
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 
88/2008) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 22.03.2012. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I Налаже се начелницима градских управа и служби, Градском јавном 
правобраниоцу, Заштитнику грађана и Шефу буџетске инспекције да приступе 
измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у градским 
управама и службама, Градском јавном правобранилаштву, Канцеларији заштитника 
грађана и Буџетској инспекцији Града Ниша број 1047/08-08 од 30.12.2008. године, 
број 757/2010-08 од 11.05.2010. године и број 165/2012-08 од 03.02.2012. године, на 
следећи начин:  

1. Коефицијенте утврђене чланом 9. Правилника о звањима, занимањима и 
платама запослених у градским управама и службама, Градском јавном 
правобранилаштву и Канцеларији грађанског браниоца (омбудсман), број 
1047/08-08 од 30.12.2008. године и број 757/2010-08 од 11.05.2010. године и 
чланом 4. Правилника о изменама и допунама Правилника о звањима, 
занимањима и платама запослених у градским управама и службама, 
Градском јавном правобранилаштву, Канцеларији заштитника грађана и 
буџетској инспекцији Града Ниша, број 165/2012-08 од 03.02.2012. године, 
увећати по основу квалитета и резултата рада, запосленима са средњом и 
нижим стручним спремама, за додатак који исказан у додатном коефицијенту 
износи: 

- запосленом – вишем референту који руководи радом групе 
(координатор групе) за 1,19, 
- запосленом – вишем референту, оператеру и ВКВ раднику за 1,55, 
- запосленом – референту, дактилографу и оператеру за 1,51, 
- запосленом – КВ раднику за 1,49 и 
- запосленом – НК раднику за 1,22 

2. Додатне коефицијенте из тачке 1. овог закључка обрачунавати и 
исплаћивати почев од плате за фебруар 2012. године. 

 
 II Овај закључак ради реализације доставити Управи за грађанска стања и 
опште послове и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке.  
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