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На основу члана 9. Закона о платама у држав-
ним органима и јавним службама (“Сл. гласник РС”, 
број 34/01), чл. 2. и 5. Уредбе о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата именованих и пос-
тављених лица и запослених у државним органима 
(“Сл. гласник РС”, број 69/02, 61/03 и 70/03) и члана 
41. став 2. Пословника Скупштине града Зајечара 
(“Сл. лист града Зајечара”, број 1/08 и 13/09), Од-
бор за административна питања Скупштине града 
Зајечара, на седници одржаној 21.04.2010. године, 
донео је

ПРАВИЛНИК

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 
КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА  ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ 

ПЛАТА  ИЗАБРАНИХ  И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.

У Правилнику о утврђивању коефицијената 
за обрачун и исплату плата изабраних и пос-
тављених лица I бр. 110 – 12 од 20.11.2009. године, 
у називу документа и члановима 1., 4., 5. и 6., иза 
речи: „изабраних“ односно „изабрана“ додаје се 
запета и реч: „именованих“ односно: „именована“. 

Члан 2.

У члану 3. Правилника, у ставу 1., после речи: 
„плата“ додају се речи: „именованих и“.

У истом ставу, после алинеје 4. додају се нове 
алинеје 5. и 6., које гласе:

- 21,00 за секретара Градског већа
- 21,00 за овлашћено лице за решавање о 

захтевима за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја

Досадашња алинеја 5. постаје алинеја 7. 

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Града Зајечара“.

I бр. 110 - 5
У Зајечару, 21.04.2010.

  ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                          
 П Р Е Д С Е Д Н И К

                     др Мирко Траиловић  с. р.

На основу чл. 2. и 9. Закона о платама у држав-
ним органима и јавним службама (“Сл. гласник 
РС”, број 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. 
др. закона и 116/08 – др. закон), 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) и 
члана 7. Одлуке о Стручној служби за скупштинске 
послове Скупштине града Зајечара (“Сл. лист гра-
да Зајечара”, број 22/09), секретар Скупштине гра-
да Зајечара доноси

ПРАВИЛНИК

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ 
ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА 
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

          Овим Правилником утврђују се коефи-
цијенти 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 ос-

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

Члан 3.

За обрачун и исплату плата запослених 
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примењују се основице које утврђује Влада Репу-
блике Србије, у складу са законом.     

Члан 4.

Коефицијент изражава сложеност посло-
ва, 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.

Члан 5.

Коефицијенти за обрачун и исплату плата за-
послених 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.
          
Коефицијенти из претходног става, по основу 

сложености и одговорности, увећавају се:
- начелнику Одељења за 20%;
- шефу Кабинета за 15 %.

Члан 7.  

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

Члан 8.

Појединачна решења о одређивању коефи-
цијента за обрачун и исплату плате доноси 
секретар Скупштине града Зајечара.

Члан 9.

По основу квалитета и резултата рада запос-
лених, може се увећати основица за 20%, на осно-
ву следећих критеријума:

- обима и квалитета извршених послова
- ажурности у обављању послова
- иницијативе у раду
Секретар  Скупштине  града  одређује  запос-

лене  којима  се увећава основица за 
20%, с тим што тако одређен број не може 

прећи 50% од укупног броја запослених.

Члан 10.

Ступањем на снагу овог Правилника престају 
да се на раднике Стручне службе за скупштинске 
послове примењују одредбе Правилника о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата пос-
тављених и запослених лица у Градској управи 
Зајечар IV број 110-10 од 31.03.2009. године. 

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Града Зајечара“.

I-1 бр. 110 - 1
У Зајечару, 13.04.2010.
                                                                                              

                                                                             СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

             Славољуб Вељковић с. р.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о Стручној 
служби за скупштинске послове Скупштине гра-
да Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 22/09), 
секретар Скупштине града Зајечара, доноси

ПРАВИЛНИК

О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК НА 
РАД И ОДЛАЗАК СА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин, усло-
ви и критеријуми на основу којих  запослена 
лица у Стручној служби за скупштинске послове 
Скупштине града Зајечара остварују право на 
накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада.

Члан 2.

Запосленим лицима, трошкови превоза на-
докнађују се у складу са чланом 118. став 1. тачка 
1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 
и 54/09), чланом 2. став 1. тачка 1. Уредбе о накна-
ди трошкова и отпремнини државних службени-
ка и намештеника („Сл. гласник РС“, број 98/07 
– пречишћен текст) и овим Правилником.

Члан 3.

Запослени у Стручној служби за скупштинске 
послове Скупштине града Зајечара имају право на 
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накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада у складу са следећим критеријумима:

-  запосленом припада накнада за трошкове 
превоза уколико станује на 

удаљености већој од 4 километра од места 
где ради,

-  накнада се исплаћује у висини цене поједи-
начне или месечне претплатне карте у градском, 
приградском, односно међуградском саобраћају, 
за релацију од адресе становања до места рада,

 -  накнада трошкова превоза, исплаћује се за 
ефективно радно време запослених лица, у месецу 
за који се врши исплата накнаде,

-  исплата накнаде врши се у  новцу или ку-
повином месечне претплатне или појединачне 
карте, зависно од могућности коришћења јавног 
превоза,

-  запослено лице у обавези је да потпише 
изјаву о адреси становања и потреби коришћења 
превозног средства за долазак и одлазак са рада.         

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу града 
Зајечара“.

I-1 број 110-3   
У Зајечару, 20. 04. 2010. године                                              

С Е К Р Е Т А Р 
Славољуб Вељковић с. р.

 
На основу чл. 108. став 3. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, број 24/05, 61/05 I 54/09) и члана 7. 
Одлуке о Стручној служби за скупштинске пос-
лове Скупштине града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, број 22/09), секретар Скупштине града 
Зајечара доноси

ПРАВИЛНИК

О СТИЦАЊУ ПРАВА НА УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ УСТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА 

СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овим Правилником се утврђују основи и пос-
тупак за стицање права на увећање плате запос-

лених у Стручној служби за скупштинске послове 
Скупштине града Зајечара.

Члан 2.

Право на увећање плате до 20% има запос-
лени који:

- обавља поверене послове квалитетно, 
стручно и ажурно;

- испољава висок степен иницијативе, ефи-
касности и професионализма;

- радно се ангажује ван радног времена због 
повећаног обима послова;

- у складу са указаном потребом обавља 
послове који нису систематизовани као послови 
радног места на које је распоређен.

Члан 3.

Секретар Скупштине одлучује о висини 
процента увећања плате запосленог на предлог 
непосредног руководиоца или по сопственој ини-
цијативи.

Решења о увећању плате са списком за-
послених и одговарајућим процентом увећања 
секретар доставља Одељењу за финансије Градске 
управе Града Зајечара до краја месеца за текући 
месец.

Члан 4.

Право на увећање плате не стиче запослени:
- који одсуствује с посла због коришћења 

годишњег одмора, боловања, плаћеног или 
неплаћеног одсуства, за период док оно траје;

- против кога је изречена дисциплинска мера 
у временском трајању, док та мера траје.    

Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Града Зајечара“.

I -1 бр. 110 - 2
У Зајечару, 16.04.2010.
                                                                                              

                   СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                        Славољуб Вељковић с. р.

   

ИСПРАВКА

У „Службеном листу града Зајечара“ број 5. у сад-
ржају је грешком изостављено  Решење о образовању 
Комисије за оцену  оправданости уласка у јавно при-
ватно партнерство ЈП „Тимочка крајина“ у Зајечару, 
које је објављено на страни 40. Извињавамо се 
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