
 
 На основу члана 1. тачка 2) и члана 9. став 2. тачка 2) Закона о платама у 
државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', број 34/2001, 
92/2011, 99/2011-др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 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 44/2008 и 
2/2012) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној   22.11.2016. доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ   
ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈЕ ПОСТАВЉА, ИМЕНУЈЕ И БИРА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику 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 и број 
1562-17/2016-03 од 31.10.2016. године, у члану 4. врши се допуна, тако што се после 
става 1. додаје став 2. који гласи:  
 

„Коефицијент из става 1. овог члана увећава се по основу сложености и 
одговорности послова за додатни коефицијент 13.50.“ 
 

Члан 2. 
 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на 
огласној табли органа и служби Града. 
 
 
 

Број:   1706 -1 /2016-03 
У Нишу,  22.11.2016. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

              Председник 
 
 

             Дарко Булатовић 
 



 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

. 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 31.10.2016. године, донело је 
Правилник о изменама Правилника о платама лица које поставља, именује и бира 
Градско веће Града Ниша, број 1562-17/2016-03. 
 Чланом 2. наведеног правилника, брисан је и став 3 члана 4. Правилника 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 и број 446-31/2013-03 од 27.3.2013. године, којим је прописано да се 
коефицијенти за обрачун плата увећавају по основу сложености и одговорности 
послова за додатни коефицијент 13,50. 

С обзиром на то да се изменама Правилника о платама лица које поставља, 
именује и бира Градско веће Града Ниша, вршило усаглашавање са Пословником о 
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 
98/2016 и 124/2016), у делу који се односи на право на накнаду за рад председника 
савета које образује Веће, брисањем наведеног става, брисано је и право 
постављених лица из члана 4. став 1. Правилника о платама лица које поставља, 
именује и бира Градско веће Града Ниша (начелника и заменика начелника градских 
управа, секретара и заменика секретара Градског већа, начелника Службе за 
одржавање и информатичко – комуникационе технологије), на увећање зa дoдaтни 
коефицијент од 13,50. 
 Наиме, чланом 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени 
гласник РС“, број 44/2008 и 2/2012) прописано је, између осталог, да се кoeфициjeнт, 
зa именована и постављена лица и запослене у органима територијалне аутономије 
и локалне самоуправе увeћaвa, по основу сложености и одговорности послова, зa 
дoдaтни коефицијент и то у органима градова до 13,50 за именовано и постављено 
лице.  
  Наведено право постављених лица је до сада већ било прописано 
правилником, односно, наведеном допуном не мењају се средства опредељена 
буџетом Града Ниша за исплату плата. Плате горе наведених постављених лица, 
доношењем овог акта остају у истом износу као што су биле. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша врши допуну Правилника о 
платама лица које поставља, именује и бира Градско веће Града Ниша. 
 
 
 
 

Председник  
Градског већа Града Ниша 

 
 

                 Дарко Булатовић 
 


