
На основу члана 38 став 1 тачка 29 Закона о локалној самоуправи ("Сл. лист ЦГ" бр. 2/18), 
члана 23 став 1 Закона о зарадама запослених у јавном сектору (“Сл. лист ЦГ'', бр. 16/16, 
83/16, 21/17, 42/17,12/18, 39/18 и 42/18), и члана 33 и 37 Статута општине Беране ("Сл. лист 
РЦГ-Општински прописи'', бр. 21/04 и 34/06 и “Сл. лист ЦГ-Општински прописи'' бр. 6/11), 
Скупштина општине Беране, по претходно прибављеном мишљењу Министарства 
финансија ЦГ бр.13-10911/1 од  05. 07. 2018. године,  дана 11. 07. 2018. године,  донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у 
општини Беране 

 

Члан 1 
У Одлуци о зарадама локалних службеника и намјештеника у општини Беране ("Службени 
лист ЦГ-Општински прописи", број 14/18) у члану 12 - Коефицијенти у табели са звањима 
Високи руководни кадар, додаје се: 

    

Категорије радних мјеста Звања Група Коефицијент 

Високи руководни кадар Главни градски архитекта Ц 11,76 

 

Члан 2 

У члану 12 исте одлуке у табеларном приказу, категорија експертско-руководни кадар, ниво 
1 бришу се ријечи  “И предсједник комисије за жалбе”. 

 

Члан 3 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службени лист ЦГ”-Општински 
прописи. 

 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
Број: 02-030-399      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране, 16. 07. 2018. г.                  Новица  Обрадовић 

 
 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење ове Одлуке садржан је  у члану 38. став 1. тач. 29 Закона о 
локалној самоуправи којим је прописано да Скупштина доноси Одлуку о зарадама 
локалних службеника и намјештеника. Чланом 23 став 1 Закона о зарадама запослених у 
јавном сектору прописано је да се коефицијенти за зараде запослених у локалном сектору 
утврђују актом надлежног органа локалне самоуправе, уз претходно прибављену сагласност 
Министартва.  Чланом 33 и 37 Статута општине Беране прописано је  да Скупштина доноси 
прописе и друге опште акте.  

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ове Одлуке садржани су у потреби њеног усклађивања са 
Законом о зарадама запослених у јавном сектору и Законом о измјенама Закона о зарадама 
запослених у јавном сектору којим су измијењени коефицијенти за обављање одређених 
функција, односно послова. 

 

САДРЖИНА ОДЛУКЕ:  

У члану 1 утврђени су коефицијенти у оквиру Групе послова Ц у складу са чланом 23 став 1 
Закона о зарадама запослених у јавном сектору. 

 

Главном градском архитекти је утврђен коефицијент 11.76 у Групи послова Ц ускладу са 
чланом 23 став 5 Закона о зарадама запослених у јавном сектору у рангу Старјешине органа 
управе у саставу за кога је предвиђен коефицијент 14.70, умањен за 20%.  

 

Звање Предсједник Комисије за жалбе Закон о локалној самоуправи не препознаје од 1.07. 
2018. године од када почиње пуна примјена Поглавља VII тог Закона, којим је регулисан 
службенички систем. Комисија за жалбе биће формирана на државном нивоу сагласно 
Закону о државним службеницима и намјештеницима.  

 


