
  Na osnovu člana 45 stav 1 tač. 2 i 16 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 
75/05, 13/06, "Sl. list CG", broj 88/09), člana 36 Statuta Opštine Herceg Novi ("Sl. list CG - Opštinski 
propisi", br. 16/09 i 16/11) i člana 128 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi ("Sl. list CG - Opštinski 
propisi", broj 16/11), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj 17.07.2012. godine, donosi 
 

ODLUKA 
 
o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Herceg 

Novi 
 

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/12 od 06.08.2012) 
 

Član 1 
     Ovom odlukom utvrđuje se pravo na naknadu za rad odbornika u vršenju odborničke funkcije i drugih 
lica u vršenju javne funkcije koje bira ili imenuje Skupštine opštine Herceg Novi. 
 

I Naknade za rad odbornika 
 

Član 2 
     Naknada i druga primanja odbornika u smislu ove odluke su: 

1. naknada za vršenje odborničke funkcije - odbornički dodatak 
2. dnevnica za prisustvovanje sjednici Skupštine, sjednici stalnog ili povremenog radnog tijela 

Skupštine i sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine; 
3. naknada za prisustvovanje zaključenju braka. 

 
Član 3 

     Odbornički dodatak utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini 2,5 obračunske cjene rada koje se primaju 
u Organima lokalne uprave Opštine Herceg Novi. 
 

Član 4 
     Za prisustvovanje sjednici Skupštine i sjednici stalnog i povremenog radnog tijela Skupštine, 
odbornicima pripada naknada u visini od 10% odborničkog dodatka. 
     Predsjednicima stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine iz prethodnog stava, pripada naknada u 
visini od 20% odborničkog dodatka. 
     Pravo na naknadu iz stava 1 i 2 ovog člana imaju i članovi radnih tijela Skupštine koji nisu odbornici. 
     Naknada iz stavova 1,2 i 3 ovog člana se obračunava po održanoj sjednici radnog tijela. 
 

Član 5 
     Za učešće u radu Kolegijuma predsjednika Skupštine član Kolegijuma, onosno lice koje ga mijenja, 
ima pravo na naknadu u visini od 20% odborničkog dodatka po održanoj sjednici ovog tijela. 
 

Član 6 
     Za svaki dan prisustvovanja zaključenju braka, odbornik ima pravo na naknadu u visini dnevnice za 
službeno putovanje u zemlji. 
     Ako se brak zaključuje izvan službenih prostorija naknada iz stava 1 ovog člana uvećava se 100%. 
 

II Naknade za rad drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine 
 

Član 7 



     Član Upravnog odbora Javnog preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine ima pravo na naknadu za 
rad u Odboru mjesečno u iznosu od 150 eura, a predsjednik odbora 200 eura. 
 

Član 8 
     Član Upravnog odbora Javne ustanove i član Savjeta Jave ustanove čiji je osnivač Skupština opštine 
ima pravo na naknadu za rad u Odboru, odnosno Savjetu mjesečno u iznosu od 100 eura, a predsjednik 
odbora/savjeta 150 eura. 
 

Član 9 
     Obračun i isplatu naknada za rad odbornika i članova radnih tijela Skupštine opštine vrši organ lokalne 
uprave nadležan za poslove finansija, na osnovu naloga Službe Skupštine. 
     Isplata mjesečnih naknada se vrši u skladu sa dinamikom isplate zarada lokalnim službenicima i 
namještenicima. 
     Obračun i isplatu naknada za rad članovima Savjeta i Upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova 
vrši računovodstvo javnog preduzeća, odnosno ustanove, u skladu sa dinamikom isplate zarada 
zaposlenim u javnim preduzećima i ustanovama. 
 

Član 10 
     Donošenjem ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju nadoknada odbornicima Skupštine 
opštine Herceg Novi ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", broj 20/07). 
 

Član 11 
     Nadležni organ Javnog preduzeća i Javne ustanove čiji je osnivač Skupština opštine dužan je da 
Odlukom kojom su uređena pitanja visine naknade članovima Savjeta i Upravnih odbora uskladi sa ovom 
odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. 
 

Član 12 
     Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski 
propisi". 
 
     Broj: 01-3/44-12 
     Herceg Novi, 17.07. 2012. godine 
 
     Skupština opštine Herceg Novi 
     Predsjednica, 

mr Danijela Đurović, s.r. 
 
 


