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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 43. Статута
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15пречишћен текст и 30/18), Скупштина града Бора, на
седници одржаној дана 27. јула 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНА ГРАДА БОРА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се називи органа града
Бора и њихових радних тела, у складу са Статутом града
Бора.
Члан 2.
Скупштина општине Бор и сва изабрана и
постављена лица настављају са радом на постојећим
функцијама и у досадашњем саставу до престанка
мандата и врше послове у складу са важећом прописима
под називом Скупштина града Бора.
Одборници Скупштине општине Бор и изабрана
и постављена лица преименују се у: одборници
Скупштине града Бора, председник Скупштине града
Бора, заменик председника Скупштине града Бора,
секретар Скупштине града Бора, начелник Градсе управе,
правобранилац града Бора, до истека мандата на који су
изабрани ули постављени.
Члан 3.
Председник општине Бор наставља са радом до
престанка мандата и врши послове у складу са важећим
прописима.
Председник општине Бор преименује се у
градоначелник града Бора.
Члан 4.
Општинско веће општине Бор на ставља са
радом у досадашњем саставу до престанка мандата и
врши послове у складу са важећим прописима под
називом Градско веће града Бора.
Члан 5.
Општинска управа општине Бор наставља са
радом као Градска управа града Бора по важећим актима
до доношења Одлуке о Градској управи, а начелник
Општинске управе наставља са радом као начелник
Градске управе до истека мандата.
Установе које је основала Општина Бор
настављају са радом као градске установе по важећим
прописима, до доношења нових прописа.
Члан 6.
Стална и повремена радна тела образована од
стране органа општине Бор, а која у свом називу имају
реч: ''општина'' настављају са радом до престанка
мандата њиховом чланству с тим што се реч: ''општина'' у
одговарајућем падежу у њиховом називу замењује речју:
''град'' у одговарајућем падежу.
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Члан 7.
''Службени лист општине Бор'' преименује се у
''Службени лист града Бора''.
Члан 8.
Одлуке које су Скупштина општине и
Општинско веће донели у оквиру својих надлежности,
као и сви други општи и појединачни акти органа
Општине, настављају да се примењују под досадашњим
називима.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 020-44/2018-I
У Бору, 27. јула 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о платама у
државним органима и јавним службама (''Службени
гласник РС'', бр. 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. Закон,
92/11 и 99/11-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.
закон) и члана 43. Статута града Бора (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст и 30/18),
Скупштина града Бора, на седници одржаној дана 27.
јула 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗА
ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У
ОРГАНИМА ГРАДА БОРА
I ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на плату,
накнаде и друга примања изабраних и постављених лица
у органима града Бора и Правобранилаштву града Бора.
II ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
а) Плата
Члан 2.
Изабрано лице у органима града Бора (у даљем
тексту: изабрано лице), има право на плату у сталном
месечном износу, када због вршења функције престане
да остварује плату у предузећу, установи или од
самосталне делатности.
Право на плату у складу са одредбама ове
одлуке имају и лица која поставља Скупштина града
Бора (у даљем тексту: Скупштина), Градско веће града
Бора и градоначелник у даљем тексту: постављена лица).

