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Правилник о платама   лица која бира, 

поставља односно именује  Скупштина 

општине Бољевац, Општинско веће општине 
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На основу чланова 1, 8. и 9. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама  ("Сл. гласник 

Бољевац, 20. август  2015.године          www.boljevac.org.rs                                            Година VIII– број 13  
 

 

С А Д Р Ж А Ј 

Издавач: Oпштина Бољевац, Општинска управа, Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац, 

Тел/факс: +381 (0)30 463 412, 413, fax: +381 (0) 30 463 620, e-mail: ouboljevac@open.telekom.rs; web site: www.boljevac.org.rs   

Уредник: Момира Грујо 

http://www.boljevac.org.rs/
mailto:ouboljevac@open.telekom.rs
http://www.boljevac.org.rs/
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РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. 

закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. 

закон, 10/2013,55/2013 и 99/14)  и члана 52. Пословника 

Скупштине општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 3/08), Савет за прописе, административно-

мандатна питања, избор и именовања, награде и 

признања,  на седници одржаној  19.08. 2015. године, 

донео је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о платама   лица која бира, поставља односно именује 

 Скупштина општине Бољевац, Општинско веће општине 

Бољевац и Председник општине Бољевац 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђује се висина, услови и 

начин обрачунавања плата и других накнада лица која 

бира, поставља односно именује Скупштина општине 

Бољевац, Општинско веће општине Бољевац и 

Председник општине Бољевац. 

Члан 2. 

 Изабрано лице у органима општине Бољевац (у даљем 

тексту: изабрано лице), има право на плату у сталном 

месечном износу, када због вршења функције престане 

да остварује плату у предузећу, установи или од 

самосталне делатности. 

 Право на плату у складу са одредбама овог 

правилника имају и лица која именује и поставља 

Скупштина општине Бољевац, Општинско веће и 

Председник општине Бољевац (у даљем тексту: 

именована и постављена лица). 

 Накнада плате се прима и за дане годишњег одмора, 

за дане државних празника, и у другим случајевима за 

које је законом прописано да се не ради, у складу са 

законом. 

 

Члан 3. 

 Право на плату у складу са чланом 2. овог правилника 

имају: 

1. Председник општине Бољевац,  

2. Заменик председника општине Бољевац, 

3. Председник Скупштине општине 

Бољевац,  

4. Заменик председника Скупштине 

општине Бољевац, 

5. Секретар Скупштине општине Бољевац, 

6. Начелник Општинске управе Бољевац, 

        7.    Општински правобарнилац и 

8. Помоћници Председника општине 

Бољевац. 

Функционери из става 1. овог члана су на 

сталном раду у органима општине Бољевац. 

Изабрана лица, која су пре избора на функцију 

остварила право на пензију имају право на део плате у 

висини разлике између њихове пензије и плате коју би 

примали на тој функцији да нису остварили право на 

пензију. 

Функционери из става 1. овог члана могу се 

одрећи права на плату, у форми оверене изјаве. 

 

Члан 4. 

Плате изабраних, постављених и именованих 

лица из члана 3. овог Правилника утврђују се на основу: 

1) основице за обрачун плата (у даљем тексту: 

основица); 

2) коефицијента; 

3) додатка на плату; 

4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза 

и доприноса за обавезно социјално осигурање из 

плате, у складу са законом. 

Члан 5.  

 Додатак на плату припада за: 

1) време проведено у радном односу (минули 

рад) -    0,4% основне плате за сваку навршену 

годину рада у радном односу (минули рад) у 

државном органу, органу аутономне покрајине, 

односно органу локалне самоуправе, независно 

од тога у ком органу је радио и да ли је орган у 

коме је запослени радио у међувремену 

променио назив, облик организовања или је 

престао да постоји; 

2) дежурство и друге случајеве рада дужег од 

пуног радног времена одређене прописима 

(прековремени рад); 

3) рад на дан државног и верског празника; 

4) дневну накнаду за повећане трошкове рада и 

боравка на терену (теренски додатак); 

5) рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног 

дана), ако такав рад није вреднован при 

утврђивању коефицијента. 

 Додатак на плату из става 1. тач. 2) - 5) овог члана 

обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној прописима 

о раду. 

 

 

Члан 6. 

 За обрачун и исплату плата лица из члана 3. овог 

Правилника примењује се основица из члана 3. Закона о 

платама у државним органима и јавним службама  ("Сл. 

гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - 

испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - 

др. закон, 10/2013 и 55/2013). 

Члан 7. 

 Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних 

лица, ако су на сталном раду, износе: 

1. 7,74  ………………за Председника 

општине Бољевац, 

2. 7,53   ……………….за Председника 

Скупштине општине Бољевац, 

3. 7,43   ………………за Заменика 

Председника  општине Бољевац и 

4. 7,03   ………………за Заменика 

председника Скупштине општине 

Бољевац. 

 

Члан 8. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

постављених лица износи: 

1. 31,00 

(14,85+9,00=23,85х30%=31,00).........за  

секретара Скупштине општине 

Бољевац, 

2. 31,00 (14,85+9,00=23,85х30%=31,00..... 

....за начелника Општинске управе 

Бољевац,  

3. 31,00 (14,85+9,00=23,85х30%=31,00..... 

....за Помоћника Председника општине 

Бољевац за економски развој, 

пољопривреду и друштвене делатности, 
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4. 31,00(14,85+9,00=23,85х30%=31,00)..... 

....за Помоћника Председника општине 

Бољевац за за развој привреде и 

предузетништва,  

5. 16,00(14,80+1,20=16,00....).......за 

Помоћника Председника општине 

Бољевац за пољопривреду и обновљиве 

изворе енергије (са вишом школском 

спремом), 

6. 31,00(14,85+9,00=23,85х30%=31,00).......

..за Општинског правобраниоца 

општине Бољевац.   

  

Члан 9. 

 Додатак на плату и остала примања и обавезе по 

основу пореза и доприноса, примењују се у складу са 

законом, Општим колективним уговором, Посебним 

колективним уговором и Правилником о раду који се 

примењују на запослене у Општинској управи Бољевац.  

 

Члан 10. 

 Комисија ће лицима из члана  3.  овог Правилника 

донети решења. 

Лица из члана 3. овог Правилника остварују 

плату за време обављања функције а почев од дана 

избора, именовања односно постављења. 

Члан 11. 

 Изабрана, постављена односно именована лица у 

случају разрешења и престанка радног односа имају 

права предвиђена Законом о раду и Законом о радним 

односима у државним органима. 

 За све што није предвиђено овим Правилником 

примењују се одредбе Закона о радним односима у 

државним органима, Законом о раду и другим 

прописима који регулишу ову област. 

 

Члан 12. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у Службеном листу општине Бољевац. 

Члан 13. 

 Даном ступања на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о платама и другим 

накнадама лица које бира, поставља односно 

именује Скупштина општине Бољевац, број: 06-

60/2014-I   од   26. 06. 2014. године и бр. 06-93/2015-

I/3 од 05.08.2015.године. 

 
 

САВЕТ ЗА ПРОПИСЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-

МАНДАТНА  ПИТАЊА,  

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

 

 

рој:06- 103 /2015-I/2  

Бољевац,  19.08.2015. године 

 

                                     ЗАМЕНИК 

                                    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

                                   Живадин Ивановић  

 

 

 

 
 


