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     I-01 Број: 020-818/2022 – 5. 9. 2022. године 
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                    Арх 2 
   

 
Савет за прописе Скупштине градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној дана 

5. 9. 2022. године, на основу члана 2. Одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист града 

Београда“, број 67/2022), утврдио је други пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град. 

Други пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини 
градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица 

у органима Градске општине Стари град обухвата Одлуку о накнадама и другим примањима одборника 

у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у органима Градске општине Стари град – пречишћен текст („Службени лист града 

Београда“, број 3/2011), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима 
одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 

именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист града 
Београда“, број 62/2012), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 

именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист града 
Београда“, број 48/2014), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист града 

Београда“, број 51/2016), Одлуку о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист града 

Београда“, број 102/2020), Одлуку о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима 
одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 

именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист града 
Београда“, број 115/2020) и Одлуку о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и 

постављених лица у органима Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 
67/2022). 

Други пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини 
градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица 

у органима Градске општине Стари град не садржи одредбе којима је утврђено време ступања на снагу 

измена и допуна Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине 
Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима 

Градске општине Стари град објављених у „Службеном листу града Београда“, број 62/2021, 48/2014, 
51/2016, 102/2020, 115/2020 и 67/2022 и одредбе којима се овлашћује Савет за прописе Скупштине 

градске општине Стари град да утврди пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град. 

У другом пречишћеном тексту врши се пренумерација чланова до које је дошло додавањем нових 
чланова током допуна основног текста Одлуке. 

 
ОДЛУКА 

О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД И ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

(други пречишћен текст) 
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I – OПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се право на накнаде, трошкове и изгубљену зараду одборника у Скупштини 
Градске општине Стари град (у даљем тексту: Скупштина), насталих вршењем одборничке дужности и 

право на плату, накнаде и друга примања изабраних, именованих и постављених лица у органима 
Градске општине Стари град. 

 
II – НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА 

 

Члан 2. 
Одборник у Скупштини, чланови сталних радних тела и чланови повремених радних тела из реда 

грађана, имају право на: 
- накнаду за присуствовање седницама Скупштине услед вршења одборничке дужности; 

- накнаду трошкова превоза у јавном градском саобраћају ради вршења одборничке дужности; 

- накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности ван територије града Београда; 
- накнаду за рад у радним телима и 

- друге накнаде утврђене овом одлуком. 
 

Члан 3. 
Одборнику у Скупштини припада накнада за присуство на одржаним седницама Скупштине, у висини од 

45% од основице коју утврђује Административни одбор Народне скупштине за обрачун плата изабраних 

лица. 
 

Налог за исплату даје Секретар Скупштине, на основу службене евиденције о присуствовању седницама 
Скупштине. 

 

Накнада из става 1 овог члана, исплаћује се  на терет средстава буџета, предвиђених за те намене. 
 

Накнада из става 1 овог члана припада одборнику од дана верификације мандата. 
 

Одборнику који обавља дужност председника одборничке групе, као и одборнику који замењује 
председника одборничке групе, припада накнада за рад у висини троструке накнаде из става 1. овог 

члана, по одржаној седници. 

 
Члан 4. 

Члану радног тела из реда одборника или из реда грађана, припада накнада у висини 35% од основице, 
коју утврђује Административни одбор Народне скупштине за обрачун плата изабраних лица, за присуство 

на одржаним седницама радних тела, о чему се води службена евиденција. 

 
Налог за исплату даје Секретар Скупштине, на основу службене евиденције о присуствовању седницама. 

 
Накнада из става 1 овог члана, исплаћује се на терет средстава буџета,предвиђених за те намене. 

 

Члан 5. 
Накнада за трошкове превоза у јавном градском саобраћају признаје се у висини стварне цене превоза, 

према приложеним картама. 
 

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

 

Члан 6. 
Изабрана, именована и постављена лица имају право на: 

- плату 
- додатак на плату 

- и друге накнаде и примања предвиђена законом, овом одлуком и Правилником о платама. 

 
Члан 7. 

Лице које бира Скупштина из реда одборника и реда грађана (изабрана лица) и које је на сталном раду 
у Скупштини и због вршења функције, престаје да остварује плату у предузећу, установи или од 

самосталне делатности, има право на плату, у сталном месечном износу. 
 



3 

 

СГ I П 01-04 

Право на плату имају и лица која именује и поставља Скупштина, председник Градске општине и Веће 
Градске општине. 

Плате се исплаћују два пута месечно тако што се први део исплаћује до 20. у месецу за текући месец 

(аконтација), а други део као коначан обрачун до 5. у наредном месецу за претходни месец. 
 

Плата се прима и за дане годишњег одмора и за дане државних празника за које је законом прописано 
да се не ради. 

 
Члан 8. 

Плате се утврђују на основу: 

- основице за обрачун плата (у даљем тексту: основице), 
- коефицијента, 

- додатака на плату, 
- обавеза које се плаћају по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате у 

складу са законом. 

 
Члан 9. 

За утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине, 
примењују се коефицијенти и основица утврђени законом и одредбе правилника о платама, који за ове 

категорије лица и за запослене у Управи Градске општине доноси Веће Градске општине сходно 
одредбама ове одлуке. 

