
На основу члана 27. 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), члана 1, 2. и 9. 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, 22/2011 - Закључак УС РС, 79/2011 - 
Одлука УС РС, 92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/2016-др. закон, 
113/2017, 95/2018,  86/2019-др. закон и 157/2020-др. закон), члана 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
Одлука УС РС, 113/2017, 95/2018 - Аутентично тумачење), 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, 2/2012, 113/2017, 23/2018, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), члана 56. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 
55. Одлуке о организацији градских управа града Ниша („Службени лист града 
Ниша", бр. 114/2020) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 
117/2020),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 15.03.2021. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК  
О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА,  

КАО И ОСТВАРИВАЊУ ОСТАЛИХ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА  
ЛИЦА КОЈА ПОСТАВЉА ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником утврђују се плате, накнаде и друга примања, као и 

остваривању осталих права из радног односа лица која поставља Градско веће 
Града Ниша у Градским управама Града Ниша.  

 
Члан 2. 

 
Плате постављених лица утврђују се на основу:  
1) основице за обрачун плата  
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. 
Основну плату постављеног лица чини производ основице за обрачун плата и 

висина коефицијента утврђена овим правилником, за постављено лице. 
 

Члан 3. 
 

Право на плату постављена лица остварују од дана постављења на положај, 
до дана разрешења, односно до дана престанка рада на положају. 

 
Члан 4. 

 
Коефицијент за обрачун плата постављених лица је: 

- 21,50 за начелнике и заменике начелника градских управа. 



 
Коефицијент из става 1. овог члана увећава се по основу сложености и 

одговорности послова за додатни коефицијент, и то: 
- 13,50 за начелнике градских управа, 
- 12,50 за заменике начелника градских управа. 

 
Члан 5. 

 
Постављена лица из члана 1. овог правилника остварују и друга права, 

обавезе и одговорности из радног односа на основу закона, колективних уговора и 
других прописа. 

Члан 6. 
 

Овлашћује се председник Градског већа да доноси појединачна решења о 
остваривању права, обавеза и одговорности утврђених овим правилником. 

 
Члан 7. 

 
Право на накнаде, додатке на плату и друга примања која нису регулисана 

овим правилником, постављена лица остварују у складу са законом, подзаконским 
актима, колективним уговором и прописима Града. 

 
Члан 8. 

 
Административно-техничке послове у вези са припремом појединачних аката о 

правима, обавезама и дужностима из радних односа постављених лица обављаће 
Градска управа за органе Града и грађанска стања. 

 
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 9.  

 
 Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о платама лица које 
поставља, именује и бира Градско веће Града Ниша, број 507/1/2008-03 од 
30.10.2008, број 1203-3/2009-03 од 27.8.2009, број 80-2/2012-03 од 3.2.2012. године, 
број 446-31/2013-03 од 27.3.2013. године, број 1562-17/2016-03 од 31.10.2016. године 
и број 1706 -1/2016-03 од 22.11.2016. године. 

Члан 10. 
 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на 
огласној табли органа и служби Града, примењује се од исплате плата за јануар 
2021. године. 

 
Број: 268-4/2021-03 
У Нишу, 15.03.2021. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Председница 
Драгана Сотировски 

  



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог правилника су одредбе Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о 
раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима, Статута Града Ниша и Одлуке о организацији 
градских управа града Ниша. 

Чланом 27. 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 службеник има право на плату, накнаде и 
друга примања према закону којим се уређују плате у аутономној покрајини и 
јединици локалне самоуправе.  

Чланом 1. 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, 21/2016-др. закон, 113/2017, 
95/2018,  86/2019-др. закон и 157/2020-др. закон), прописано је да се одредбе овог 
закона о начину утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања примењују 
и на постављена лица у органима локалне самоуправе. Чланом 9 овог закона 
регулисано је да се за постављена лица у градовима коефицијенти за исплату плата 
утврђују највише до коефицијента за обрачун и исплату плата секретара 
министарства.  

Чланом 1. Закона о раду прописано је да се права, обавезе и одговорности из 
радног односа, односно по основу рада, уређују овим законом и посебним законом, 
као и колективним уговором и уговором о раду, а правилником о раду, односно 
уговором о раду - само када је то овим законом одређено. 

Чланом 2. 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 23/18) прописан је највиши износ коефицијента за 
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица у органима локалне 
самоуправе, у висини од 21,50. Чланом 5. прописано је да се коефицијенти за 
постављена и именована лица увећавају, по основу сложености и одговорности 
послова, за додатни коефицијент до 13,50.  

Чланом 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника 
управе за поједине области, а чланом 67. да начелник градске управе за поједину 
област има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност, као и да се заменик начелника градске управе за поједину 
област поставља на исти начин и под истим условима као начелник градске управе 
за поједину област. 

Чланом 55. Одлуке о организацији градских управа града Ниша („Службени 
лист града Ниша", бр. 114/2020) прописано је да о правима, обавезама и 
одговорностима из радног односа начелника управе одлучује Градско веће. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај правилник. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Председница 
 

Драгана Сотировски 
 


