
 
 

На основу члана 2. и 9. Закона о 
платама у државним органима и јавним 
службама ((“Сл. гласник РС”, број 34/01, 
62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. Закона, 
116/08 - др. Закон и 92/11), а у вези 
чланова 2. и 5. Уредбе о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у 
државним органима (“Сл. гласник РС”, 
број 44/08 - пречишћен текст и 2/12) и 
члана 41. став 2. Пословника Скупштине 
града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
број 1/08, 13/09 и 9/10), Одбор за 
административна питања Скупштине 
града Зајечара, на седници одржаној 
09.02.2012. године, донео је 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 

ИСПЛАТУ ПЛАТА 
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ  И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се 
коефицијенти за обрачун и исплату плата 
изабраних, именованих и постављених 
лица у органима града Зајечара. 
 

Члан 2. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата изабраних  лица износе: 

- 9,40 за градоначелника, 
- 9,40 за заменика градоначелника, 
- 9,40 за председника Скупштине 

града на сталном раду,   
- 7,20 за члана Градског већа на 

сталном раду  
 

Члан 3. 
 

Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица 
износе: 

- 21,50 за начелника Градске управе, 
- 21,50 за секретара Скупштине града, 
- 21,50 за заменика секретара  

Скупштине града, 
- 21,50 за помоћнике градоначелника, 
- 21,50 за градског јавног  

правобраниоца, 
- 21,50 за овлашћено лице за 

решавање о захтевима за слободан 
приступ информацијама од јавног 
значаја.   

 

Члан 4. 
 

 Коефицијент из претходног члана 
увећава се, по основу сложености и 
одговорности послова, за додатни 
коефицијент, и то: 

- 6,50 за начелника Градске управе, 
- 6,50 за секретара Скупштине града, 
- 6,50 за заменика секретара  

Скупштине града, 
- 6,50 за помоћнике градоначелника, 
- 6,50 за градског јавног  

правобраниоца, 
- 3,15 за овлашћено лице за 

решавање о захтевима за слободан 
приступ информацијама од јавног 
значаја.   

   

Члан 5. 
 

 Укупан коефицијент из члана 3. и 4. 
овог Правилника увећава се за 30%. 
 

Члан 6. 
 

Плате изабраних, именованих и 
постављених лица утврђују се на основу: 

1. основице за обрачун плата; 
2. коефицијента који се множи 

основицом; 
3. додатка на плату; 
4. обавеза које изабрана, именована и 

постављена лица плаћају по основу 
пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у 
складу са законом. 
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Члан 7. 
 
 За обрачун и исплату плата 
изабраних, именованих и постављених 
лица примењују се основице које утврђује 
Влада Републике Србије, у складу са 
законом.      

 
Члан 8. 

 
Изабрана, именована и поставље-

на лица имају право на додатак на плату и 
накнаду плате у складу са позитивним 
законским прописима. 
 

Члан 9. 
 
 Ступањем на снагу овог 
Правилника престаје да важи Правилник 
о утврђивању коефицијената за обрачун и 
исплату плата изабраних, именованих и 

постављених лица, (I бр. 110-12 од 
20.11.2009., „Сл. лист града Зајечара“, бр. 
6/10 и I бр. 110–21 од 29.12. 2010. године). 
 

Члан 10. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
Града Зајечара“. 
 
 
I бр. 110-6/2012 
У Зајечару, 09.02.2012. године             
 
 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Зам. председника 
Зоран Милић, с. р. 

 
   

 
На основу чл. 2. и 9. Закона о 

платама у државним органима и јавним 
службама (“Сл. гласник РС”, број 34/01, 
62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. Закона, 
116/08 - др. Закон и 92/11), чл. 4. и 5. 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима 
(“Сл. гласник РС”, број 44/08 - пречишћен 
текст и 2/12) и члана 7. Одлуке о Стручној 
служби за скупштинске послове 
Скупштине града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, број 22/09), секретар 
Скупштине града Зајечара доноси 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У 

СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се 
коефицијенти за обрачун и исплату плата 
запослених у Стручној служби за 
скупштинске послове Скупштине града 
Зајечара. 
 

Члан 2. 
 

Плате запослених утврђују се на 
основу: 

1. основице за обрачун плата; 
2. коефицијента који се множи 

основицом; 
3. додатка на плату; 
4. обавеза које запослена лица плаћају 

по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање, у 
складу са законом. 

 
Члан 3. 

 
За обрачун и исплату плата 

запослених примењују се основице које 
утврђује Влада Републике Србије, у 
складу са законом.      

 
Члан 4. 

 
Коефицијент изражава сложеност 

послова, одговорност на раду, услове 
рада и стручну спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на 
име накнаде за исхрану у току рада и 
регреса за коришћење годишњег одмора. 
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Члан 5. 
 

 Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата запослених износе: 

- 12,05 за начелника Одељења 
- 12,05 за шефа Кабинета 
- 12,05 за самосталног стручног 

сарадника 
- 10,77 за вишег стручног сарадника 
- 10,45 за стручног сарадника 
- 9,91 за вишег сарадника 
- 8,95 за сарадника 
- 8,85 за вишег референта 
- 8,74 за референта 
- 8,00 за квалификованог радника 

 
Члан 6. 

 
Коефицијент из претходног члана 

увећава се, по основу сложености и 
одговорности послова, за додатни 
коефицијент, и то: 

- 12,60 за начелника Одељења 
- 11,95 за шефа Кабинета 
- 11,95 за самосталног стручног 

сарадника 
- 11,73 за вишег стручног сарадника 
- 8,25 за стручног сарадника 
- 5,09 за вишег сарадника 
- 4,70 за сарадника 
- 2,00 за вишег референта 
- 1,80 за референта 
- 1,00 за квалификованог радника 

 
Члан 7. 

 
Укупан коефицијент из члана 5. и 6. 

овог Правилника, увећавају се начелнику 
Одељења и шефу Кабинета, по основу 
руковођења унутрашњом организационом 
јединицом, за 10%. 

Члан 8. 
 

Запослени имају право на додатак 
на плату и накнаду плате у складу са 
позитивним законским прописима. 
 

Члан 9. 
 

Појединачна решења о одређи-
вању коефицијента за обрачун и исплату 
плате доноси секретар Скупштине града 
Зајечара. 
 

Члан 10. 
 

Ступањем на снагу овог Правилни-
ка престају да важе Правилник о коефи-
цијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у Стручној служби за 
скупштинске послове Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
6/10 и 24/11) и Правилник о стицању 
права на увећање плате запослених у 
Стручној служби за скупштинске послове 
Скупштине града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 6/10 и 24/11). 
 

Члан 11. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
Града Зајечара“. 
 
 
I-1 бр. 110-1/2012 
У Зајечару, 08.02.2012. године 

 
 С е к р е т а р 
 Скупштине града Зајечара 
 Славољуб Вељковић, с. р. 
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