад у 
Већу градске општине у висини од 50% од нето зараде коју би као члан Већа градске општине  имао на 
сталном раду.
  Изборна  комисија  градске  општине  својом  одлуком  утврђује  висину  накнада  за  рад  својих 
чланова.

Члан 14.
Коефицијенти  за обрачун и исплату плата  постављених лица износе: 
- 24,00  -  за  начелника  Управе  градске   општине  и  увећава  се,  по  основу  сложености  и 

одговорности, стимулативним фактором 1,904;  
- 24,00 - за заменика начелника Управе градске општине и увећава се, по основу сложености и 

одговорности, стимулативним фактором 1,712;
- 24,00  -  за  секретара Скупштине градске општине и увећава  се,  по основу сложености и 

одговорности, стимулативним фактором 1,712;
- 23,31  -  за  заменика  секретара  Скупштине  градске  општине и  увећава  се,  по  основу 

сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,708; 
- 23,31 - за шефа кабинета председника градске општине и увећава се, по основу сложености и 

одговорности, стимулативним фактором 1,708; 
- 23,31 - за помоћнике председника градске општине и увећава се, по основу сложености и 

одговорности, стимулативним фактором 1,690;
- 24,00 -  за Јавног правобраниоца градске општине и увећава  се,  по основу сложености и 

одговорности, стимулативним фактором 1,659;
- 22,62  -  за  заменика  Јавног  правобраниоца  градске  општине и  увећава  се,  по  основу 

сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,679;
- 22,62 - за начелника Одељења за привреду, финансије и друштвене делатности и увећава се,  

по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,640 и за 1,00;
- 22,62 - за начелнике осталих Одељења и Службе Управе градске општине и увећава се, по  

основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,581;.

Члан 15.
Право на плату припада изабраним и постављеним лицима на сталном раду у градској општини 

од дана ступања на функцију до краја месеца у којем су престали да врше функцију.
Лице које по престанку вршења функције не буде бирано на другу функцију или распоређено на 

друге послове и задатке може остварити право на плату под условима и у временском трајању у складу 
са Законом.

Члан 16.
Комисија  за  кадровска  и  административна  питања  може  увећати  појединачно  утврђене 

коефицијенте,  утврђене  овом  Одлуком  за  постављена  лица  из  члана  14.  ове  Одлуке  за  додатно 
оптерећење на раду највише  до 30%.
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Члан 17.
Комисија  за  кадровска  и  административна  питања  може  умањити  појединачно  утврђени 

коефицијент лицима из  члана 14. ове Одлуке  до 30 %,  под условима и на начин који ће бити регулисани 
посебним актом. 

Члан 18.
Плата  изабраних и постављених лица обрачунава се за време проведено на раду тако што се 

основица множи  коефицијентом  и увећава додатком на плату за минули рад.

IV – НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 19.
Изабрано и  постављено лице има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због 

боловања,  стручног  оспособљавања  и  усавршавања  и  у  другим  случајевима  одсуствовања  са  рада  у 
складу са Законом, Колективним уговором и другим прописима.

Члан 20.
Одборник, изабрано и постављено  лице има право на дневницу и накнаду трошкова за службено 

путовање када по службеном задатку треба да обави одређени посао за потребе  градске  општине ван 
територије града Београда, у земљи или иностранству, у висини и под условима утврђеним Законом и 
другим прописима. 

Одлуку о упућивању на службено путовање  лица из става један овог члана доноси председник 
градске општине. 

Путни налог на основу одлука из става 2 овог члана издаје начелник Управе градске општине  
или лице које он овласти.

Члан 21.
Изабрано и постављено лице могу бити упућени  на стручно  усавршавање и дошколовавање, 

уколико то захтевају организација и процес рада.

Члан 22.
Изабраним и  постављеним  лицима   која су у радном односу у  градској  општини,  може се 

доделити  јубиларна новчана награда.
Јубиларном годином рада сматра се година у којој лица из става 1. овог члана навршавају 10, 20, 

30 и 40 година рада у градској општини.
Изабраним и постављеним женама које су у радном односу у  градској  општини, поводом 8. 

марта, може се доделити једнократни новчани износ као поклон односно поклон честитка.
Поводом обележавања крсне славе градске општине, Дана градске општине и других празника, 

лицима из става 1. овог члана може се доделити новчана награда.
Поводом обележавања новогодишњих и Божићних празника деци лица из става 1. овог члана 

старости до 15 година могу се доделити поклон пакетићи.
Висину награда, поклона и једнократних накнада предвиђених овим чланом утврђује председник 

градске општине, уз претходно прибављено мишљење Већа градске општине, у складу са финансијским 
могућностима и важећим законским прописима за буџетску годину .

Члан 23.
  Појединачна решења о остваривању права у складу са овом Одлуком доноси: 

-Комисија за кадровска и административна питања за изабрана и постављена лица, 
-председник градске општине за начелника управе градске општине  и  
-начелник Управе градске општине  за начелнике Одељења и Службе .
Обрачун  и  исплате  плата  и накнада  утврђених  овом  Одлуком  врши  Одсек  за  финансије и 

привреду  на основу решења и службених евиденција надлежних служби органа градске општине.

V -  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  Службеном  листу  града 
Београда, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате  плата и накнада за  мај 2009. године.

Члан 25.
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Ступањем  на снагу  ове  Одлуке  престаје  да  важи Одлука  о  накнадама  и другим примањима 
одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и 
накнадама  изабраних,  именованих  и  постављених  и  запослених  лица  у  органима  градске  општине 
Обреновац VI -13 бр.020-204 од 01.12.2008.године (''Сл. лист града Београда '' бр. 48/08). 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020- 58 од  27. маја 2009. године

Обрадили
СС/НМ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

    Мирослав Неговановић
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