
На основу члана 1, 2, 4, 5,9,11 и 49. Закона о платама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др. закон, 63/06-испр. др.закона, 116/08-
др. закони, 92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/2016-др. закон), члана 2. и 5. 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима (''Службени гласник РС'' број 44/08-пречишћен текст, 2/12 
и 23/2018), члана 64. Одлуке о Градској управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 143/2016,57/2017 и 138/2017), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и Решења 
о избору кандидата по спроведеном Јавном конкурсу за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе града Ниша, број 169-17/2019-03 од 21.02.2019. године,  

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 21.02.2019. године, доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
I Катарини Митровски, постављеној за заменика начелника Градске управе града 

Ниша утврђује се коефицијент за обрачун и исплату плате 19,50. 
 II Коефицијент из тачке I овог решења утврђен Катарини Митровски, увећава се, по 
основу сложености и одговорности послова, за додатни кофицијент 13,50 у складу са 
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и 
запослених лица у државним органима. 

III Основна плата Катерини Митровски, утврђује се множењем основице за обрачун 
плата и кофицијента утврђеног на основу тачке  I и II овог решења. 

IV Катарини Митровски се утврђени коефицијент увећава за 15% у складу са Уредбом 
о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и запослених лица у 
државним органима. 

V Катарини Митровски се укупан месечни износ плате утврђен тачком III овог 
решења увећава за 0,4% од основице за сваку пуну  годину рада  остварену у радном односу 
код послодавца, а на основу података из матичне евиденције. 

VI Обрачун и исплата плате по овом решењу вршиће се почев од дана постављења 
Катарине Митровски, за заменика начелника Градске управе града Ниша. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Градско веће Града Ниша донело је Решење о постављењу Катарине Митровски, за 

заменика начелника Градске управе Града Ниша, број 169-17/2019-03 године. 
Чланом 1. тачка 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др. закон, 63/06-испр. др.закона, 116/08-др. закони, 
92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/2016-др. закон), прописан је начин утврђивања 
плата, додатака, накнада и осталих примања изабраних, постављених и запослених лица у 
органима локалне самоуправе. 

Чланом 2. овог закона прописано је да се плате постављених лица утврђују на основу 
основице за обрачун плата, коефицијента који се множи основицом за обрачун плата,  
додатка на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у складу са законом.  

Чланом 5 овог закона прописано је да се месечни износ плате увећава за 0,4 % од 
основице, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца. 

Чланом 9. став 2. тачка 2. овог закона прописано  да се коефицијент за обрачун и 
исплату плата  постављених лица у градовима утврђује највише до коефицијента за обрачун 
и исплату плате секретара министарства, који је чланом 2. Уредбе о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним 
органима, утврђен у висини 21,50. 



Чланом 5. став 1. тачка 2. наведене уредбе коефицијент за постављена лица у 
органима градова увећава се, по основу сложености и одговорности послова, за додатни 
коефицијент до 13,50, а ставом 2. алинеја 1. прописано је да се кoeфициjeнт утврђен за 
постављено лице, увећан за коефицијент утврђен зa постављено лице, мoжe увeћaти 
постављеном лицу највише до 30%. 

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I- други закон и 
95/2018), прописано је да се за службенике на положају у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган аутономне 
покрајине, односно јединице локалне самоуправе за постављење службеника на положају, а 
чланом 11да решење о плати и осталим примањима функционера доноси  надлежни орган 
.Чланом 49 наведеног закона утврђена је надлежност градског већа да поставља и разрешава 
начелника управе и заменика начелника управе. 

 
На основу законског овлашћења да Градско веће Града Ниша одлучује о правима и 

дужностима заменика начелника, а полазећи од чињенице да је Катарина Митровски, 
постављена за заменика начелника Градске управе града Ниша, у складу са одредбама Закона 
о платама у државним органима и јавним службама и Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, донето је 
решење за обрачун и исплату плата постављеног лица. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Жалбеној комисији у року од 8 дана од дана пријема истог. 
 
  РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
- Катарини Митровски, заменику начелника Градске управе града Ниша 
- Градска управа града Ниша – Служби начелника Градске управе 
- Градска управа града Ниша – Секретаријату за финансије 
- Архиви Градског већа Града Ниша 
 
 
 
Број:169-18/2019-03 

У Нишу, 21.02.2019.године. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Проф. др Милош Банђур 


	18 Katarina Mitrovski - plata + 15%

