
 
 На основу члана 2. и 9. Закона о 
платама у државним органима и јавним 
службама (“Сл. гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 
– др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 
– др. закон, 92/11, 99/2011- др. закон, 
10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016-
др.закон), а у вези члана 2. и 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима (“Сл. 
гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 
2/12, 113/2017-др.закон и 23/2018) и члана 
41. став 2. Пословника Скупштине града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 
1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), 
Одбор за административна питања 
Скупштине града Зајечара, на седници 
одржаној 11.01.2019. године, донео је 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, 

ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 
 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата изабраних, 
именованих и постављених лица ("Сл. лист 
града Зајечара" бр. 32/2013, 6/2014, 
22/2014, 2/2015, 5/2015, 7/2015-испр., 
8/2015, 48/2015 и 35/2016), у даљем тексту: 
Правилник, у члану 2. став 1. после алинеје 
3. додаје се нова алинеја 4. која гласи: 
 
 „-8,46 за заменика председника 
Скупштине града“, а досадашња алинеја 4. 
постаје алинеја 5. 
 

Члан 2. 
 

 У свему осталом Правилник остаје 
непромењен. 
 
 
 

Члан 3. 
 

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

I брoj: 110-1 
у Зајечару, 11.01.2019. године 
 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК   
    Татјана Стојановић, с.р. 

   
 

 
Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IУо-47/2016  
________ 2018. године 
Б е о г р а д  
 

 Уставни суд у саставу: председник 
Весна Илић Прелић и судије Татјана Бабић, 
Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др 
Драгана Коларић, др Тамаш Корхец 
(Korhecz Tamás), др Милан Марковић, 
Снежана Марковић, Мирослав Николић, 
Милан Станић, мр Томислав Стојковић, 
Сабахудин Тахировић, др Јован Ћирић, др 
Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на 
основу члана 167. став 1. тачка 3. Устава 
Републике Србије, на седници одржаној  22. 
новембра 2018. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
 

 1. Утврђује се да Одлука о накнади 
за заштиту и унапређивање животне 
средине града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“, бр. 9/10, 12/10, 16/10 и 
47/15) није у сагласности са законом. 
 2. Одбацује се захтев за обуставу 
извршења појединачног акта или радње која 
је предузета на основу Одлуке о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине 
града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број 9/10). 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Уставном суду поднета је иниција-
тива за покретање поступка за оцену устав-
ности и законитости Одлуке наведене у 
тачки 2. изреке. Иницијатор сматра да 
оспорена Одлука није у сагласности са 
Законом о финансирању локалне самоупра-
ве из разлога што предлагач Одлуке није 
одржао јавну расправу пре доношења 
Одлуке, како је то прописано одредбом 
члана 7. став 2. Закона о финансирању 
локалне самоуправе и зато што Одлуку није 
усвојио у поступку утврђивања буџета за 
2010. годину, већ је Одлуку усвојио 
половином те године. Подносилац иниција-
тиве је такође предложио да Уставни суд, до 
доношења коначне одлуке, обустави од 
извршења појединачне акте донете на 
основу оспорене Одлуке.  
 Полазећи од наведеног, Уставни суд 
је утврдио да се иницијативом само фор-
мално тражи покретање поступка за оцену 
уставности основног текста Одлуке о накна-
ди за заштиту и унапређивање животне 
средине града Зајечара, с обзиром на то да 
се наводи и разлози оспоравања из иници-
јативе заправо не односе на одредбе Устава 
са којима би евентуално Одлука била 
несагласна већ се, напротив, њима доводи у 
питање искључиво законитост поступка 
доношења наведене Одлуке. С тим у вези, 
Уставни суд је по иницијативи поступао као 
по захтеву за оцену законитости Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара. 
 Скупштина града Зајечара је у 
одговору на наводе из иницијативе, поред 
осталог, истакла: да је оспорена Одлука о 
накнади за заштиту и унапређивање живот-
не средине града Зајечара донета уз прет-
ходно прибављено мишљење Министарства 
животне средине и просторног планирања 
Републике Србије; да је предлог оспорене 
Одлуке утврђен на седници Градског већа 
града Зајечара која је одржана 29. јануара 
2010. године, а Одлука је донета 14. маја 
2010. године; да како је од утврђивања 
предлога оспорене Одлуке до њеног 
доношења од стране Скупштине града 
Зајечара протекло три месеца и 16 дана, 
„несумњиво се закључује да је сврха овог 
периода била управо у томе да се спроведе 
јавна расправа“; да су у наведеном 
временском периоду одржане „чак четири 
седнице Скупштине града (1. фебруара, 12. 
марта, 28. априла и 7. маја 2010. године), те 
да ниједна околност не указује да није била 
спроведена јавна расправа јер је оспорена 
Одлука могла бити донета и раније на некој 
од наведених седница“; да се у периоду од 

