Лист излази према потреби
ГОДИНА ХХVIII БРОЈ 4. 05.06.2014.годинe годишња претплата 2.700.- дин.
(аконтација). Цена овог броја
410,00 дин. Рок за рекламацију
10 дана

АКТА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
На основу члана 2., 9. и 12 Закона о платама у државним органима и јавним
службама («Службени гласник РС», број 34/01, 62/06, ..., 92/11), Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима («Службени гласник РС», број 44/08-пречишћен
текст и измена 2/12), члана 30. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08 и 4/11) и члана 7. Одлуке о радним телима Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 11/08)
Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска
питања Скупштине општине Брус, на седници одржаној дана 5.06.2014. године, донела
је
ПРАВИЛНИК
О ИМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ
ИЛИ ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС И ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У члану 4. после алинеје 2. додаје се алинеја 3. која гласи:
«- заменик јавног правобраниоца».
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Члан 2.
У члану 11. став 2. у табеларном делу после речи «јавни правобранилац» додаје
се и
- «заменик јавног правобраниоца».

___________________________________________________________________________
Постављена лица
Степен стручне
Основни
Коеф.увећан
Укупни
спреме
коефицијент за постав.
коефицијент
лица у %
___________________________________________________________________________
Заменик
Јавног правобраниоца

VII

20,57

30

26,74

Члан 3.
Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине Брус».
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
БРОЈ: 120-4/2014-I
5.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Јовановић,с.р.
_______________________________________
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На основу члана 2., 9. и 12 Закона о платама у државним органима и јавним
службама («Службени гласник РС», број 34/01, 62/06, ..., 92/11), Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима («Службени гласник РС», број 44/08-пречишћен
текст и измена 2/12), члана 30. Статута општине Брус («Службени лист општине Брус»,
број 14/08 и 4/11) и члана 7. Одлуке о радним телима Скупштине општине Брус
(«Службени лист општине Брус», број 11/08)
Комисија за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска
питања Скупштине општине Брус, на седници одржаној дана 05.06.2014. године,
донела је
ПРАВИЛНИК
О РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ И КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ
ИЛИ ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС И ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БРУС
( Пречишћени текст)
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се радно-правни статус и коефицијенти за обрачун
и исплату плата лица које бира, именује или поставља Скупштина општине Брус.
Члан 2.
Изабрана лица у Скупштини општине Брус су:
- Председник општине,
- заменик председника општине,
- председник Скупштине,
- заменик председника Скупштине и
- чланови Општинског већа.
Члан 3.
Лица које именује Скупштина општине Брус су:
- директор Туристичке организације општине Брус,
- директор Предшколске установе «Пахуљице» Брус,
- директор Центра за културу Брус,
- директор Народне библиотеке Брус,
- директор ЈП «Радио телевизија Брус».
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Члан 4.
Лица које поставља Скупштина општине Брус су:
- секретар Скупштине општине,
- јавни правобранилац,
- заменика јавног правобраниоца.
Члан 5.
Лица која поставља председник општине су: Помоћник Председника за
економски развој и инвестиције, Помоћник Председника за туризам,
информисање и протоколарне радње и Помоћник Председника за пољопривреду.
Члан 6.
Изабрана лица из члана 2. овог Правилника своје функције могу обављати по
основу допунског рада, уколико су на сталном раду у другим институцијама, уз
одређену месечну надокнаду, а у складу са овим Правилником.

1.
2.
3.
4.

Члан 7.
Плате изабраних, именованих и постављених лица утврђују се на основу:
основице за обрачун плата,
коефицијента,
додатка на плату и
обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате у складу са Законом.

