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1. 

 На основу члана 4. става 4. и 5. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/2016), 

Закона о платама у државним органима и јавним 

службама  ("Службени 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, 55/2013, 

99/2014 и 21/2016 - др. закон), члана 39. Закона о систему 

плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник 

РС", бр. 18/2016 и 108/2016) и члана 52. Пословника 

Скупштине општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 3/2008 и 29/2017), Савет за прописе, 

административно- мандатна питања, избор и именовања, 

награде и признања, на седници одржаној 27.09.2017. 

године, донео је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о платама и наканадама лица која бира и поставља 

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 и поставља 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 функционери које поставља 

Скупштина општине Бољевац и председник општине 

Бољевац, као и службеник на положају кога поставља 

Општинско веће општине Бољевац.(у даљем тексту: 

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)  члан Општинског већа општине Бољевац на сталном 

раду, 

6)  секретар Скупштине општине Бољевац, 

7)  заменик секретара Скупштине општине Бољевац, 

8)  начелник Општинске управе Бољевац, 

9) општински правобрaнилац општине Бољевац и 

10) помоћници председника општине Бољевац 

  

  Лица из става 1. овог члана су на сталном раду у 

општини Бољевац, осим лица из  става 1. тачка 4) овог 

члана. 

 Изабрана и постављена 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.  

 

Члан 4. 

 Плате изабраних и постављених 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) рад на дан државног и верског празника;  

3) дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка 

на терену (теренски додатак);  

4) 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) - 4) овог члана 

обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној прописима 

о раду.  

 

Члан 6. 

 За обрачун и исплату плата лицима из члана 3. овог 

Правилника примењује се основица из члана 3. Закона о 

платама у државним органима и јавним службама 

("Службени 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, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - 

др. закон). 

 Коефицијент за лица из из члана 3. овог Правилника 

утврђује се на основу Закона о платама у државним 

органима и јавним службама ("Службени 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, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон) и 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица  и запослених у 

државним органима ("Службени гласник РС", 

бр.44/2008- пречишћен текст и 2/2012). 

 

Члан 7. 

 Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних 

лица, која су на сталном раду, износе:  
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1)    7,74 ……………….за председника општине Бољевац,  

2)    7,53 ……………….за председника Скупштине 

општине Бољевац,  

3)    7,43 ……………….за заменика председника општине 

Бољевац 

4)    7,03. …………...… за члана Општинског већа 

општине Бољевац на сталном раду. 

 

Члан 8. 

Коефицијент за обрачун и исплату накнаде изабраног 

лица, које није на сталном раду, износи: 

1) 2,30 ………………за заменика председника 

Скупштине општине Бољевац. 

 

 

Члан 9. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених 

лица износе: 

1) 31,00 (14,85+9,00=23,85х30%=31,00) за секретара 

Скупштине општине Бољевац, 

2) 25,85 (14,85+5,04=19,89х30%=25,85) за заменика 

секретара Скупштине општине Бољевац 

3) 31,00  (14,85+9,00=23,85х30%=31,00) за начелника 

Општинске управе Бољевац,  

4) 31,00 (14,85+9,00=23,85х30%=31,00) за општинског 

правобраниоца општине Бољевац,  

5) 31,00 (14,85+9,00=23,85x30%=31,00) за помоћника 

председника за друштвене делатности и јавно 

информисање, 

6) 31,00 (14,85+9,00=23,85x30%=31,00) за помоћника 

председника за економски развој, привредне делатности 

и буџет и 

7) 31,00 (14,85+9,00=23,85x30%=31,00) за помоћника 

председника за образовање и културу, 

 

 

 

 

 

 

Члан 10. 

  Савет за прописе, административно-мандатна питања, 

избор и именовања, награде и признања Скупштине 

општине Бољевац  ће лицима из члана 3. овог 

Правилника донети решења о одређивању плате. Лица из 

члана 3. овог Правилника остварују плату за време 

обављања функције и обавања рада на положају, а почев 

од дана избора односно постављења.  

 

Члан 11. 

  Изабрана и постављена лица у случају разрешења и 

престанка радног односа имају права предвиђена 

Законом о раду и Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе. За све 

што није предвиђено овим Правилником примењују се 

одредбе Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о 

раду, Закон о правобранилаштву, Посебан колективни 

уговор за државне органе и други прописи 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, („Сл.лист општине Бољевац“, бр. 13/2015,  

2/2016 и 24/2016). 

 

САВЕТ ЗА ПРОПИСЕ, АДМИНИСТРАТИВНО- 

МАНДАТНА ПИТАЊА, ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Број:06-116/2017-I/2 

Бољевац, 27.09.2017. године  

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА                                                                                                                      

Горан Ђеспановић, с.р. 

 

 

  

 