29. јануара до 14. маја 2010. године јавна 
расправа спроводила тако што се предлог 
одлуке објављује на огласној табли Градске 
управе града Зајечара и на интернет 
страници града Зајечара; да Скупштина 
града Зајечара не поседује податке о томе у 
ком периоду је предлог оспорене Одлуке 
био објављен на огласној табли Градске 
управе града Зајечара, нити ко су били 
учесници јавне расправе, имајући у виду да 
је од доношења Одлуке прошло више од 
седам година, а да на интернет страници 
града Зајечара не постоје подаци за период 
пре 2013. године; да је оспорена Одлука два 
пута мењана у току 2010. године, као и да је 
мењана и 2015. године. 
 У спроведеном претходном поступку, 
Уставни суд је констатовао да је оспорену 
Одлуку о накнади за заштиту и унапређи-
вање животне средине града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 9/10), 
Скупштина града Зајечара донела 14. маја 
2010. године на основу, поред осталог, одре-
даба члана 32. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07), члана 87. ст. 1, 2, 8. и 9. Закона о 
заштити животне средине („Службени глас-
ник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон 
и 72/09 - др. закон), члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/06), уз претходно 
прибављено мишљење Министарства жи-
вотне средине и просторног планирања 
Републике Србије, бр. 401-00-157/2010-01 
од 4. фебруара 2010. године. Одлуком се 
прописује накнада за заштиту и унапређи-
вање животне средине (у даљем тексту: 
Одлука) на територији Града Зајечара и 
утврђују обвезници, висина, рокови, начин 
плаћања и коришћења средстава од 
накнаде, а ради стварања материјалних 
предуслова за остваривање права и 
дужности Града Зајечара у области заштите 
и унапређивања животне средине (члан 1.). 
 Оспорена Одлука је мењана и 
допуњавана у току 2010. и 2015. године, и 
то Одлуком о измени Одлуке о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине 
града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број 12/10), Одлуком о измени и 
допуни Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 16/10) и Одлуком о измени Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, број 47/15).  
 Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18) прописано је: да се локална 
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самоуправа остварује у општини, граду и 
граду Београду (у даљем тексту: јединица 
локалне самоправе) (члан 3. став 1.); да 
град врши надлежности општине, као и 
друге надлежности и послове државне 
управе, који су му законом поверени (члан 
24. став 1.) и да скупштина општине, у 
складу са законом, утврђује стопе изворних 
прихода општине, као и начин и мерила за 
одређивање висине локалних такси и 
накнада (члан 32. тачка 3)). 
 Законом о финансирању локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 
83/16, 91/16, 104/16 и 96/17) прописано је да 
јединици локалне самоуправе припадају 
изворни приходи остварени на њеној тери-
торији, у које, између осталог, спадају и 
друге накнаде у складу са законом (члан 6. 
тачка 7)). Према одредбама члана 7. Зако-
на, стопе изворних прихода, као и начин и 
мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада утврђује скупштина једини-
це локалне самоуправе својом одлуком, у 
складу са законом (став 1.), одлука из става 
1. овог члана доноси се након одржавања 
јавне расправе, а може се мењати највише 
једанпут годишње, и то у поступку утврђи-
вања буџета јединице локалне самоуправе 
за наредну годину (став 2.), а изузетно, 
одлука из става 1. овог члана може се 
изменити и у случају доношења, односно 
измене закона или другог прописа којим се 
уређују изворни јавни приходи јединице 
локалне самоуправе (став 3.). 
 Према одредбама члана 87. Закона 
о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС и 
14/16), јединица локалне самоуправе може, 
из оквира својих права и дужности, пропи-
сати накнаду за заштиту и унапређивање 
животне средине (став 1.), ову накнаду 
својим актом прописује скупштина јединице 
локалне самоуправе (став 2.), јединица 
локалне самоуправе својим актом утврђује 
висину, рокове, обвезнике, начин плаћања 
накнаде и олакшице за одређене категорије 
обвезника плаћања, а у складу са утврђе-
ним критеријумима које ближе прописује 
Влада (став 8.) и надлежни орган јединице 
локалне самоуправе дужан је да прибави 
мишљење министарства надлежног за 
послове животне средине на предлог акта о 
накнади за заштиту и унапређење животне 
средине (став 9.). 
 Разматрајући наводе иницијатора о 
незаконитости поступка доношења Одлуке 
о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара, Уставни 

