На основу члана 38. став 1. тач. 28, Закона о локалној самоуправи ("Сл. лист ЦГ" бр.2/18),
члана 23 и члана 45а Закона о зарадама запослених у јавном сектору (“Сл.лист ЦГ, бр. 16/16,
83/1, 21/17, 42/17 и 12/18) и члана 33 и 37 Статута општине Беране ("Сл. лист РЦГ”,бр.21/04
и 34/06 и “Сл.лист ЦГ” бр. 6/11 ) Скупштина општине Беране по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финансија ЦГ бр.13-6865/1 од 24. 04. 2018. године, дана 25. 04.
2018. донијела је:

ОДЛУКУ
о зарадама локалних функционера општине Беране

Члан 1
Овом одлуком уређује се право на зараде, право на накнаде и друга права по основу
обављања функције, односно радног односа локалних функционера.

Члан 2
Локални функционери, у смислу ове одлуке су:
- Предсједник општине;
- Предсједник Скупштине општине;
- Потпредсједник општине;
- Главни администратор општине и
- Секретар Скупштине општине.

Члан 3
Изрази који се у овој одлуци користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају
исте изразе у женском роду.

Члан 4
Средства за исплату зараде, накнаде зарада и друга примања локалних функционера
обезбјеђују се у буџету Општине Беране.

Члан 5
Подаци о зарадама и накнади зарада и другим примањима локалних функционера
доступни су јавности, у складу са законом.

Утврђивање зарада локалних функционера
Члан 6
Зараде локалних функционера у зависности од сложености, одговорности и значаја јавне
функције утврђују се у следећим коефицијентима:
Функција

Коефицијент функционера

Предсједник Општине

16,43

Предсједник Скупштине општине

14,00

Потпредсједник општине

14,00

Главни администратор

14,00

Секретар Скупштине општине

11,76

Начин утврђивања основне зараде
Члан 7
Основна зарада запосленог за пуно радно вријеме и стандардни радни учинак утврђује се
множењем коефицијента предвиђеног за групе и подгрупе у које је распоређено његово
звање са обрачунском вриједношћу коефицијента коју утврђује Влада Црне Горе. Обрачунску
вриједност коефициента предлаже Влади орган државне управе надлежан за послове
буџета, након обављених преговора са представницима репрезентативних синдиката.
Обрачунску вриједност коефицијента из ставе 1 овог члана, у бруто износу, Влада
утврђује накасније до децембра за наредну фискалну годину.

Члан 8
Локални функционер, остварује право на зараду, накнаду зараде и друга примања у
складу са прописима о зарадама запослених у јавном сектору.

Члан 9
Зарада локалног функционера увећава се за сваку започету годину радног стажа у складу
са колективним уговором.

Доношење рјешења о заради
Члан 10
Рјешење о заради, накнади зараде и другим примањима за локалне функционере, доноси
орган односно радно тијело које их је изабрало, именовало или поставило.

Право функционера по престанку функције
Члан 11
Локални функционер по престанку функције има право да након престанка функције
једну годину прима накнаду у висини зараде коју је примао у посљедњем мјесецу прије
престанка функције, уз одговарајуће усклађивање.
Накнада из ставе 1 овог члана остварује се на лични захтјев корисника, који се подноси
најкасније 30 дана од дана престанка вршења функције.

Право из става 1 овог члана престаје прије утврђеног рока, ако корисник:
1) заснује радни однос ;
2) буде изабран, именован или постављен на другу функцију на основу које остварује
зараду;
3) оствари право на пензију;
4) то затражи.
Право из става 1 овог члана може се продужити за још једну годину, ако у том периоду
његов корисник стиче право на пензију.
Рјешење о остваривању права из става 1. овог члана доноси орган, у којем јавни
функционер врши функцију, односно радно тијело органа које га је изабрало, именовало
или поставило.

Ограничења
Члан 12
Локални функционери не могу остварити друге накнаде осим оних које су утврђене овом
Одлуком и Законом о зарадама запослених у јавном сектору.

Члан 13
Обрачун зарада, накнада и других примања утврђених овом одлуком врши орган локалне
управе надлежан за послове Буџета.
Члан 14
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о зарадама и другим правима
локалних функционера општине Беране (“Сл.лист ЦГ-општински прописи”, бр.3/07 и 19/08).

Члан 15
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ЦГ - Општински
прописи.

