На основу члана 1. став 1. тачка 2, члана 2, 3, 5, 6, 9 и 11 Закона о платама у државним
органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06, 116/08, 92/11),члана
2. став 1. алинеја 9 Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима (пречишћен текст) („Службени
гласник РС“, број 44/2008, 2/2012) члана 46. Пословника о раду Скупштине општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008) и члана 9. Одлуке о делокругу
и саставу радних тела Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“,
број 4/2008), Комисија за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања
Скупштине општине Сокобања, на седници одржаној дана 03. 07. 2012. године донела је

ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА И УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ЛИЦА КОЈА
БИРА И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих
примања, као и висина коефицијената за лица које бира и поставља Скупштина општине
Сокобања, Општинско веће општине Сокобања и председник општине Сокобања.
Члан 2.
Изабрано и постављено лице у органима општине Сокобања има право на плату у
сталном месечном износу, када због вршења функције престане да остварује плату у
предузећу, установи или од самосталне делатности.
Право на плату у складу са одредбама овог Правилника имају и лица која поставља
Општинско веће општине Сокобања и председник општине Сокобања.
Плата се прима и за дане годишњег одмора, за дане државних празника и у другим
случајевима за које је законом прописано да се не ради.
Члан 3.
Право на плату у складу са чланом 2. овог Правилника имају:
1.Председник општине Сокобања,
2.Заменик председника општине Сокобања,
3.Председник Скупштине општине Сокобања,
4.Секретар Скупштине општине Сокобања,
5.Начелник Општинске управе општине Сокобања,
6.Заменик начелника Општинске управе општине Сокобања;
7.Помоћник председника општине,
8.Општински јавни правобранилац.
Функционери из члана 3. овог Правилника су на сталном раду у Скупштини општине
Сокобања.
Члан 4.
Плате изабраних и постављених лица утврђују се на основу:
1. Основице за обрачун плата ( у даљем тексу основица );
2. Коефицијента;

3. Додатка на плату;
4. Обавезе који запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Основну плату изабраних, именованих и постављених лица чини производ основице
из тачке 1. овог члана и коефицијената из тачке 2. овог члана.
Члан 5.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност и услове рада, стручну
спрему, а садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење
годишњег одмора.
Члан 6.
Додатак на плату припада за:
1. Време проведено у радном односу (минули рад) – у висини од 0,4% од
основице, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу;
2. Дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене
прописима ( прековремени рад );
3.Рад на дан државног и верских празника;
4.Дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски
додатак);
5.Рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана), ако такав рад није
вреднован при утврђивању коефицијената.
Додатак на плату из става 1, тачка 2-5 овог члана обрачунава се и исплаћује у висини
утврђеној прописима о раду.
Основицу за обрачун додатка на плату чини основна плата утврђена Законом о
платама у државним органима и јавним службама.
Члан 7.
Основицу за обрачун и исплату плата лица из члана 3. овог Правилника утврђује
Влада Републике Србије.
Члан 8.
Плата утврђена у смислу члана 2. овог Правилника исплаћује се за рад у пуном
радном времену, односно радном времену које се сматра пуним.
Члан 9.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних лица износе:
-7,74 за председника општине Сокобања,
-5,50 за заменика председника општине Сокобања,
-5,50 за председника Скупштине општине Сокобања.
Члан 10.
Коефицијент за обрачун и исплату плата постављених лица износи:
-14,85 за секретара Скупштине општине Сокобања,
-14,85 за начелника Општинске управе општине Сокобања,
-14,85 за заменика начелника Општинске управе општине Сокобања,
-14,85 за општинског јавног правобраниоца општине Сокобања,
-12,10 за помоћника председника општине.

Члан 11.
Комисија ће лицима из члана 3. овог Правилника донети решења.
Члан 12.
Изабрана и постављена лица у случају разрешења и престанка радног односа имају
права предвиђена Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима.
Члан 13.
За оно што овим Правилником није предвиђено, сходно ће се примењивати одредбе
Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ , број
34/01, 62/06, 116/08, 92/11 )
Члан 14.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама и
утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Сокобања,
Општинско веће општине Сокобања и председник општине Сокобања, број 110-3/2009-01 од
11. 03. 2009. године и Правилник о измени и допуни Правилника о платама и утврђивању
коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Сокобања, Општинско веће
општине Сокобања и председник општине Сокобања, број: 110-3/2009-01 од 23. 01. 2012
године.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 08. 06. 2012.
године.
I Број: 110-3/2012
У Сокобањи, 03. 07. 2012. године.
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Тања Николић