 

Члан 10. 
Коефицијенти за обрачун плата изабраних лица износе највише до коефицијента за обрачун и исплату 

плате потпредседника Народне скупштине, а коефицијенти за обрачун плата именованих и постављених 
лица, највише до коефицијента за обрачун и исплату плате функционера који руководи посебном 

организацијом. 

 
Изабрана лица у Скупштини, која нису на сталном раду, имају право на накнаду у висини 50% од укупног 

износа плате утврђене за функцију коју обављају. 
 

Члан 11. 
Изабраним лицима на сталном раду и именованим и постављеним лицима, припада додатак на плату за: 

- време проведено у радном односу ( минули рад ); 

- дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена, одређене прописима 
(прековремени рад); 

- рад на дан државног и верског празника; 
- дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски додатак); 

 - рад ноћу (између 22 и 6 часова наредног дана) ако такав рад није вреднован при утврђивању 

коефицијента. 
 

Додатак на плату из претходног става, обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној прописима о раду 
и правилником о платама. 

 

Члан 12. 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних и именованих лица, износе: 

- председник Градске општине.................................................................. 10,50 
- заменик председника Градске општине................................................... 10,35 

- чланови Већа Градске општине на сталном раду.....................................   9,46 
- председник Скупштине Градске општине................................................. 10,15 

- заменик председника Скупштине градске општине .................................   9,46. 

 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених лица износе: 

- начелник Управе Градске општине .......................................................... 24,00 
- заменик начелника Управе Градске општине............................................ 23,80 

- секретар Скупштине................................................................................. 23,80 

 -заменик секретара Скупштине ................................................................. 23,50  
- локални омбудсман ................................................................................. 23,50 

- заменик локалног омбудсмана ................................................................. 23,35 
- помоћник председника Градске општине ................................................. 23,00. 
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Члан 13. 
Лице коме престане функција на коју је изабрано, постављено или именовано, остварује право на 

накнаду плате у складу са законом. 

 
IV – НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

 
Члан 14. 

Изабрана лица на сталном раду, и именована и постављена лица, имају право на накнаду плате за време 
одсуствовања са рада због боловања, стручног оспособљавања и усавршавања и других случајева 

одсуствовања са рада утврђених законом и другим прописима. 

 
Висина накнаде из претходног става утврђује се у складу са законом и правилником о платама. 

 
Члан 15. 

Изабрана лица на сталном раду, и именована и постављена лица, имају право на отпремнину и на другa 

примања, у складу са законом и правилником о платама. 
 

Члан 16. 
Одборници, изабрана и именована лица имају право на накнаду материјалних трошкова насталих у 

вршењу одборничке или службене дужности ван територије града Београда. 
 

Дневница за службени пут у земљи припада одборнику, изабраном и именованом лицу када по 

службеном задатку, на основу издатог путног налога, треба ван територије града Београда да обави 
одређени посао за потребе Скупштине, савета и комисије Скупштине чији је члан. 

 
Путни налог за службени пут издаје председник Градске општине или заменик председника Градске 

општине. 

 
Члан 17. 

Дневнице за службени пут у земљи обрачунавају се од часа поласка на службени пут до часа повратка 
са службеног пута. 

 
Половина дневнице исплаћује се за време од 8-12 сати, а цела дневница за време од 12-24 сата 

проведена на службеном путу. 

 
Члан 18. 

Изабрана, именована и постављена лица имају право на накнаду трошкова за дневнице и ноћење на 
службеном путовању и за употребу сопственог возила у службене сврхе, у складу са законом, 

колективним уговором и правилником о платама. 

 
Накнаде утврђене претходним ставом припадају и одборницима који обављају службени пут за потребе 

Градске општине,на основу одлуке надлежног органа,у висини и под условима као и за изабрана, 
именована и постављена лица. 

 

Члан 19. 
Накнада за превоз на службеном путовању у земљи одговара висини стварних трошкова превоза у јавном 

саобраћају од места становања до места где одборник, изабрано или именовано лице треба да обави 
посао. 

 
Члан 20. 

Решење о плати, накнади и осталим примањима функционера, односно изабраних, именованих и 

постављених лица, доноси орган, односно надлежно радно тело Скупштине које је утврђено статутом 
или актом Скупштине којим се уређује надлежност, састав и организација радних тела Скупштине. 

 
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 
За све што није регулисано одредбама ове одлуке, аналогно ће се примењивати одредбе колективног 

уговора и друга акта Скупштине и Управе Градске општине. 
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Одредбе ове одлуке о накнадама за рад радних тела Скупштине, аналогно ће се примењивати и за рад 
радних тела које образују и други органи Градске општине, осим ако актом о образовању није другачије 

одређено. Налог за исплату накнаде у овом случају даје орган који је образовао радно тело.  

 
Право на накнаде и друга примања утврђене овом одлуком за одборнике, припадају и члановима радних 

тела који нису одборници, и то од дана избора до дана престанка рада у радном телу. 
 

Члан 22. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“. 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ЗА ПРОПИСЕ 
  Немања Шегрт 