Скупштина Општине Беране

Број: 02-030-119
Беране, 26.04.2018. године

Предсједник Скупштине,
Новица Обрадовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Одлуке о зарадама локалних функционера садржан је у члану

23 став 2 којим је прописано да се зараде локалних функционера утврђују у оквиру групе
послова Б и Ц актом надлежног органа локалне самоуправе, уз претходно прибављену
сагласност Министарства финансија, ставом 5 истог члана прописано је да надлежни орган
локалне самоуправе која није у могућности да обезбиједи довољно средстава за исплату
зарада у складу са овим законом може да утврди ниже коефицијенте до 20 °% за запослене у
оквиру групе послова Б и Ц и члану 45а истог Закона који утврђује рокове за усклађивање са
законом, те члану 38 став 1 тачка 28 Закона о локалној самоуправи којим је прописано да
скупштина доноси Одлуку о зарадама локалних функционера. Чланом 33 став 1 тачка 2
Статута предвиђено је да скупштина доноси прописе и друге опште акте а у чл. 37 су
дефинисани акти које скупштина доноси.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ове Одлуке по хитном поступку садржани су у потреби стварања
услова за примјену и усклађивање Закона о зарадама запослених у јавном сектору. Ова
Одлука је подношена на одлучивање и претходном сазиву локалног парламента, али није
усвојена па се одложило усклађивање са Законом и примјена. Недоношење ове Одлуке
изазвало би штетне последице по рад изабраних и именованих лица у органима локалне
самоуправе с обзиром да је право на рад и права по основу рада Уставом загарантовано
право.
САДРЖИНА ОДЛУКЕ:
Чланом 1 Одлуке уређује се право на зараду, накнаду зараде и друге накнаде
локалних функционера по основу вршења функције.
Чланом 2 Одлуке предвиђено је да су локални функционери: Предсједник општине,
Предсједник Скупштине, Потпредсједник општине, Главни администратор и секретар
Скупштине општине, сходно Закону о локалној самоуправи.
Чланом 4 Одлуке предвиђено је да се средства за зараде, накнаде и друга примања
локалних функционера обезбјеђује у буџету Општине Беране.
Чланом 5 Одлуке превиђено је да су подаци о заради, накнади зараде и друга
примања локалних функционера, доступна јавности, у складу са законом.
Чланом 23 став 3 Закона о зарадама запослених у јавном сектору прописано је да
коефицијент за утврђивање зараде градоначелника и предсједника општине утврђује се у
зависности од броја становника у локалној самоуправи и то:
Група
1
2
3
4

Критеријум
до 10.000 становника
од 10.000 до 50.000 становника
од 50.000 до 100.000 становника
преко 100.000 становника

Коефицијент
15,56
17,29
19,02
21,62

Према подацима број становника у општини Беране је око 28.000, па је сходно томе,
одређен и коефицијент Предсједнику општине у члану 6 ове Одлуке.

Према подацима број становника у општини Беране је око 28.000, па је сходно томе,
одређен и коефицијент Предсједнику општине у члану 6 ове Одлуке. Коефицијент за
утврђивање зараде за Предсједника Општине Беране је умањен у складу са чл. 23 став 5
Закона за 5 %, коефицијент за Предсједника Скупштине, Потпредсједнике и Главног
администратора умањен је са првобитног коефицијента 18 сходно измјенама и допунама
Закона за 8 %, након нових измјена и допуна Закона за додатних 6 % и овом одлуком за још
10 % , а коефицијент за Секретара Скупштине умањен је за 20 % у односу на коефицијент
прописан за старешину органа управе у саставу.
Доношење рјешења о заради локалних функционера доноси орган, односно радно тијело
које их је изабрало, именовало или поставило као И решење о остваривању права по
престанку функције.
Чланом 14 прописан је престанак важења Одлуке о зарадама и другим правима
локалних функционера Општине Беране („Службени лист РЦГ-општински прописи“, бр.3/07
и 19/08) и утврђен рок ступања на снагу ове одлуке.
Средства потребна за спровођење ове одлуке предвиђена су Буџетом општине Беране.
Такође, предлаже се да ова Одлука ступи на снагу даном објављивања у ,,Службеном листу
Црне Горе”- општински прописи, сагласно Одредби члана 146 Устава Црне Горе како би се
створили услови за редовну исплату зарада локалним функционерима општине Беране у
складу са овом одлуком.
На основу изложеног предлаже се одборницима Скупштине општине Беране да донесу
Одлуку о зарадама локалних функционера општине Беране.

