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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година XI - Број 5 Уб,  29. март 2010. године Бесплатан примерак

22.
На основу члана 1. Одлуке о стављању ван снаге у члану 7. став 2. и 3.  Одлуке о 

стављању ван снаге у члану 7. става 2. и 3.  Одлуке о накнадама одборника, чланова Оп-
штинског већа и чланова радних тела органа Општине Уб  (''Службени гласник општине 
Уб'' број 4/2010,

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 26. марта 2010. године, донело 
је 

Правилник 
о накнадама у поступку 

Комисије за вођење поступка и доношење решења 
по захтеву за враћање земљишта

Члан 1. 
Овим правилником уређује  се и утврђује  право на накнаде чланова Комисије за 

решавање по захтевима за враћање земљишта одузетог по основу закона о ПЗФ друштвене 
својине  и  додељивању земље пољопривредним организацијама  и  по прописима  о  оба-
везном откупу пољопривредних производа (у даљем тексту Комисија) и других  лица које 
раде послове за потребе Комисије, настале због вршења дужности у Комисији, и то на:

1. дневницу за службено путовање;
2. накнаду путних трошкова;
3. накнаду за рад у Комисији.

Члан 2. 
Лица из члана 1. ове одлуке када иду на службени пут за потребе Комисије ван те-

риторије општине Уб имају право на дневницу до износа до кога се не плаћају порези и 
доприноси.

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

Половина деневнице исплаћује се за време од 8 до 12 часова, а цела дневница за 
време од 12 до 24 проведена на службеном путу.

Члан 3.
Лицима из члана 1. ове одлуке припада право на накнаду путних трошкова у виси-

ни цене износа превозне карте, а ако је одобрена употреба сопственог аутомобила, накнада 
путних трошкова признаје се у висини 30% од званичне цене литра супер бензина по пре-
ђеном километру, али не више од износа до кога се не плаћају порези и доприноси.

Члан 4. 
Члановима Комисије, из реда одборника у Скупштини општине Уб, за време прове-

дено на седници Комисије, по једном дану без обзира на број одржаних седница, припада 
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паушална  накнада  за рад у Комисији у висини утврђеној  у  члану 2.  став 1.  овог прави-
лника. 

Члан 5.
Председнику  Комисије  и  заменику  председника  Комисије  када  врши  функцију 

председника Комисије, припада паушална накнада за рад у Комисији у висини од 25% од 
нето зараде остварене у претходном месецу за вршење судијске функције, 

Члану  Комисије  геодетском  стручњаку,  који  није  у  радном  односу  у  органима 
општине Уб, припада паушална накнада за рад у Комисији у висини од, нето 15.000 дина-
ра.

Члановима Комисије или лицима која раде на пословима спровођења Закона о вра-
ћању земљишта припада паушална накнада за рад на терену - увођење у посед у висини од 
1/2 накнаде утврђене у члану 2. став 1. овог правилника. 

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Уб'',  а примењиваће се од 2. априла 2010. године.

Општина Уб Заменик председник Већа 
Општинско веће
Број: 06-29-17/2010-01 Сава Сарић

С а д р ж а ј
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Издавач: Скупштина општине Уб 
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката, 
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
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