
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград                  

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08) чл.9. Уредбе о накнади трошкова 

и отпремнини државних службеника и намештеника („ Сл.гл.РС“ бр. 98/07) и чл.18. 

став 1. Тачка 2. Закона о порезу на доход грађана („Сл.гл.РС:“ бр. 24/01,80/02, -

др.закон, 135/04,62/06,65/06-испр.31/09,44/09 и 18/10) Скупштина општине 

Босилеград на седници одржаној 25.04.2013. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИЦИМА, 

ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, РАДНИХ ТЕЛА, ФУНКЦИОНЕРИМА СО, 

РАДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЛИЦИМА АНГАЖОВАНИМ НА 

СКУПШТИНСКИМ ПОСЛОВИМА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о накнадама одборницима, члановима Општинског већа, радних 

тела, функционерима СО, радницима локалне самоуправе, лицима ангажованих 

на скупштинским пословима („Сл.Гл. Пчињског округа“ бр. 11/09) у члану 2. после 

става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 „Лицима ангажованим на скупштинским пословима,  пословима обезбеђења 

за време трајања седнице Скупштине, умножавања седничког материјала и 

известиоцима (број извршиоца и лица одређује секретар Скупштине) припада 

накнада у висини од 4% од просечне бруто зараде по запосленом у Републици 

Србији према последњем објављеном податку.“ 

 

Члан 2. 

 

 Члан 3. мења се и гласи: 

 „Дневница изабраним постављеним и запосленим лицима у општинској 

управи, изабраним  и постављеним лицима у Општинском већу и другим 

ангажованим лицима који обављају послове и активности за потребе органа 

Општине а такав профил нема из реда запослених, именованих и постављених 

лица, за службена путовања у земљи ван територије општине Босилеград може се 

исплатити и то:  

- у висини неопорезиваног износа за службена путовања на удаљености 100 и 

више км. од седишта општине за време проведено од 12 до 24 часа у висини 

пуног неопорезиваног износа, а за време од 8 до 12 часа у висини једне 

половине неопорезиваног износа, без обавезе прилагања рачуна за исхрану. 



- за службена путовања на удаљености до 100км. од седишта општине  може се 

остварити највише ½ дневнице од неопорезиваног износа за време проведено 

од 8 до 12 часа, без прилагања рачуна за исхрану.  

Изабраном, постављеном, запосленом и другом ангажованом лицу коме је 

обезбеђена бесплатна исхрана на службеном путу ( семинари и сл.), дневница за 

службено путовање у земљи умањује се за 80%. 

За службена путовања у иностранству припада дневница у висини и под 

условима као за службена путовања у земљи.  

              Уколико се на службени пут одлази јавним превозом, трошкови превоза 

признају се у висини износа превозне карте уз прилагање исте уз путни налог.  

              Трошкови ноћења признају се  у висини хотелског рачуна за хотеле до „Б“ 

     категорије, а за хотеле већих категорија мора се дати посебно образложење.” 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику града Врања“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

Број:06-106/2013  

У Босилеграду, дана: 25.04.2013. године  

 

 

 

                                                                                                            Председник, 

Саша Миланов 

 

 

 

 

 


