
На основу  члана 38. став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ ,бр. 
2/18),члана 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору (“Сл.лист ЦГ  16/16, 
83/16,21/17, 42/17, 12/18, 39/18 и 42/18) члана 33.став 1 тачка 2 и члана 37. став 2  
Статута општине Беране („Сл. лист РЦГ – Општински прописи“, бр. 21/04 и 34/06 и 
„Сл. лист ЦГ – Општински прописи“, бр. 6/11)) и члана 22 Одлуке о оснивању Савјета 
за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација („Сл. лист ЦГ – Општински 
прописи“ бр. 38/16), Скупштина општине Беране је на сједници одржаној дана 15. 
новембра 2018. године, донијела 

 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању накнаде за рад Савјета за сарадњу локалне самоуправе и 
невладиних организација 

 
 

Члан 1 
 

Овом Одлуком утврђује се накнада предсједнику и члановима Савјета за сарадњу 
локалне самоуправе и невладиних организација, за присуствовање сједници у висини 
једне дневнице за службено путовање у земљи. 
 
 

Члан 2 
 

Право на накнаду немају предсједник и чланови савјета, који су запослени у јавном 
сектору. 
 
 

Члан 3 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке обезбјеђују се у Буџету општине Беране. 
 

 
Члан 4 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службени лист ЦГ - 
Општински прописи. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
 

Број: 02-030 - 592                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 16. 11. 2018. године                                                      Новица Обрадовић  
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење Одлуке о  утврђивању накнаде за рад Савјета за сарадњу 
локалне самоуправе и невладиних организација, садржан је у члану 38. став 1 тачка 2 
Закона о локалној самоуправи, члану 33.став 1 тачка 2 и члану 37. став 2  Статута 
општине Беране, којима је прописано овлашћење скупштине да доноси прописе и 
друге опште акте. 
 
Чланом 26. Закона о зарадама запослених у јавном сектору прописано је да  запослени 
у јавном сектору не могу остварити друге накнаде осим оних које су утврђене законом. 
Друге накнаде у смислу става 1 овог члана су накнаде за чланство у комисији, савјету и 
радном тијелу, које образује државни орган, орган државне управе, орган локалне 
управе и локалне самоуправе, независно и регулаторно тијело и правна лица из члана 2 
став 1 тачке 4, 5 и 6 овог закона. 
 
Чланом 22. Одлуке о оснивању Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних 
организација је прописано да се средства за рад  Савјета обезбјеђују у Буџету 
Општине. Накнада за рад члановима Савјета се утврђује посебном одлуком 
Скупштине. 
 
У складу са наведеним, предлажемо да Скупштина општине Беране донесе Одлуку о  
утврђивању накнаде за рад Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних 
организација, као у предлогу. 
 
 
 
 
 

Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО 
 
 
 


