АКТ НА СНАЗИ
О Д Л У К А
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
(„Сл.лист града Београда“, број 31/2011)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права на накнаде за рад одборника и друга примања
одборника у Скупштини градске општине Савски венац (у даљем тексту: Скупштина).
Члан 2.
Одборник има право на накнаде и друга примања утврђена овом одлуком од
дана потврђивања до дана престанка мандата у Скупштини.
II НАКНАДЕ ОДБОРНИКА
Члан 3
Одборник у Скупштини за вршење одборничке дужности има право на накнаду
у месечном износу од 4.000 динара .
III ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА
Члан 4.
Одборник има право на накнаду трошкова превоза средствима јавног градског
саобраћаја за долазак на седнице Скупштине и скупштинска радна тела у висини
стварне цене превоза према приложеним картама.
Члан 5.
Одборник има право на накнаду трошкова насталих вршењем одборничке
дужности ван територије града Београда, у земљи и иностранству, у складу са
закључком Скупштине (службени пут).
Члан 6.
Дневница за службени пут у земљи и иностранству исплаћује се у складу са
посебним прописима.
Члан 7.
Накнада трошкова за превоз и преноћиште на службеном путу обрачунава се у
складу са посебним прописима.
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Члан 8.
Накнада трошкова преноћишта на службеном путу признаје се у висини
стварних трошкова преноћишта, према приложеном рачуну, изузев трошкова ноћења у
хотелу "де лукс" категорије.
Члан 9.
Путни налог за службени пут потписује секретар Скупштине.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама и
другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и
поставља Скупштина општине Савски венац ( „Сл.лист града Београда“, број 6/02,
32/02,18/03,16/04,27/04, 5/05, 28/06, 55/08 , 32/09).
Овлашћује се председник градске општине Савски венац да одмах након
ступања на снагу ове одлуке донесе Правилник о платама и другим примањима
изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Савски
венац и Јавном правобранилаштву градске општине Савски венац.
До доношења Правилника из става 2. овог члана примењиваће се одредбе
Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која
бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац које се односе на плате и
друга примања изабраних, именованих и постављених лица у органима градске
општине Савски венац.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Београда“.
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