
''Сл. лист града Београда'' бр. 47/12 

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној  31.08.2012. године, на основу 
члана 24  Статута градске општине Обреновац  (''Сл. лист града Београда'' бр. 44/08, 4/10 и  
15/10) и члана 74 став 8 и 9 Статута града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр. 39/08 и 6/10),  
донела је  

О Д Л У К У
О ТРЕЋОЈ  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ,  ИМЕНОВАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ  ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.

У члану  10. Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и 
радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних,  
именованих и постављених  лица у органима градске општине Обреновац (''Сл.  лист  града  
Београда'' бр. 25/09, 34/10 и 13/11) у даљем тексту: Одлука, додаје се алинеја 13 која гласи:
''шеф кабинета председника градске општине''.

Члан 2.

У члану 11. Одлуке мењају се алинеје 2, 3, 4 и 5 и гласе:

''- 10,45 за заменика председника градске општине,
  - 10,50 за председника Скупштине градске општине,
 - 10,45 за заменика председника Скупштине градске општине, 
 - 10,40 за чланове Већа градске општине на сталном раду.''

Члан 3.

У члану 13. став 1 Одлуке речи ''која износи 20 %  од укупног износа плате утврђене  
овом одлуком за функцију коју обавља'', замењују се речима ''која износи 30 %  од укупног 
износа плате утврђене овом одлуком за функцију коју обавља''.

Члан 4.

Члан 14.  Одлуке, мења се и  гласи:
'' Коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених лица износе

- 41,71 за начелника Упрaве градске општине и јавног правобраниоца,
- 39,50 за  секретара  Скупштине  градске  општине  и  помоћнике  председника  градске 

општине,
- 38,90 за заменика начелника Управе градске општине, 
- 38,36 за заменика секретара Скупштине градске општине,
- 38,27 за шефа кабинета председника градске општине,
- 36,51 за заменика јавног правобраниоца''
 

Члан 5.

После члана 14. додаје се нови члан, који гласи:

                                                                        '' Члан 14а
Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица у органима 

градске општине Обреновац и јавном правобранилаштву утврђени у члану 14.  ове Одлуке 
увећавају се за 30% осим  коефицијента за шефа кабинета председника градске општине.''

Члан 6.



Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Београда'',  а  примењиваће  се  почев  од  обрачуна  и  исплате  плата  и  накнада   за  септембар 
2012.године.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ  за доношење ове Одлуке налази се у члану 24 Статута градске општине 
Обреновац  (''Сл. лист града Београда'' бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члану 74 став 8 и 9 Статута 
града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр. 39/08 и 6/10), по којима је Скупштина градске  
општине овлашћена да доноси прописе и друге опште акте, а исти морају бити у сагласности са 
Статутом и општим актима града Београда. 

Разлог за  доношење се  налази  у  потреби  усклађивања  аката  градске  општине 
Обреновац са актима Града  Београда,  имајући  у  виду чињеницу да  је  градоначелник града 
Београда донео Правилник о измени и допуни правилника  о платама и другим  примањима 
изабраних,  именованих и  постављених лица  у  органима града  Београда  и Градском јавном 
правобранилаштву (''Службени лист града Београда'' број 9/05, 28/07, 10/08, 46/08, 17/09, 29/10, 
12/11,  14/11  и  3/12)  којим  су,  између осталог,  утврђене  плате  и  друга  примања  наведеним 
лицима.

     Комисија за прописе разматрала је текст Одлуке на седници одржаној 29.08.2012. године 
и дала  мишљење на исти.

     Веће  градске  општине,  на  седници  одржаној  24.08.2012.  године  прихватило  је 
достављени  текст,  утврдило  предлог  Одлуке  и  исти  доставља  одборницима  Скупштине  на 
разматрање и доношење. 
            Прихватајући наведени предлог Скупштина градске општине донела је одлуку као што 
гласи у диспозитиву.
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