РЕП УБЛИ КА С РБИ ЈА
НАРОДНА СКУ П Ш ТИ Н А
А дминистративни одбор
28 Број: №-1{кС&/ов
24. април 2009. године
Беогр ад

На основу члана 73. П ословника Н ародне скупш тине Републике
Србије ("Службени гласник РС" број 14/09 - пречиш ћени текст),
А дминистративни одбор Н ародне скупштине Републике Србије, на седници
одржаној 23. ап ри л а2009. године, дон еоје

ОДЛУКУ
О И ЗМ ЕН А М А О ДЛУ КЕ О П ОСЛАНИЧКОЈ Н А КН А Д И 28 број 1201105/09- пречишћени текст

Члан 1.
У О длуци о посланичкој накнади 28 број 120-1105/09 - пречишћени
гекст, у члану 2. став 1. алинеја 2. брише се.
Досадаш њ а алинеја 3. постаје алинеја 2.
Члан 2.
Члан 5. брише се.
Члан 3
Досадаш њи чл. 6, 7. и 8. постају чл. 5, 6. и 7.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана донош ења.

На основу члана 73. Пословника Народне скупштине Републике Србије
("Службени гласник РС", број 14/09 - Пречишћени текст), Административни
одбор Народне скупштине Републике Србије, на седници одржаној 27. марта
2009. године, утврдио је пречишћени текст Одлуке о посланичкој накнади.
Пречишћени текст Одлуке о посланичкој накнади обухвата:
1. Одлуку о посланичкој накнади 28 број 120-1770/01, донету на седници
Административног одбора Народне скупштине Републике Србије одржаној 14.
јуна 2001. године, која је ступила на снагу 18. јуна 2001. године. Ступањем на
снагу ове одлуке престају да важе: Одлука о условима и висини накнаде
трошкова за коришћење сопственог аутомобила, од 13. јула 1993. године и
Одлука о броју дневница и путним трошковима народних посланика у Народној
скупштини Републике Србије, од 14. јуна 1993. године;
2. Одлуку о измени Одлуке о посланичкој накнади 28 број 120-1943/04,
донету на седници Административног одбора Народне скупштине Републике
Србије одржаној 29. априла 2004. године, која је ступила на снагу 30. априла
2 0 0 4 .године;
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланичкој накнади 28 број
120-138/06, донету на седници Административног одбора Народне скупштине
Републике Србије одржаној 26. јануара 2006. године, којаје ступила на снагу 27.
јануара 2006. године.
4. Одлуку о допунама Одлуке о посланичкој накнади 28 број 06-2/11-06,
донету на седници Административног одбора Народне скупштине Републике
Србије одржаној 9. фебруара 2006. године, која је ступила на снагу 10. фебруара
2006. године.
5. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о посланичкој накнади 28 број
120-732/09 донету на седници Административног одбора Народне скупштине
Републике Србије одржаној 05. марта 2009. године, која је ступила на снагу 06.
марта 2009. године из које је изостављен члан 8. којим је овлашћена Служба
Народне скупштине да припреми пречишћени текст и члан 9. којим је утврђено
када та одлука ступа на снагу.

>дине
АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

О Д ЛУ К А
О ПОСЛАНИЧКОЈ НАКНАДИ
(Пречишћени тексг)

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се лраво народног посланика у Народној
скупштини на иакнаду трошкова за службена пуговања због учешћа у раду на
седницама Народне скупшшнс и н»ених радних тела чији је члан, као и пачин
остваривања тог права.
Право из става 1. овог члана има и народни посланик који у раду седиице
радног тела учествује као предлагач акта или подиосилац амандмана.
Члан 2.
Накнада из члаиа 1. ове одлуке састоји се од:
- накнаде трошкова за коришћен.е приватног аутомобила,
- накнаде трошкова за исхрану,
- накнаде фошкова за хотелски смештај.
Члан 3.
Народни посланик има право на иакнаду трошкова за коришћење
приватног аутбмобила у висини 15% од цене литра погонског горива по
обрачунском километру, ирема Листи удаљености пребивалишта народних
посланика од Београда, која се налази у прилогу ове одлуке и н.ен је саставни
део.
Члаи 4.
Када се седнице Народне скупштине Републике Србије и њених радних
тела одржавају два или више даиа узастопно, право на накнаду трошкова за
коришћење приватног аутомобила у укупном износу признаје се иародном
посланику само за један долазак и један повратак.
За остале дане из става 1. овог члана, право на накнаду трошкова за
коришћење приватног аутомобила признаје се народном иосланику за
удаљеност до 125 километара од седишта Народне скупштине до месга
пребивалишта, гако да укупна киломечража за долазак и повратак не може
износити више од 250 км.
Народном посланику не нризнаје се право на накнаду трошкова за
коришћење приватног аутомобила за дане у које користи право на накнаду
трошкова за преноћиште или право на накнаду па име закупа стана.

Члан 5.
Народни посланик има право иа накпаду трошкова за исхрану због
учешћа у раду на ссдиицама Народме скупштине и њених радних тела чији је
члан, у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди
Ренублике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за иослове статистике.
Право на накнаду трошкова 'љ исхрану у нуном износу народии
посланик осчварује ако је учеетозао у раду седнице Народне скупшгине у току
пренодневног и поподиевног рада, а половину износа те накнаде ако је
присуствовао само преподневном, одпосно само поподневном раду седнице.
Народни посланик лраво на накнаду трошкова за исхрану због учешћа у
раду ка седници радног телаИародне скупштине чији је члап .остварује у нуном
износу.
;• •
Члаи 6.
Народни посланик који нема лребивалиште на подручју града ћеограда,
нити обезбеђеп стан у Београду, има право на хотелски смештај у дане
одржавања седпице Народне скупштине Републике Србије и шсних радних тела
чији је члаи, осим у хотелима ирве кагегорије (пет звездица), уз нодношење
од! оварајућих рачуна служби за материјално - финансијске послове.
Администратнвни одбор Народне скупштине може да одлучи да се
народном посланику који нема нребивалиште у Београду и не користи право иа
хотелски смештај, на лични захтев, исплати месечна накнада на име закупа
стана у Београду, у укупном износу од 35.000 динара (урачунати сви грошкиви
коришћења стана - струја, телефон. комунапие услуге...).
Ради остваривања права из става 2. овог члана народни посланик је
дужак да приложи оверени уговор о закупу стана.
Народни посланик који користи право из става 2. овог члана има право
иа накиаду за одвојени живот од породице у износу 40% просечне месечне
зараде по.запосленом у привреди Рспублике Србије према последњсм коначном
објављеном податку републичког органа надлежног за нослове статистике, на
дан исплате.
Породицу у смкслу става 4. овог члаиа, чине брачни друг и малолетна
деца која живе у заједничком породичном домаћинству са народним
послаником.
Народни посланик који користи право из става 2. овог члана не може да
користи ирава из члана 4. ове одлуке,
Члан 7.

Секретар Народне скунштине Републике Србије дужан је да најмање
свака три месеца обадештава Администрагивни одбор о спровођењу ове одлуке.
Члан 8.
Пречишћеии текст Одлуке о посланичкој накнадн објавиће се у Билтену
Службе Народне скупштине Ренублнке Србије.

