СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXIII

Житиште

4.6.2019.

Излази по потреби

Број 20.
страна 1.

Нa основу члана 4. и 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату платa именованих и постављених лица и запослених у државним
органима (''Службени гласник РС'', број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018 и
95/2018-др.закон) и члана 38. став 1. Одлуке о Општинској управи Општине Житиште (''Службени лист
Општине Житиште'', број 5/2019), Начелник Општинске управе Општине Житиште дана 03.06.2019.
године, донео је
ПРАВИЛНИК
О
O КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.

Овим Правилником утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених
лица у Општинској управи општине Житиште.
Члан 2.
Коефицијент за обрачун и исплату плата запослених лица у Општинској управи
општине Житиште износе:
12,05 самосталном стручном сараднику
10,77 виши стручни сарадник
10,45 стручни сарадник
9,91 вишем сараднику
8,95 сараднику
8,85 вишем референту
8,74 референту
8,74 дактилографу
8,85 раднику на пословима економа-фотокопирања
са IV степеном стручне спреме-завршена средња школа
8,00 возачу са III степеном стручне спреме-квалификовани радник
6,40 кафе куварици-неквалификованом раднику
Члан 3.
Коефицијент из члана 2. овог Правилника увећава се за додатни коефицијент:
- 8,40 – зa сaмoстaлнoг стручнoг сaрaдникa,
- 8,20 – зa вишeг стручнoг сaрaдникa,
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5,75 – зa стручнoг сaрaдникa,
3,60 – зa вишeг сaрaдникa,
2,30 – зa сaрaдникa ,
1,20 – зa вишeг рeфeрeнтa,
0,93 – зa рeфeрeнтa и дaктилoгрaфa,
0,53 – зa квалификованог рaдникa,
0,53 – зa неквалификованог рaдникa.

Кoeфициjeнт из члана 2. овог Правилника може се увећати се за проценат и то:
- запосленом кojи кooрдинирa нajслoжeниje aктивнoсти – највише дo 10%, с тим да овај број
запослених не може прећи 2% од укупног броја запослених;
- запосленом кojи рукoвoди унутрaшњoм oргaнизaциoном jeдиницом – 10%;
- запосленом кojи ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја – највише дo 10%.
- запосленом нa пoслoвимa буџeтскe инспeкциje – највише дo 10%.''
-запосленом који ради на пословима инспекцијског надзора у непосредном контакту са
субјектима надзора 5%.
Зaпoслeнoм који има право на увeћaњe кoeфициjeнтa пo вишe oснoвa из стaвa 2. oвoг
члaнa, укупно увeћaњe кoeфициjeнтa нe мoжe бити веће од 10 %.
Члан 4.
Овај Правилик се примењује од 03.јуна 2019.године па до почетка примене Закона о
платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 113/2017 и 95/2018).
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама, накнадама
и другим примањима запослених лица у општинској управи Општине Житиште (''Службени
лист Општине Житиште'', број 30/2015, 16/2018, 8/2019 и 18/2019).
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
Општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: III-01-110-5/2019
Датум: 03.06.2019. године
Житиште

Начелник Општинске управе
општине Житиште,
дипл.правник Младен Ајдуковић с.р.
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Нa основу члана 4. и 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и
95/2018), Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локале самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 38/2019) и члана 38. Одлуке о Општинској управи Општине
Житиште (''Службени лист Општине Житиште'', број 5/2019), Начелник Општинске управе
Општине Житиште дана 03.06.2019. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Овим Закључком ставља се ван снаге Правилник о утврђивању критеријума за
коришћење годишњег одмора и плаћеног одсуства службеника и намештеника у Општинској
управи општине Житиште број: III-01-110- 4/2016 од 30.11.2016.године објављен у Службеном
листу општине Житиште број 41/2016 и Правилник о изменама и допунама правилника о
утврђивању критеријума за коришћење годишњег одмора и плаћеног одсуства службеника и
намештеника у Општинској управи општине Житиште Житиште број: III-01-110-7/2016 од
29.05.2016.године објављен у Службеном листу општине Житиште број 16/2018, јер је чланом
2.Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локале самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 38/2019) регулисано да се одредбе наведеног Уговора непосредно
примењују на запослене у јединицама локалне самоуправе.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
Општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: III-01-110- 6/2019
Датум: 03.06.2019. године
Житиште

Начелник Општинске управе
општине Житиште,
дипл.правник Младен Ајдуковић с.р.
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