
 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 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'' број 44/2008 и 2/2012) и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2013), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  27.03.2013. 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, број 1203-3/2009-03 од 27.8.2009 и број 80-2/2012-03 
од 3.2.2012. године, назив правилника мења се и гласи: 
 
''ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈЕ ПОСТАВЉА,  ИМЕНУЈЕ И БИРА ГРАДСКО 
ВЕЋЕ ГРАДА НИША'' 
 

Члан 2 
 
  Члан 1 мења се и гласи: 
 
 ''Овим правилником утврђују се коефицијенти за обрачун плата лица која 
поставља Градско веће града Ниша у органима и службама Града и коефицијенти за 
обрачун плата председника Савета за људска и мањинска права и председника Савета 
за грађанске иницијативе, уколико су на сталном раду у Граду, као и износ накнаде коју 
остварују председник Савета за људска и мањинска права и председник Савета за 
грађанске иницијативе уколико нису на сталном раду у Граду.'' 

 
Члан 3 

 
 Члан 4. мења се и гласи: 
 
 Коефицијенти за обрачун плата постављених лица су: 
 

- 21,50 за секретара Градског већа 
- 21,50 за начелнике градских управа 
- 21,50 за начелника Службе за одржавање и информатичко – комуникационе 

технологије 
- 20,50 за заменика секретара Градског већа 
- 19,50  за заменике начелника градских управа 

 
 Коефицијенти за обрачун плата председника Савета за људска и мањинска 
права и председника Савета за грађанске иницијативе, када су на сталном раду у Граду 
су: 
 



- 2,00 за председника Савета за људска и мањинска права  
- 2,00 за председника Савета за грађанске иницијативе 

 
 Коефицијент из става 1 и става 2 овог члана увећава се по основу сложености и 
одговорности послова за додатни коефицијент 13,50.  
 

Члан 4 
 
После члана 4 додаје се члан 4а који гласи: 
 

''Члан 4а 
 
 Када лица из члана 4 став 2 нису на сталном раду остварују право на месечну 
накнаду у износу од 30%  плате коју би остваривали да су на сталном раду у Граду . 

 
Члан 5 

 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли органа и служби Града . 
 
Број: 446-31/2013-03 
У Нишу,  27.03.2013. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
Председник 

 
Проф. др Зоран Перишић 

 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 56 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/2007) 
и чланом 67 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008) 
прописано је да начелник управе може имати заменика, као и да се заменик начелника 
поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као начелник. 
 
 Такође, Одлуком о организацији градских управа Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша''), чланом 31а,  прописано је да начелник управе може имати заменика који 
га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. 
 
 Након ступања на снагу Одлуке о организацији градских управа Града Ниша 
којом је прописано место заменика начелника, потребно је утврдити коефицијент за 
обрачун плата за ова лица – заменике начелника,  које поставља и разрешава Градско 
веће Града Ниша. 
 
 Пословником о раду Градског већа града Ниша (''Службени лист града ниша'', 
број 1/2013) у члану 26, прописано је да председник Савета за људска и мањинска 
права може бити на сталном раду у Градском већу, а у члану 32 пословника прописано 
је да председник Савета за грађанске иницијативе може бити на сталном раду. 
 
 Из наведеног разлога, Градско веће доноси Правилник о изменама и допунама 
Правилника о платама лица која поставља, именује и бира Градско веће Града Ниша, 
којим прописује коефицијент за заменике начелника градских управа Града Ниша и 
коефицијент и начин обрачуна накнаде за лица која могу бити на сталном раду. 
 
 Коефицијент за обрачун плата заменика начелника градских управа одређен је у 
складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама (''Службени 
гласник РС'', број 34/2001 и 92/2011), и Уредбом 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). 
 
 У складу са својим овлашћењима, Градско веће Града Ниша доноси Правилник о 
изменама и допунама Правилника о платама лица која поставља, именује и бира 
Градско веће Града Ниша. 
 
 

Председник Градског већа Града Ниша 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 


