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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

ГОДИНА 2012-БРОЈ 2  КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 

 

  

 На основу члана 42.Одлуке о општинској управи општине Куршумлија („Сл.лист општине 

Куршумлија“ бр.8/2009), члана 2.став 1. и члана 37.Закона о радним односима у државним органима 

(„Сл.гласник РС“ бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/91 и 39/2002) и члана 1. и 2.Закона о платама у 

државним органима и јавним службама  („Сл.гласник РС“ бр.34/01, и 62/06, 116/08 др.закон, 92/11 и 

99/11), члана 4. И 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 и 

2/2012), начелник Општинске управе доноси 

 

Измене и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи 

општине Куршумлија 

 

 У Правилнику о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине 

Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.11/2009 и 4/2011) врше се следеће измене и допуне: 

 

Члан 1. 

 Члан 24.Правилника мења се и гласи: 

 Плата запосленом се обрачунава и исплаћује применом коефицијента уз члана 25.и члана 

26.Правилника, основнице за обрачун плате коју је утврдила Влада Републике Србије, додатка на 

плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање у складу са законом. 

 

Члан 2. 

 Члан 24.а Правилника се брише. 

 

Члан 3. 

 Члан 26.мења се и гласи: 

 

 Коефицијенти из члана 25.овог Правилника увећавају се по основу сложености и 

одговорности послова за додатни коефицијент и то: 

1. До 8,40 за самосталног стручног сарадника 

2. До 8,20 за више стручног сарадника 

3. До 5,75 за стручног сарадника 

4. До 3,60 за вишег сарадника 

5. До 2,30 за сарадника 

6. До 1,20 за вишег референта 

7. До 0,93 за референта и дактилографа 

8. До 0,53 за КВ радника 

9. До 0,53 за НК радника. 

Коефицијент утврђен за звања и занимања може се увећати: 

 Запосленом који координира најсложеније активности највише до 10% с тим што овај број 

запослених не може прећи 2% од укупног броја запослених, 

 Запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом 10%, 
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 Запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу 

пословних књига, састављању рачуноводствених извештаја највише до 10%, 

 Запосленом на пословима буџетске инспекције највише до 10%, 

 Запосленом који има право на увећање коефицијената по више основа из овог члана укупно 

увећање коефицијената не може бити веће од 10%. 

 

Члан 4. 

 Члан 28.мења се и гласи: 

 Плата се запосленима може додатно увећати за 30% на основу посебне одлуке на коју 

сагласност даје Председник општине. 

 

Члан 5. 

 Измене и допуне Правилника ступају на снагу даном објављивања у Службеном листу 

општине Куршумлија а примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата запослених у Општинској 

управи за јануар месец 2012.године. 

 

 Број:I-110-1/2012 

 Дана: 14.02.2012.године 

 Општинска управа општине Куршумлија 

 

                   НАЧЕЛНИК, 

                       Мирослава Ракић,с.р. 

 

  Даје се сагласност на Измене и допуне Правилника о звањима и занимањима и 

платама запослених у Општинској управи општине Куршумлија које је донео начелник Општинске 

управе општине Куршумлија, број I-110-1/2012 од 14.02.2012.године. 

 

 У Куршумлији, дана 14.02.2012.године. 

 Број: I-110-1/012 

 ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

           Весна Јаковљевић,с.р. 

 

 

 


