
 
 
  

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 05. 
03. 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: 

- 4,00 за начелника Градске управе, 
- 4,00 за секретара Скупштине 

града, 
- 4,00 за заменика секретара 

Скупштине града, 
- 4,00 за помоћнике градоначелника, 
- 4,00 за градског јавног 

правобраниоца, 
- 0,90 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%. 
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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. 

 

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 постав-
љена 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 коефицијентима за обрачун и исплату 
плата изабраних, именованих и 
постављених лица („Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 3/12). 
 

Члан 10. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
Града Зајечара“. 
 

I бр. 110 - 8/2012 
У Зајечару, 05. 03. 2012. године              
 

Одбор за административна питања 
Скупштине града зајечара 

 

З а м.  п р е д с е д н и к а 
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: 

- 10,35 за начелника Одељења 
- 9,75 за шефа Кабинета, 
- 9,75 за самосталног стручног 

сарадника, 
- 9,53 за вишег стручног сарадника, 
- 6,45 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 одређива-
њу коефицијента за обрачун и исплату 
плате доноси секретар Скупштине града 
Зајечара. 

Члан 10. 
 

Ступањем на снагу овог 
Правилника престаје да важи Правилник 
о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у Стручној служби за 
скупштинске послове Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
3/12). 
 

Члан 11. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
Града Зајечара“. 
 
 
I-1 бр. 110 - 2/2012 
У Зајечару, 05. 03. 2012. године 

 
С е к р е т а р 

Скупштине града Зајечара 
Славољуб Вељковић, с. р. 

 
   

 
 
На основу члана 15. Одлуке о 

службеним путовањима изабраних, 
именованих и постављених лица у 
органима града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 16/10) и члана 12. ст. 1. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 3/10 и 
7/11), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 02. 03. 2012. године 
доноси 
 

О Д Л У К У 
o потреби службеног путовања 

 
Члан 1. 

 
Бошко Ничић, градоначелник града 

Зајечара упућује се на службено 
путовање у Кан (Француска), ради 
присуствовања церемонији доделе 
награда Европских градова и региона 
будућности 2012/13, која ће се одржати у 
Кану (Француска) дана 07. 03. 2012. 
године.  
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Члан 2. 
  

За службени пут у временском 
периоду од 05. до 10. 03. 2012. године 
користиће се возило марке SKODA 
SUPERB регистарски број ZA 050 ZA, 
којим ће управљати возач Градске управе 
Зајечар.  
 

Члан 3. 
 

Одлука се објављује у ''Службеном 
листу Града Зајечара''. 

Одлуку доставити: надлежним 
службама и архиви. 
 
 

III бр. 011 - 9/12 
У Зајечару, 02. 03. 2012. године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Бошко Ничић, с. р. 
   

 
На основу члана 15. Одлуке о 

службеним путовањима изабраних, име-
нованих и постављених лица у органима 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 16/10) и члана 12. ст. 1. Одлуке о 
Градском већу града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 1/08, 3/10 и 7/11), 
Градско веће града Зајечара, на седници 
одржаној 02. 03. 2012. године доноси 
 

О Д Л У К У 
o потреби службеног путовања 

 
Члан 1. 

 
Бошко Ничић, градоначелник града 

Зајечара упућује се на службено 
путовање у Љубљану (Република 
Словенија), ради присуствовања презен-
тацији инвестиционих могућности Тимочке 
крајине - источне Србије „На истоку нешто 
ново“, која ће се одржати у Љубљани 
(Република Словенија) дана 13. 03. 2012. 
године.  

 
 
 
 
 

Члан 2. 
  

За службени пут у временском 
периоду од 12. до 15. 03. 2012. године 
користиће се возило марке SKODA 
SUPERB регистарски број ZA 050 ZA, 
којим ће управљати возач Градске управе 
Зајечар.  
 

Члан 3. 
 

Одлука се објављује у ''Службеном 
листу Града Зајечара''. 

Одлуку доставити: надлежним 
службама и архиви. 
 

III бр. 011 - 10/12 
У Зајечару, 02. 03. 2012. године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Бошко Ничић, с. р. 
 

