
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

55.
     На основу члана 7, а у вези члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.
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, 21/16-др.  закон,  113/17-др.  закони,  95/18-др.  закони  и  86/19-др.  закони),  члана  5.  Уредбе  о
коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  плата  именованих  и  постављених  лица  и  запослених  у  државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 44/08- пречишћен текст, 2/12, 113/17- др. закон, 23/18, 95/18-др. закон и 86/19-
др. закон), члана 85. Пословника Скупштине општине Ћићевац ("Сл. лист општине Ћићевац", бр. 8/2019) и
члана 9.  Одлуке о платама,  накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у
општини Ћићевац и накнадама одборника и чланова радних тела општине и Скупштине општине Ћићевац („Сл.
лист  општине  Ћићевац“,  бр.  15/13,  17/14  и  17/16),  Одбор  за  административно-  мандатна  питања,  избор  и
именовања и борбу против корупције Скупштине општине Ћићевац, на 1. седници одржаној 8. септембра 2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
                                       О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ОПШТИНЕ, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. Коефицијент за обрачун плата и накнада за изабрана лица је следећи:
- Председник општине.................................................................................................... 7,74
- Заменик председника општине................................................................................... 7,70
- Председник Скупштине општине који је на сталном раду...................................... 7,65
- Заменик председника Скупштине општине који није на сталном раду.................. 2,30
- Члану Општинског већа на сталном раду задуженом за област финансија 

 и привреде..................................................................................................................... 4,20
- Члану Општинског већа на сталном раду задуженом за област спорта, деце 

 и омладине.................................................................................................................... 3,30 
- Члану  Општинског већа који није на сталном раду, задуженом за област

 здравства и социјалне заштите, који је запослен........................................................ 2,30 
- Члану  Општинског већа који није на сталном раду, задуженом за област 

комуналне делатности и инвестиција, који је запослен ........................................... 2,30
- Члану  Општинског већа који није на сталном раду, задуженом за област 

 међународне сарадње и  сарадње са републичким и покрајинским органима, 
 који је запослен............................................................................................................. 2,30

2. Коефицијент за обрачун плата и накнада за постављена и именована лица је следећи:
-      Начелник Општинске управе........................................................................................ 14,85 + 9,00

               -      Секретар Скупштине општине..................................................................................... 14,85 + 5,00
               -      Општински правобранилац........................................................................................... 14,85 + 8,00

Коефицијенти утврђени у ставу 1. ове тачке, увећавају се:
               -      Начелнику Општинске управе......................................................................................          30%
               -      Секретару Скупштине општине....................................................................................          25%

3. Ступањем  снагу  овог  решења  престаје  да  важи  Решење  о  одређивању  коефицијената  изабраних,
именованих  и  постављених  лица  општине,  Скупштине  општине  и  Општинске  управе  ("Сл.  лист
општине Ћићевац", бр. 2/2019).

4. Решење  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  „Сл.  листу  општине  Ћићевац“,  а
примењиваће се:
-  за  председника  Скупштине  општине,  заменика  председника  Скупштине  општине  и  секретара
Скупштине општине од 12.8.2020. године
- за председника општине, заменика председника општине и чланове Општинског већа од 21.8.2020.
године
- за Општинског правобраниоца од дана ступања на снагу овог решења

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XL -  Број   19                 Ћићевац,  8.9.2020. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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- за начелника Општинске управе од 28.8.2020. године.
5. Решење доставити: начелнику Општинске управе, Одсеку за  буџет, финансије и јавне набавке, Одсеку

за друштвене делатности, опште и заједничке послове и архиви.  

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА, 
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Бр. 121-35/20-02 од 8. септембар 2020. године

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                               Драган Арсић, с.р.

___________________________________________________________________________

_______________________________________

___________________________

С А Д Р Ж А Ј                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      Страна

55.   Решење о одређивању коефицијената изабраних, именованих и постављених лица
        општине, Скупштине општине и Општинске управе........................................................ 1

_______________________________________________________________________________________________

Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106
Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ


