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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ГОДИНА XVI
Број 14

Прокупље
11. Септебар
2015.

Лист излази према потреби
Годишња претплата: 1.000 дин.
Цена овог броја износи: 40 дин.
Рок за рекламацију: 10 дана

1
На основу члана 1. став 1. тачка 2. Закона о платама у државним органима и
јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008,
92/2011, 10/2013,55/2013 и 99/2014 ) члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима (''Службени гласник РС'' бр. 44/2008-пречишћени текст и 2/2012), члана
26 и члана 40 Одлуке о организацији Општинске управе (,,Службени лист Општине
Прокупље'' бр.10/08,1/09,6/09 и 14/2013) начелник Општинске управе уз сагласност
Општинског већа општине Прокупље доноси
ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и
осталих примања запослених у Општинској управи општине Прокупље.
Члан 2.
Запосленим из члана 1. овог Правилника обрачунава се и исплаћује плата у
складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
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посебног колективног уговора за

ПЛАТЕ
Члан 3.
Запослени у Општинској управи за свој рад примају плату, која се утврђује у
складу са законом и Анексом посебног колективног уговора за државне органе.
Плата се исплаћује по истеку месеца на који се односи.
Плата се исплаћује и за време коришћења годишњег одмора и за дане
празника за које је законом прописано да се не ради.
Члан 4.
Плате у Општинској управи утврђују се на основу:
1) основице за обрачун плата
2) коефицијента који се множи основицом
3) додатак на плату
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 5.
Основицу утврђује Влада Републике Србије у складу са Законом.
Члан 6.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и
стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и
регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 7.
Додатак на плату припада за:
1) време проведено у радном односу (минули рад) у висини од 0,4% од
основице, за сваку пуну годину рада у радном односу код послодавца у
смислу члана 34 Анекса посебног колективног уговора за државне
органе
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);
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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. тачка 2-5 овог плана обрачунава се и исплаћује
у висини која се утврђује у складу са законом и Анексом посебног колективног
уговора за државне органе.
Члан 8.
За обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи примењују се
следећи коефицијенти:
1. секретар Општинског већа
12,05
2. самостални стручни сарадник
12,05
3. виши стручни сарадник

10,77

4. стручни сарадник

10,45

5. виши сарадник
6 . сарадник (ВКВ)
7. виши референт
8. референт и дактилограф
9. квалификовани радник
10. неквалификовани радник

9,91
8,95
8,85
8,74
8,00
6,40

Члан 9.
Коефицијент за обрачун и исплату плата запослених из члана 11. овог
Правилника увећава се за додатни коефиијент по основу сложености и
одговорности послова и то:
1. секретар Општинског већа
8,30
2. самостални стручни сарадник
8,30
3. виши стручни сарадник

8,10

4. стручни сарадник

5,68

5.
6.
7.
8.
9.

3,60
2,30
1,20
0,93
0,53

виши сарадник
сарадник (ВКВ)
виши референт
референт и дактилограф
квалификовани радник
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0,53

Члан 10.
Коефицијенти утврђени за запослене увећавају се: запосленом који координира
најсложеније активности – 10%, с тим да овај број запослених не може прећи 2% од
укупног броја запослених; запосленом који руководи унутрашњом организационом
јединицом 10%; запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или
финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених
извештаја – 10%; запосленом на пословима комуналне инспекције – 10%;
запосленом на пословима буџетске инспекције – 10%.
Запосленом који има право на увећање коефицијента по више основа,
укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10%.
Члан 11
Плата приправника у Општинској управи општине Прокупље износи 80% од
најниже плате у оквиру звања за које се приправник оспособљава.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника
о платама изабраних, именованих и постављених лица и запослених у Општинској
управи Општине Прокупље (,,Службени лист Општине Прокупље'' бр.2/2015 ) у
делу које се односе на запослене у Општинској управи Општине Прокупље
.
Члан 13.
На овај Правилник сагласност даје Општинско веће Општине Прокупље.
Члан 14.
Овај Правилник објавиће се после дате сагласности у Сужбеном листу
општине Прокупље.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Прокупље''.
Број:110-11/2015-02
У Прокупљу, дана 31.07.2015. године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Вуксановић с.р.
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На основу чл. 59. ст. 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС'' бр. 129/07) и члана 66. став 2. Статута општине Прокупље
(,,Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/2008), Општинско веће
општине Прокупље, на седници одржаној 07.09.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о платама запослених у
Општинској управи општине Прокупље

I
Даје се сагласност на Правилник о платама запослених у
Општинској управи општине Прокупље, бр. 110-12/15-01 од 31.07.2015.
године, који је донео Начелник Општинске управе општине Прокупље.
II
Решење ступа на сангу даном доношења.