   
 

На основу чл. 2. и 9. Закона о 
платама у државним органима и јавним 
службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/01, 
62/06 и 63/06 и 116/08), чл. 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима ("Сл. 
гласник РС", бр.  2/2012) и чл. 39. Одлуке 
о Градској управи Града Зајечара (''Сл. 
лист Града Зајечара'', бр. 1/2010), 
Начелник Градске управе Зајечар, доноси 
 
 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата запослених лица у 

Градској управи Зајечар 
 

Члан 1. 
 

Члан 6. Правилника о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених лица у Градској управи 
Зајечар IV број: 110 - 03 од 23. јануара 
2012. године, се брише. 
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Члан 2. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења. Правилник објавити и у 
''Службеном листу града Зајечара''. 
 
IV број: 110 - 7 
У Зајечару, 23. фебруар 2012. године 
 
 

Н А Ч Е Л Н И К 
Јасмина Гачевић Младеновић, с. р. 
 
 

   
 
На основу чл. 2. и 9. Закона о 

платама у државним органима и јавним 
службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/01, 
62/06 и 63/06 и 116/08), чл. 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима ("Сл. 
гласник РС", бр. 2/2012) и чл. 39. Одлуке о 
Градској управи Града Зајечара (''Сл. лист 
Града Зајечара'', бр. 1/2010), Начелник 
Градске управе Зајечар, доноси 
 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата запослених лица у 

Градској управи Зајечар 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата запослених лица 
у Градској управи Зајечар IV број: 110 - 03 
од 23. јануара 2012. године и Измени 
Правилника о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених лица у 
Градској управи Зајечар IV број: 110 - 07 
од 23. фебруара 2012. године, додаје се 
нови члан 6. који гласи: 

 
„Члан 6. 

 
Коефицијенти утврђени за звања, 

односно занимања запослених лица из 
чл. 5. овог Правилника, увећавају се по 
основу сложености и одговорности 
послова за додатни коефицијент и то: 
 

- 10,35 за самосталног стручног 
сарадника - начелника одељења; 

- 9,75 за самосталног стручног 
сарадника - заменика начелника 
и шефа службе; 

- 9,75  за самосталног стручног 
сарадника; 

- 9,53 за вишег стручног сарадника; 
- 6,45 за стручног сарадника; 
- 5,09 за вишег сарадника; 
- 4,70 за сарадника; 
- 2,00 за за вишег референта и 

висококвалификованог радника; 
- 1,80 за референта и 

дактилографа; 
- 1,00 за квалификованог и за 

неквалификованог радника.“ 
 
 

Члан 2. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења. Правилник објавити и у 
''Службеном листу града Зајечара''. 
 
 
IV број: 110 - 9 
У Зајечару, 05. март 2012. године  
   

Н А Ч Е Л Н И К 
Јасмина Гачевић Младеновић, с. р. 
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И С П Р А В К А 

 
 При сравњивању са изворним 
текстом утврђено је да се, у Одлуци о 
подржавању Пројекта прекограничне 
сарадње Србија - Бугарска који се 
финансира из ИПА програма  објављеној 
у ''Службеном листу града Зајечара'' број 
4/12, поткрала грешка, па се даје 
 

ИСПРАВКА 
 

 У члану 1. Одлуке о подржавању 
Пројекта прекограничне сарадње Србија - 
Бугарска који се финансира из ИПА 
програма, уместо текста:  
 
 ''Овом одлуком даје се сагласност 
да Град Зајечар конкурише за 
финансијску подршку у оквиру Пројекта 
“Изградња капацитета и институционалне 

сарадње у циљу заштите биодиверзитета 
у пограничном региону”.  
 Партнери у реализацији овог 
пројекта су Друштво за заштиту животне 
средине “Балкани” из Софије (Република 
Бугарска) и Друштво за заштиту животне 
средине “Стара планина” из Пирота''., 
треба да стоји следећи текст:  
 ''Овом одлуком даје се 
сагласност да Град Зајечар конкурише 
за финансијску подршку у оквиру 
Пројекта израда пројектно техничке 
документације регионалног тренинг 
центра на локацији Краљевица. 
 Партнер у реализацији овог 
пројекта је удружење „East West“ из 
Видина''.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Драган Вукашиновић. Адреса: Зајечар, Трг 
Ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 664. E-mail: ozajecar@verat.net 
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