
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", бр. 34/2001 и 
92/2011), члана 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени 
гласник РС", бр. 44/2008 и 2/2012) 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 03.02.2012. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈЕ ПОСТАВЉА И ИМЕНУЈЕ  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Члан 1. 

 У Правилнику о платама лица које поставља и именује Градско веће Града 
Ниша, број 507/1/2008-03 од 30.10.2008. године и број 1203-3/2009-03 од 
27.08.2009. године, члан 1. мења се и гласи: 

„Члан 1. 
 

 Овим правилником се утврђују коефицијенти за обрачун плата лица која 
Градско веће Града Ниша поставља у органима и служби Града и лица које 
именује за председника Савета за људска и мањинска права.“  

 

Члан 2. 

 Члан 2. мења се и гласи: 
„Члан 2. 

 
Плате постављених и именованог 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, односно именованог лица чини производ 

основице за обрачун плата и висина коефицијента утврђена овим правилником, за 
постављено лице, односно именовано лице.“ 
 
 



 
Члан 3.   

 
Члан 3. мења се и гласи: 
 

„Члан 3. 
 
 Право на плату постављена и именовано лице остварују од дана ступања на 
дужност, до дана разрешења, односно до дана престанка вршења функције.“ 
 

Члан 4. 

 Члан 4. мења се и гласи: 
 

„Члан 4. 
 

 Коефицијенти за обрачун плата постављених и именованог лица су:  
- 21,50 за секретара Градског већа 
- 21,50 за начелнике градских управа Града Ниша 
- 21,50 за начелника Службе за одржавање и информатичко – комуникационе 

технологије 
- 20,50 за заменика секретара Градског већа 
- 2,00 за председника Савета за људска и мањинска права. 

Коефицијент из става 1. овог члана, за постављена и именовано лице 
увећава се, по основу сложености и одговорности послова, за додатни 
коефицијент 13,50.“ 
 

Члан 5. 

Члан 6. мења се и гласи: 
 

„Члан 6. 
 

 Постављеном и именованом лицу утврђени коефицијент може се увећати 
највише до 30%, о чему одлучује председник Градског већа Града Ниша.“ 

 

Члан 6.  

 Члан 7. брише се. 

 

 

 



Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на 
огласној табли органа и служби Града, а примењиваће се почев од обрачуна и 
исплате плата за јануар 2012. године. 
 
Број: 80-2/2012-03 
У Нишу, 03.02.2012. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК 
 
 

      мр Милош Симоновић 
 
 

  



О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење Правилникa о изменама и допунама Правилника 
о платама лица које поставља Градско веће Града Ниша су одредбе Закона о 
платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 
34/2001 и 92/2011) и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени 
гласник РС", бр. 44/2008 и 2/2012).   
 
 Чланом 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
прописано је да се одредбе овог закона о начину утврђивања плата, додатака, 
накнада и осталих примања примењују и на изабрана, постављена и запослена 
лица у органима и организацијама територијалне аутономије и локалне 
самоуправе.  
 
 Чланом 2. овог закона регулисан је начин на који се утврђује плата за 
именована и постављена лица. Чланом 9. Закона прописано је да се коефицијенти 
за обрачун и исплату плата постављених лица у органима локалне самоуправе 
утврђују највише до коефицијента за обрачун и исплате плате секретара 
министарства. 
 
 Чланом 2. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима прописан је 
највиши износ коефицијента за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица у органима локалне самоуправе, у висини 21,50.  
 
 Уредбом о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени 
гласник РС“, број 2/2012) прописано је да се коефицијенти за постављена и 
именована лица увећавају, по по основу сложености и одговорности послова, за 
додатни коефицијент до 13,50. Овако утврђен коефицијент за именовано и 
постављено лице мoжe сe увeћaти највише до 30% 
 
 Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица које 
поставља Градско веће Града Ниша ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања на огласној табли органа и служби Града, с обзиром да је чланом 2 
Уредбе о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
постављених лица и запослених у државним органима прописано да се Уредба 
примењује почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2012. године. 
 
 Градско веће Града Ниша у складу са овлашћењима, у циљу усаглашавања 
са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у државним органима, доноси овај правилник.  
 

 