III
Решење обавити у ,,Службеном листу општине Прокупље''.
Број: 06-41/2015-02
07.09.2015. године,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Мирољуб Пауновић с.р.
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На основу члана 1. став 1. тачка 2. и члана 9. Закона о платама у државним
органима и јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 34/2001, 62/2006, 63/2006,
116/2008, 92/2011, 99/2011) члана 6. Одлуке о примањима одборника, изабраних и
именованих и постављених лица у општини Прокупље (''Службени лист општине
Прокупље'' бр. 9/2004, 9/2008 и 3/2011) и члана 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима (''Службени гласник РС'' бр. 44/2008-пречишћени текст и 2/2012)
Комисија за административна и кадровска питања, на седници одржаној
04.08..2015. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин утврђивања плата, додатака, накнада и
осталих примања изабраних, именованих и постављених лица у општини
Прокупље.
Члан 2.
Изабраним, именованим и постављеним лицима
из члана 1. овог
Правилника обрачунава се и исплаћује плата у складу са Законом о платама у
државним органима и јавним службама, Уредбом о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
и овим Правилником.
ПЛАТЕ
Члан 3.
Изабрана, именована и постављена лица и у Општини за свој рад примају
плату.
Плата се исплаћује по истеку месеца на који се односи.
Плата се исплаћује и за време коришћења годишњег одмора и за дане
празника за које је законом прописано да се не ради.
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Члан 4.
Плате у Општини утврђују се на основу:
5) основице за обрачун плата
6) коефицијента који се множи основицом
7) додатак на плату
8) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 5.
Основицу утврђује Влада Републике Србије у складу са Законом.
Члан 6.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и
стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и
регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 7.
Додатак на плату припада за:
6) време проведено у радном односу (минули рад) у висини од 0,4% од
основице, за сваку пуну годину рада у радном односу код послодавца.
7) дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена
одређене прописима (прековремени рад);
8) рад на дан државног и верског празника;
9) 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. тачка 2-5 овог плана обрачунава се и исплаћује
у висини утврђеној прописима о раду.
Члан 8.
За обрачун и исплату плата изабраних лица у Општинској управи општине
Прокупље, примењују се следећи коефицијенти:
- председник општине
- заменик председника општине
- председник Скупштине општине
- заменик председника Скупштине општине
- чланови Општинског већа

до
до
до
до
до

7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
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Члан 9.
За обрачун и исплату плата именованих и постављених лица у Општинској
управи, примењују се следећи коефицијенти:
- начелник Општинске управе
- Општински јавни правобранилац
- помоћник председника општине
- секретар Скупштине општине
- заменик начелника
- заменик секретара

до 14,85
до 14,85
до 14,85
до 14,85
до 14,85
до 14,85

Члан 10.
Коефицијент из члана 9. овог Правилника, за именована и постављена лица,
увећава се, по основу сложености и одговорности послова за додатни коефицијент
до 9,00.
Члан 11.
Коефицијенти из овог Правилника за изабрана, именована и постављена
лица могу се увећати – највише до 30%.
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
платама изабраних, именованих и постављених и запослених у општинској управи
општине Прокупље бр.06-6/2015-02 од 12.02.2015.године, у делу који се односи на
изабрана, именована и постављена лица у општини Прокупље.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Прокупље''.
Број: 06-38/2015-02
У Прокупљу, 04.08.2015. године
ПРЕДСЕДНИЦА
Комисије за административна и
кадровска питања СО-е
Весна Стојановић с.р.
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На основу чл. 59. ст. 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС'' бр. 129/07) и члана 66. став 2. Статута општине Прокупље
(,,Службени лист општине Прокупље'' бр. 7/2008), Општинско веће
општине Прокупље, на седници одржаној 07.09.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Прокупље

I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Прокупље, бр. 110-12/15-01 од
04.09.2015. године, који је донео Начелник Општинске управе општине
Прокупље.
II
Решење ступа на сангу даном доношења.

III
Решење обавити у ,,Службеном листу општине Прокупље''.
Број: 06-41/2015-02
07.09.2015. године,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Мирољуб Пауновић с.р.

11. Септебар 2015

Службени лист Општине Прокупље

Број: 14

страна 10

Садржај
Страна
1. Правилник о платама запослених у Општинској управи општине Прокупље.........................1
2. Решење о давању сагласности на Правиник о платама запослених у Општинској управи
општине Прокупље.................................................................................................................................5
3. Правилник о платама изабраних, именованих и постављених лица у општини Прокупље.....6
4. Решење о давању сагласности на Правиник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Прокупље..................................................................................................................................................9

Издавач: Скупштина општине Прокупље
Лист уредио: Ивана Миладиновић
Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине
Прокупље: Зора Алексић

