На основу члана 38. став 1. тач. 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, 83/1, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 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. 03-13938/1 од 11. 09. 2018. године, на сједници
одржаној дана 15. новембра 2018. године, донијела је

О ДЛУКУ
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 и 26/18) у члану 12 Коефицијенти у табели са звањима Извршни кадар додаје се:

Категорије радних мјеста

Звања

Група

Коефицијент

Извршни кадар
Ниво 1

Ватрогасац-спасилац

Д

5,10

Члан 2
У члану 12 исте одлуке у табеларном приказу, категорија извршни кадар , ниво 1
бришу се ријечи “командир смјене у служби заштите”, ниво 2 бришу се ријечи
“ватрогасац-спасилац” и ниво 3 бришу се ријечи “ватрогасац-спасилац”.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у "Службеном листу ЦГОпштински прописи".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-030-593
Беране, 16. 11. 2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Новица Обрадовић

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење ове Одлуке је садржан у члану 38. Став 1 тачка 29

Закона о локалној самоуправи и члану 33 и 37 Статута општине Беране којим је
прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте.Чланом 23 став 1Закона о
зарадама запослених у јавном сектору прописано је да се коефицијенти за зараде
запослених у локалном сектору утврђују у оквиру групе послови Ц и Д, актом
надлежног органа
локалне самоуправе, уз предходно прибављену сагласност
Министарства.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ове Одлуке садржани су у потреби њеног усклађивања са

Законом 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 Д у складу са чланом 23
Закона о зарадама запослених у јавном сектору коефицијент за звање ВатрогасацСпасилац утврђен је у висини од 5,10
У члану 2 бришу се постојећа звања у извршном кадру, на начин што у групи послова
Д утврђено ново звање „ватрогасац-спасилац“ и утврђена висина коефицијента.
У члану 3 утврђен је рок ступања на снагу Одлуке.
На основу изложеног, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку о
измјени Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника као у предлогу.

Секретаријат за финансије, привреду и развој