суд је пошао од цитираних одредаба Закона 
о заштити животне средине из којих произи-
лази да је скупштина јединице локалне 
самоуправе овлашћена да својим актом 
пропише накнаду за заштиту и унапређи-
вање животне средине, односно да својим 
актом утврди висину, рокове, обвезнике, 
начин плаћања накнаде и олакшице за 
одређене категорије обвезника плаћања ове 
накнаде. Наведена накнада представља 
изворни приход јединице локалне самоупра-
ве, сагласно одредби члана 6. тачка 7) 
Закона о финансирању локалне самоупра-
ве, јер се ради о посебној накнади која је 
успостављена законом. Сагласно одредби 
члана 7. став 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе, скупштина јединице 
локалне самоуправе својом одлуком утвр-
ђује стопе изворних прихода, као и начин и 
мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада, у складу са законом. Када 
је у питању поступак доношења и измене 
наведене одлуке, одредбама члана 7. 
Закона прописана је обавеза да се пре 
доношења одлуке одржи јавна расправа, а 
могућност измене одлуке предвиђена је 
само једном годишње, и то у поступку 
утврђивања буџета јединице локалне 
самоуправе за наредну годину (став 2.), или 
изузетно, и у случају доношења, односно 
измене закона или другог прописа којим се 
уређују изворни приходи јединица локалне 
самоуправе (став 3.), како би се могло 
извршити усаглашавање са измењеним 
решењима у овим актима. 
 Полазећи од наведеног и документа-
ције коју је у вези са доношењем оспорене 
Одлуке доставила Скупштина града Зајеч-
ара, а која садржи мишљење Министарства 
животне средине и просторног планирања 
бр: 401-00-157/2010-01 од 4. фебруара 
2010. године у вези са предлогом ове 
одлуке, без пружања било каквог доказа о 
организовању и спровођењу јавне расправе 
приликом доношења оспорене Одлуке, 
Уставни суд је констатовао да Скупштина 
града Зајечара није организовала и спрове-
ла јавну расправу у поступку утврђивања 
предлога оспорене Одлуке. Имајући у виду 
да прибављање мишљења надлежног мини-
старства на предлог одлуке о накнади за 
заштиту и унапређење животне средине, у 
складу са одредбом члана 87. став 9. 
Закона о заштити животне средине, не 
искључује обавезу јединице локалне самоу-
праве да пре доношења наведене одлуке 
одржи јавну расправу, Уставни суд је 
утврдио да Скупштина града Зајечара није 
спровела Законом прописан поступак доно-
шења оспорене Одлуке јер није одржала 
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јавну расправу приликом њеног доношења, 
а што је одредбом члана 7. став 2. Закона о 
финансирању локалне самоуправе прописа-
но као обавезна фаза у поступку доношења 
овакве врсте аката јединице локалне 
самоуправе. С обзиром на изнето, Уставни 
суд је оценио да оспорена основна Одлука 
о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара није донета 
у складу са Законом о финансирању 
локалне самоуправе. 
 Када су у питању наводи иницијато-
ра да је оспорена Одлука морала бити 
донета у поступку утврђивања буџета за 
2010. годину, а не средином те године, 
Уставни суд указује да ови наводи иници-
јатора нису основани с обзиром на то да, 
сагласно одредби члана 7. став 2. Закона о 
финансирању локалне самоуправе, таква 
обавеза не постоји приликом доношења 
наведене одлуке, већ само када се ова 
одлука мења у току године, јер измена може 
да се врши само једанпут годишње, и то у 
поступку утврђивања буџета јединице 
локалне самоуправе за наредну годину.  
 Имајући у виду да је Уставни суд 
утврдио незаконитост основне Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара, то за 
последицу има и незаконитост Одлуке о 
измени Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 12/10), Одлуке о измени и допуни 
Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 16/10) и Одлуке о измени Одлуке о 
накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, број 47/15), које нису 
изричито оспорене иницијативом, с обзиром 
на то да ове одлуке чине правно-логичку 
целину са оспореном основном Одлуком и 
да саме за себе не могу опстати у правном 
поретку. С тим у вези, Уставни суд је оценио 

да интегрални текст Одлуке о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине 
града Зајечара није у сагласности са 
законом, те је одлучио као у тачки 1. изреке. 
 Имајући у виду да се иницијативом 
оспорава законитост поступка доношења 
одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине и да о овом 
уставноправном питању Уставни суд већ 
има заузет став изнет у Одлуци IУо-
338/2013 од 20. марта 2014. године 
(„Службени гласник РС“, број 46/14) и 
Одлуци IУо-8/15 од 9. новембра 2016. 
године („Службени гласник РС“, број 14/17), 
Суд је, сагласно одредби члана 53. став 3. 
Закона о Уставном суду, одлучио без 
доношења решења о покретању поступка, 
као у тачки 1. изреке.  
 С обзиром на то да је донео коначну 
одлуку, Уставни суд је одбацио захтев ини-
цијатора за обуставу извршења поједина-
чног акта или радње која је предузета на 
основу оспорене Одлуке, сагласно одредби 
члана 56. став 3. Закона о Уставном суду и 
решио као у тачки 2. изреке. 
 Полазећи од свега изложеног, на 
основу одредаба члана 42а став 1. тачка 2), 
члана 45. тачка 4), члана 46. тачка 3) Закона 
о Уставном суду („Службени гласник РС“, 
бр. 109/07, 99/11, 18/13 - Одлука УС, 40/15 - 
др. закон и 103/15) и члана 89. Пословника 
о раду Уставног суда („Службени гласник 
РС“, број 103/13), Уставни суд је донео 
Одлуку као у изреци. 
 На основу одредбе члана 168. став 
3. Устава Републике Србије, Одлука о 
накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр. 9/10, 12/10, 16/10 и 
47/15) престаје да важи даном објављивања 
Одлуке Уставног суда у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 
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