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26.
На основу члана 1. тачка 1)

Одлуке о надлежности Општинског ве-
ћа општине Уб у материји плата и друг-
их примања изабраних, именованих и
постављених лица и звања, занимања и
плата запослених (''Службени гласник
општине Уб'' број 15/2008),

Општинско веће општине Уб, на
седници одржаној 27. марта 2009. годи-
не, донело је

П р а в и л н и к
о накнадама одборника

Скупштине општине Уб и
чланова радних тела

Скупштине општине Уб

Члан 1.
Овим правилником утврђује се

право одборника Скупштине општине
Уб и члана радног тела Скупштине оп-
штине Уб на:

1) дневницу за службени пут;
2) накнаду путних трошкова;
3) паушалну накнаду за рад на

седници Скупштине општине Уб;
4) паушалну  накнаду за рад на

седници радног тела Скупштине општи-
не Уб.

Члан 2.
Одборник или члан радног тела

када иде на службени пут за потребе оп-
штине ван територије општине има пра-
во на дневницу у висини од 5% про-
сечне месечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије, према по-
следњем објављеном податку републи-

чког органа надлежног за послове ста-
тистике,  али не више од износа до кога
се не плаћају порези и доприноси.

Одборник има право на дневни-
цу, у неопорезивом износу, за дан у ко-
ме се одржава седница Скупштине оп-
штине Уб.

Члан 3.
Одборник или члан радног тела

када путује на седницу органа или рад-
ног тела општине Уб дуже од три кило-
метра, има право на накнаду путних
трошкова у висини цене износа прево-
зне карте у аутобуском саобраћају, али
не више од износа до кога се не плаћају
порези и доприноси.

Члан 4.
Одборнику за рад на седници

Скупштине општине Уб припада пау-
шална накнада у нето износу од 5.000
динара, умањена за исплаћени износ
дневнице из члана 2. став 2. овог пра-
вилника.

Члан 5.
Члану радног тела Скупштине

општине Уб за рад на седници радног
тела припада паушална накнада у виси-
ни дневнице из члана 2. овог прави-
лника.

Члан 6.
Обрачун и исплата накнада по

овом правилнику врши се по окончаном
службеном путу односно по завршеној
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седници органа или радног тела оп-
штине Уб, а на рачун лица из члана 1.
став 1. овог правилника

Председник и заменик предсе-
дника Скупштине општине Уб када су
на сталном раду у општини Уб или ако
остварују право на новчану накнаду по
другом правном основу, не остварују
право на накнаде из члана 3, 4. и 5.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог прави-

лника престаје да важи Одлука о накна-
дама одборника, чланова општинског
већа и чланова радних тела органа

општине Уб („Службени гласник оп-
штине Уб“ број 3/2003, 8/2003 и 5/2004)
осим члана 7. став 2. и 3.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу

наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Уб“, а
примењиваће се од 1. априла 2009. го-
дине.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-25-15/2009-01 Владислав Крсмановић, с.р.
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