
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 ), 
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  69/02,61/03  и  70/03),  члана  2  став  2  и  члана  108  Закона  о  раду 
(''Службени гласник РС'', број 24/2005 и 61/05 ), члана 60 став 2 и 6,  члана 67 
став 1 и члана 82 став 5 Статута Града Ниша(„Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008) и  члана 65 став 2 Одлуке о организацији градских управа Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број  90/2008), 

Градско  веће  Града  Ниша,  на седници,  одржаној  30.10.2008.  године, 
доноси

ПРАВИЛНИК О  ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈЕ ПОСТАВЉА 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим  правилником   се  утврђују  коефицијенти  за  обрачун  плата 
секретара Градског већа, заменика секретара Градског већа, начелника 
управа Града Ниша и начелника Службе за одржавање и информатичко- 
комуникационе технологије, које поставља Градско веће Града Ниша  ( у 
даљем тексту : постављена лица). 

Члан 2

Плата постављених лица из члана 1 овог правилника утврђује се 
на  основу основице за обрачун  платa,  коефицијента који се множи са 
основицом, додатка на плату и обавеза које се плаћају по основу пореза 
и доприноса из плате, у складу са законом.

Члан 3

Постављена лица остварују право на плату по овом правилнику од 
дана доношења решења о постављењу.

Постављеним лицима престаје право на плату по овом правилнику 
од дана доношења решења о разрешењу.



Члан 4

Коефицијенти за обрачун плата постављених лица су :

-    21,50    за секретара Градског већа, 
-    21,50    за начелнике управа Града Ниша 
-  21,50  за  начелника  Службе  за  одржавање  и  информатичко- 
комуникационе технологије,
-    20,50    за заменика секретара Градског већа.

   

Коефицијенти из става 1 овог члана, утврђени за постављена лица, 
увећавају се 30%, у складу са Уредбом о кеофицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих, постављених лица и запослених у државним 
органима.

Плата  постављених  лица  утврђује  се  множењем  коефицијента, 
утврђеног на основу става 1 и 2 овог члана, са основицом, одређеном у 
складу са законом за обрачун плата постављених и запослених лица у 
државним органима.

Члан 5

                        На основу овог правилника, председник Градског већа доноси 
појединачна  решења  о  висини  коефицијента  за  обрачун  и  исплату  плата 
постављених лица.

Члан 6

Постављеном  лицу,  на  име  стимулативног  додатка  на  плату,  плата 
обрачуната у складу са овим правилником, може се увећати у висини процента 
који одреди председник Градског већа, а највише до 40% у односу на основицу 
која се исказује у бруто износу. 

Члан 7

О висини процента стимулативног додатка на плату постављених лица 
одлучује председник Градског већа, на основу следећих критеријума: 

-за успешно обављање послова од нарочитог значаја за рад органа;
-за  посебан допринос  у  обезбеђивању и  унапређивању фукционисања 

система Града у одговарајућој области;
-за  покретање  иницијатива  и  исказан  посебан  допринос  у  припреми 

нацрта и предлога  одлука, планова, програма, пројеката и сличних аката, за 
потребе Скупштине Града и Градског већа:



-за учестало ангажовање изван редовног радног времена, на пословима 
који се нису могли унапред планирати;

-за успешно извршење посебног задатка, који није у непосредној вези са 
делокругом послова органа

-за исказане организаторске способности и креативност у раду
-за савесно и ефикасно обављање послова из надлежности органа ;
-за професионални и етички однос према запосленима, као и грађанима 

и правним лицима у поступку пред органом.

Износ  процента  за  увећање  плате  постављених  лица  у  складу  са 
кретеријумима из става 1 овог члана, председник Градског већа доставља на 
посебном обрасцу  Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе 
и јавне набавке до 25. у месецу. 

Члан 8

Административно-техничке послове у вези са припремом појединачних 
аката о правима, обавезама и дужностима из радних односа постављених лица 
обављаће  Управа за грађанска стања и опште послове.
     

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9

Одредбе  овог  правилника  којим  се  утврђују  коефицијенти  за  обрачун 
плата  постављених  лица,  примењују  се  и  на  вршиоце  дужности  начелника 
управа  Града  Ниша  који  су  постављени  решењем  Градског  већа, до 
постављења начелника управа на основу јавног огласа, у складу са законом. 

  

 Члан 10

Право  на  накнаде,  додатке  на  плату  и  друга  примања  која  нису 
регулисана овим правилником, постављена лица остварују на основу закона и 
прописа Града.



Члан 11

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

Број: 507/1/2008-03
У Нишу,30.10.2008. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                    Председник

       мр  Милош Симоновић 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

  Правни основ за доношење овог правилника су  одредбе 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,  Закона  о  раду,  Статута  Града  Ниша  и  Одлуке  о  организацији 
градских управа Града Ниша.

         Чланом 1 Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(''Службени гласник РС'', број 34/2001), 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 2 и 5 Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих  и  постављених   лица  и  запослених  у  државним  органима 
(''Службени  гласник  РС'',  број  69/2002,  61/2003  и  70/2003)  утврђено  је  да 
коефицијент за обрачун и исплату плате секретара министарства износи 21,50 
и да се тако утврђен коефицијент може увећати највише до 30% у зависности 
од сложености и одговорности послова.

Чланом 2 и 108 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005 и 
61/2005)  прописано је да се одредбе овог  закона примењују  на запослене у 
органима  локалне  самоуправе,  па  самим  тим  и  право  на  увећану  зараду  у 
висини утврђеној општим актом, којим могу да се утврде и други случајеви у 
којима запослени има право на увећану зараду.

Чланом 60, 67 и 82 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број  88/08)  уређено  је  да  Градско  веће  Града  Ниша  поставља  секретара 
Градског  већа,  заменика  секретара  Градског  већа,  начелнике  управа  Града 
Ниша  и  начелника  Службе  за  одржавање  и  информатичко-комуникационе 
технологије.

Члан 65 став 2 Одлуке  о организацији градских управа Града   Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 90/2008) прописује да о правима, обавезама 
и одговорностима по основу рада начелника управа одлучује Градско веће. 

Из  горе  наведених  разлога  Градско  веће  Града  Ниша  доноси  овај 
правилник.

                                                                                     
                                                                                        Председник Градског већа

                                                                                            мр Милош Симоновић