2

БРОЈ 1

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

Члан 3.
Право на плату у складу са чланом 2. ове одлуке
имају:
- градоначелник и заменик градоначелника,
-председник Скупштине и заменик председника
Скупштине,
- чланови Градског већа,
- секретар Скупштине,
- правобранилац града Бора и његов заменик,
- начелник Градске управе,
- помоћници градоначелника.
Члан 4.
Плате изабраних и постављених лица из члана
3. ове одлуке утврђују се на основу:
1) основице за обрачун плата (у даљем тексту:
основица),
2) коефицијента који се множи основицом (у
даљем тексту: коефицијент),
3) додатка на плату,
4) обавеза које изабрано и постављено лице
плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 5.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује
Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада).
Члан 6.
Коефицијент изражава сложеност послова које
обавља изабрано и постављено лице, одговорност, услове
рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде
за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег
одмора.
Члан 7.
Додатак на плату припада за:
1) време проведено у радном односу (минули
рад) – у висини од 0,4 % од основице, за сваку пуну
годину рада остварену у радном односу код послодавца у
складу са Законом о платама у државним органима и
јавним службама (у даљем тексту: Закон);
2) дежурство и друге случајеве рада дужег од
пуног радног времена у складу са прописима
(прековремени рад);
3) рад на дан државног и верског празника;
4) дневну накнаду за повећане трошкове рада и
боравка на терену (теренски додатак) и
5) рад ноћу (између 22 и 06 часова наредног
дана), ако такав рад није вреднован при утврђивању
коефицијента.
Изабрано и постављено лице које није на
сталном раду нема право на додатак на плату из става 1.
тачка 1. овог члана.
Основицу за обрачун додатака на плату чини
основна плата утврђена Законом.
Члан 8.
Плата утврђена у смислу члана 4. ове одлуке
исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно
радном времену које се сматра пуним.
Члан 9.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица
које бира Скупштина износе:
- 9,40 за градоначелника,
- 8,70 за заменика градоначелника,
- 8,70 за председника Скупштине града,
-7,90 за заменика председника Скупштине
града,
- 6,50 за члана Градског већа града Бора.
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Члан 10.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица
које поставља Скупштина износе:
- 21,50 за секретара Скупштине града и
правобраниоца града,
- 20,50 за заменика правобраниоца.
Коефицијенти из претходног става увећавају се
по основу сложености и одговорности послова за
додатни коефициент и то:
- 9,00 за секретара Скупштине и правобраниоца
града,
- 9,00 за заменика правобраниоца града.
Коефицијенти утврђени за лица које поставља
Скупштина из става 1. овог члана увећавају се за 15%
осим за заменика правобраниоца града коме се
коефицијент увећава за 10%.
Члан 11.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица
које поставља Градско веће и градоначелник износе:
- 21,50 за начелника Градске управе,
- 19,50 за помоћника градоначелника.
Коефицијенти из претходног става увећавају се
по основу сложености и одговорности послова за
додатни коефициент и то:
- 9,00 за начелника Градске управе и
- 9,00 за помоћника градоначелника.
Коефицијенти утврђени за лица која поставља
Градско веће из става 1. овог члана увећавају се за 25%, а
за лица које поставља градоначелник за 5%.
Члан 12.
Изабрано лице за које је овом одлуком утврђено
да има право на плату, а које није на сталном раду у
органима града Бора, има право на накнаду у висини
разлике између пуног износа плате утврђене за функцију
коју обавља и зараде коју остварује у радном односу или
од пензије.
Члан 13.
Изабраном лицу које има право на плату у
складу са овом одлуком, а које наставља рад и остварује
плату у предузећу, установи, од самосталне делатности
или остварује друга примања која имају карактер плате,
може се утврдити накнада за вршење функције која
износи 30%, од укупног износа плате утврђене за
функцију коју обавља.
Члан 14.
На накнаде утврђене у смислу члана 10. и 11.
ове одлуке плаћају се порези и доприноси у складу са
законом.
б) Друга примања
Члан 15.
Изабрано и постављено лице има право на
накнаду плате за време одсуствовања са рада због
боловања, стручног оспособљавања и усавршавања и у
другим случајевима одсуствовања са рада уз право на
накнаду плате утврђене законом и другим прописима,
као и на отпремнину при престанку радног односа ради
коришћења права на пензију, накнаду трошкова превоза
за одлазак и долазак с посла и друге накнаде у висини
утврђеној актом Владе, ако законом није другачије
одређено.
Члан 16.
Право на плату, накнаде и друга примања
припада изабраном, именованом и постављеном лицу на
сталном раду у органима града Бора од дана ступања на
дужност до дана разрешења, односно до дана престанка
вршења функције.
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в) Примања по престанку функције
Члан 17.
Изабрано лице по престанку функције има
право на накнаду плате три месеца од дана када му је
престала функција, а у висини плате коју је имао на дан
престанка функције.
Право на накнаду плате из става 1. овог члана
може се продужити још за три месеца ако у та три месеца
стиче право на пензију.
Право из ст. 1. и 2. овог члана престаје
заснивањем радног односа или стицањем права на
пензију према прописима о пензијском и инвалидском
осигурању.
Члан 18.
Постављено лице које по истеку мандата не
буде поново именовано, односно постављено или које у
току трајања мандата буде разрешено, може се
распоредити на радно место у Градској управи које
одговара његовој стручној спреми и радним
способностима.
Уколико се постављено лице не може
распоредити на начин из става 1. овог члана или не
прихвати понуђени распоред, престаје му радни однос.
Постављено лице из става 2. овог члана има
право на накнаду плате у трајању три месеца од дана
када му је престала функција, а у висини плате коју је
имао на дан престанка функције.
Право на накнаду плате из става 3. овог члана
може се продужити још за три месеца ако у та три месеца
стиче право на пензију.
Право из ст. 3. и 4. овог члана престаје
заснивањем радног односа или стицањем права на
пензију према прописима о пензијско-инвалидском
осигурању.
III
НАКНАДЕ
ТРОШКОВА
СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

ЗА

ВРШЕЊЕ

Члан 19.
Изабрано и постављено лице има право на
накнаду трошкова насталих вршењем службене
дужности ван територије града Бора.
Члан 20.
Изабрано и постављено лице има право на
накнаду материјалних трошкова: за дневнице, ноћења и
трошкове превоза на службеном путовању, употребу
сопственог возила у службене сврхе и у другим
случајевима утврђеним законом.
Накнаде из става 1. овог члана исплаћују се у
висини, под условима и на начин утврђен актом Владе.
Члан 21.
Појединачна решења о остваривању права на
плату у складу са овом одлуком, ако законом, другим
прописом и овом одлуком није другачије одређено,
доноси Административно-мандатна комисија Скупштине
града Бора.
Члан 22.
Друга примања и накнаде за изабрана и
постављена лица која нису регулисана овом одлуком
обрачунаваће се и исплаћивати према закону и другим
подзаконским актима који се примењују за запослене у
Градској управи.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о платама и другим примањима за изабрана,
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именована и постављена лица у органима општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр. 8/12, 20/13 и 30/14).
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном листу града Бора'', а примењиваће се почев
од обрачуна и исплате плата за јул 2018. године.
Број: 120-26/2018-I
У Бору, 27. јула 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић, с.р.
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