Члан 8.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну
спрему.
Члан 9.
За обрачун и исплату плата лица које бира Скупштина општине Брус, примењују
се следећи коефицијенти:
- 7,74
за председника општине,
- 7,50
за заменика председника општине,
- 7,50
за председника Скупштине општине,
- 6,80
за заменика председника Скупштине општине,
- 6,80
чланови Општинског већа.
Члан 10.
Лица које бира, именује или поставља Скупштина општине Брус и председник
општине Брус, а која не остварују права из радног односа преко Општинске управе
стичу право по основу допунског рада на надокнаду плате у висини од 30% од плате
утврђене за функцију коју врше.
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Члан 11.
За обрачун и исплату плате лицу које поставља Скупштина општине Брус
примењују се следећи коефицијенти:

_________________________________________________________________________
Постављена лица
Степен стручне
Основни
Коеф.увећан
Укупни
спреме
коефицијент за постав.
коефицијент
лица у %
___________________________________________________________________________
Секретар Скупштине опш.

VII

23,08

30

30,00

Јавни правобранилац

VII

22,86

30

29,71

Заменик јавног правобраниоца VII

20,57

30

26,74

Члан 12.
За обрачун и исплату плата лица које именује Скупштина општине Брус
примењују се следећи коефицијенти:
___________________________________________________________________________
Именована лица
Степен стручне
Основни
Коеф.увећан
Укупни
спреме
коефицијент за именов.
коефицијент
лица у %
___________________________________________________________________________
Директор Туристичке
организације

VII

19,38

30

25,20

Директор ПУ Пахуљице»

VI

19,38

30

25,20

19,38

30

25,20

19,38

30

25,20

Директор Центра
Директор ЈП «Радио
телевизија Брус»

VII

Члан 13.
За обрачун и исплату плата лица која поставља Председник општине примењују
се следећи коефицијенти:
- Помоћник Председника за економски развој и инвестиције – збирни коефицијент
25,20 ;
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- Помоћник Председника за туризам, информисање и протоколарне радње – збирни
коефицијент 25,20 ;
- Помоћник Председника за пољопривреду – збирни коефицијент 25,20.
Члан 14.
Помоћници председника општине Брус у оквиру области за које су постављени
прате целокупно кретање из те области, предлажу председнику општине конкретне
мере, учествују у изради пројеката из области за које су постављени, предлажу начин
финансирања реализације пројекта, прате целокупну реализацију пројекта, предлажу и
предузимају мере за отклањање потешкоћа у реализацији истих.
Сарађују са органима и организацијама општине Брус, као и са осталим
државним органима и невладиним организацијама, прате проблеме у институцијама
општине и дају конкретне предлоге за превазилажење истих. раде и друге послове по
налогу председника општине.
Члан 15.
Помоћнике председника поставља и разрешава председник општине на период
од 4 (четири) године.
За свој рад помоћници председника одговарају председнику општине Брус.
За сваку наведену област може постојати само 1 (један) извршилац.
Члан 16.
За помоћнике из наведених области може бити постављено лице које поред
општих услова за заснивање радног односа има и остварене резултате у области
друштвених делатности и привреде.
Члан 17.
Плата лицима из члана 2., 3., 4. и 5. овог Правилника обрачунава се и исплаћује
применом основице коју утврђује Влада Републике Србије.
Члан 18.
Решење о висини коефицијента из овог Правилника доноси председник
Комисије за избор и именовања, административна и мандатно-имунитетска питања.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Брус».
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Члан 20.
Ступањем на снагу овог Правилника , престаје да важи Правилник о радно
правном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата лица које бира, именује
или поставља Скупштина општине Брус и Председник општине Брус број 120-16/2012-I
од 4.07.2012. године, са изменама.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
БРОЈ: 120-5/2014-I
05.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Јовановић,с.р.
________________________________________

САДРЖАЈ

106. ИЗМЕНА
И
ДОПУНА

СТРАНА

Правилника о радно правном статусу и
коефицијентима за обрачун и исплату плата лица
које бира, именује или поставља Скупштина општине
и председник општине Брус
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107. ПРАВИЛНИК о радно правном статусу и коефицијентима за обрачун и
исплату плата лица које бира, именује или поставља
Скупштина општине и председник општине Брус
(пречишћен текст)
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_____________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник
МИРОЉУБ ВИРИЈЕВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 826-840 (037) жиро-рачун број:
840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029- Главни и одговорни уредник
МИРОЉУБ ВИРИЈЕВИЋ, Секретар Скупштине општине Брус.

