
На основу члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац ("Службени лист 
града  Ниша '' број 69/2008,  89/2010, 14/2012,  32/2012, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 
100/16), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној 10.10.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О РАДНО ПРАВНОМ СТАТУСУ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 
Члан 1. 

На сталном раду у Општини Дољевац су: 
1. Изабрана лица 

- председник општине 
-     заменик председника општине 

2. Постављена лица 
- председник скупштине 
- секретар скупштине општине 
-  помоћници председника општине 
- општински правобранилац. 

 
Члан 2. 

Чланови општинског већа могу бити на сталном раду у општини  Дољевац или 
обављати функцију уз надокнаду о чему посебна решења  доноси Комисија за прописе и 
администартивно мандатна питања Скупштине општине Дољевац по захтеву  изабраног 
лица. 
 

Члан 3. 
Изабрана лица која обављају функцију уз накнаду, а нису на сталном раду су: 

- заменик председника Скупштине општине 
- председник  Комисије за прописе и административно мандатна питања 
- председник  Комисије за представке и жалбе; 
- председник Комисије за урбанизам, грађевинарство и комуналне делатности; 
- председник Комисије за пољопривреду и село; 
- председник Комисије за одликовања; 
- председник Комисије за социјалну заштиту; 
- председник Комисије за родну равноправност; 
- председник Комисије за омладину и спорт. 

 
 

Члан 4. 
Изабрана и постављена лица по овој одлуци, по основу рада и вршења функције 

имају право на: 
- плату за стални рад у вршењу функција, 
- накнаду за вршење функције замењивањем и повременим вршењем функције, 
- накнаду дневница, преноћишта и трошкова превоза. 

 
Право на стални рад и плату, за вршење функције имају само лица која нису у 



радном односу код другог послодавца. 
Накнаду за обављање функције одређује Комисја за прописе и администартивно 

мандатна питања Скупштине општине Дољевац. 
 

Члан 5. 
Изабраним и постављеним лицима обрачунава се и исплаћује плата у складу са 

Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, број 34/01, 
62/06-др. закон, 63/2006-испр. др. закона, 116/08-др. закон, 92/11, 99/11-др. закон, 10/13, 
55/13, 99/14 и 21/16-др. закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату  плате 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, 
број 2/12) и овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
Основицу за обрачун  и исплату плата изабраних и постављених лица утврђује 

Влада Републике Србије. 
Висину коефицијента за обрачун и исплату плата утврђује  Комисија за прописе и 

администартивно мандатна питања Скупштине општине. 
 
 

Члан 7. 
Сви остали радно правни аспекти изабраних и постављених лица који нису 

прописани овом одлуком биће регулисани у складу са посебним одлукама Комисије за 
прописе и административно мандатна питања Скупштине општине Дољевац. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана ода дан објављивања у „Сл. листу Града  

Ниша“. 
 
 
 
Број: 02-134 
У Дољевцу, 10.10.2017. год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Смиљковић 


	- председник  Комисије за представке и жалбе;
	- председник Комисије за урбанизам, грађевинарство и комуналне делатности;
	- председник Комисије за пољопривреду и село;
	- председник Комисије за одликовања;
	- председник Комисије за социјалну заштиту;
	- председник Комисије за родну равноправност;
	- председник Комисије за омладину и спорт.

