СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XХI

25.08.2014.године

БРОЈ 7

ВАРВАРИН

Лист излази према потреби
Годишња претплата 300 дин.
Цена овог броја 30 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

1.
Комисија за прописе дана 25.08.2014. године, утврђује
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
ОПШТИНЕ, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
(''Службени лист општине Варварин'',
број: 9/08; 12/08; 7/12, 1/13; 1/14 и 4/14)
На основу члана 8. и 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 34/01 и 62/06) и члана 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплате плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима (''Службени гласник РС'', бр.44/08) и члана 13. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр.4/02 и 17/04),
Скупштина општине Варварин на 2.седници, одржаној дана 24.07.2008.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
ОПШТИНЕ, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 1.
Изабрана, именована и постављена лица у Општини, Скупштини општине и
Општинској управи (у даљем тексту: изабрана, именована и постављена лица) за свој рад
примају плату.
Члан 2.
Изабраним, именованим и постављеним лицима обрачунава се плата у складу са
Законом о платама у државним органима и јавним службама и одредбама ове Одлуке.
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Члан 3.
Плате изабраних, именованих и постављених лица из члана 1. ове Одлуке утврђују
се на основу:
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица),
2. коефицијента који се множи са основицом (у даљем тексту: коефицијент),
3. додатка на плату,
4. увећање за године радног стажа (минули рад).
Члан 4.
Основицу за обрачун плата утврђује Влада Републике Србије.
Члан 5.
Коефицијент за обрачун плата за изабрана лица је следећи:
1. Председник Општине ......................................................... 7,74
2. Заменик Председника Општине ........................................ 6,74
3. Председник Скупштине ..................................................... 6,74
Коефицијент за обрачун плата за именована и постављена лица је следећи:
1. Начелник Општинске управе ............................................... 28,30
2. Секретар Скупштине општине ............................................. 26,82
- Заменик секретара Скупштине општине Варварин ......... 26,82
3. Помоћник председника Општине .......................................... 20,00
Члан 6.
Изабраном лицу које не обавља функцију на сталном раду припада месечна
накнада у износу од 50% од коефицијента 6,74, без права на исплату одборничке накнаде
за заседање Скупштине општине и одборничке групе.
Изабраном лицу које нема право да обавља функцију на сталном раду (заменик
председника Скупштине општине) припада месечна накнада у нето износу од 30.000,00
динара, са припадајућим порезима и доприносима, без права на исплату одборничке
накнаде за заседање Скупштине општине и одборничке групе.
Одборницима Скупштине општине припада накнада у месечном износу од 5.000,00
динара, накнада за рад у одборничкој групи у износу од 1.500,00 динара, као и трошкови
превоза када се одржава седница Скупштине општине.
Председницима одборничких група припада накнада у износу од 10.000,00 динара
месечно, без права на исплату накнаде за заседање Скупштине општине, и одборничке
групе.
Накнаде из става 1., 2. и 3. из овог члана исплаћивати са позиције Скупштина
општине ''накнада одборницима.
Члан 7.
Члановима Општинског већа Општине Варварин припада накнада у висини од
4.500,оо динара, као и трошкови превоза у висини цене превозне карте од места становања
до седишта Општине, за сваку седницу којој присуствују.
Накнада од 4.500,00 динара не припада председнику Општине и заменику
председника Општине.
Члан 8.
Увећање по основу радног стажа обрачунава се тако што се коефицијент за обрачун
плате увећава за 0,4% за сваку започету годину радног стажа, а највише 20%.
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Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о платама изабраних,
именованих и постављених лица Општине, Скупштине општине и Општинске управе
(''Службени лист Општине Варварин'', број 2/05, 5/05 и 2/06).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Варварин''.
БРОЈ: 121-57/08
У ВАРВАРИНУ, 24.07.2008.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/ м.п. / Мирко Томић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Страна
1. Пречишћен текст Одлуке о платама изабраних,
именованих и постављених лица општине, Скупштине
општине и Општинске управе општине Варварин .................................. 129

ИЗДАВАЧ:

Општинска упрaва, Трг Мирка Томића б.б.
Телефин: 037/787-171
Жиро-рачун број 840-98640-58

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Славица Поповић, Секретар СО-е Варварин

