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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 30. октобра 2013. године,
на основу члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар („Службени лист града
Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА/ОДБОРНИЦА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини
градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица („Службени
лист града Београда“, бр. 16/12), мења се члан 2. тако да гласи:
„Одборник/одборница у Скупштини градске општине Врачар има право на:
- новчану накнаду за учешће у раду на седницама Скупштине градске општине Врачар
која се у нето износу од 1.100,00 динара, исплаћује по свакој одржаној седници на основу
евиденције о присуству одборника/одборницa;
- накнаду трошкова превоза у јавном градском саобраћају ради вршења одборничких
дужности;
- друге накнаде утврђене овом одлуком.
Председник/председница и заменик/заменица председника/председнице одборничке
групе у Скупштини градске општине Врачар имају право на накнаду за рад у складу са
посебном одлуком Већа градске општине Врачар“.
Члан 2.
Мења се члан 3. тако да гласи:
„Право на накнаде из члана 2. став 1. алинеје 2. и 3. ове Одлуке имају и чланови/чланице
сталних радних тела Скупштине, који/које нису одборници/одборнице Скупштине градске
општине Врачар“.
Члан 3.
Мења се члан 4. тако да гласи:
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„Комисија за прописе, управу и административно-мандатна питања утврђује услове под
којима се остварује право на накнаду на основу члана 2. став 1. алинеје 2. и 3. и члана 3. ове
одлуке, као и висину, начин и исплате ових накнада.
Накнада из члана 2. став 1. алинеје 2. и 3. и члана 3. ове одлуке исплаћује се на лични
захтев одборника/одборнице или члана/чланице сталног радног тела“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“, а примењиваће се од 10. децембра 2013. године.
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