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РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

176. 
Одбор за административно мандатна 

питања и нормативна акта Скупштине општине 

Врњачка Бања на 1.седници одржаној 

21.8.2020.године, на основу члана  9. Закона 

о платама у државним органима и јавним 

службама (''Сл. гласник РС'', бр. 34/01, 62/06 - 

др. закон и 63/2006 – испр. др. Закона, 116/2008 

– др.закони, 92/2011 и 99/2011 – др.закон, 10/13, 

55/13, 99/14 и 21/16-др.закон),) и чланa 85. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.15/19), 

доноси следећу 
 

О Д Л У К У 

о изменама  Одлуке о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица у органима општине Врњачка 

Бања 
 

Члан 1. 

 У чл.7. Одлуке о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица у органима општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/13 и 23/17), у ставу 1., алинејe 2., 4.  и  5. се 

мењају  и сада гласе: 

''-7,50 за председника скупштине 

општине, 

  -7,20 за заменика председника 

скупштине општине, 

  -5,20 за чланове Општинског већа''. 

 

Члан 2. 

У чл.8. Одлуке о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица у органима општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/13 и 23/17), број „70“, мења се у број „50“. 

 

Члан 3. 

У чл.9. Одлуке о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица у органима општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/13 и 23/17),  у тачки 1, алинеје 3. и 4. се 

мењају и сада гласе: 

„-14,33 за секретара скупштине општине, 

  -11,35 за заменика секретара скупштине 

општине.“ 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ: садржан је у чл.9. Закона 

о платама у државним органима и јавним 

службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 - 

др. закон и 63/2006 – испр. др. Закона, 116/2008 

– др.закони, 92/2011 и 99/2011 – др.закон, 10/13, 

55/13, 99/14 и 21/16-др.закон), којим су утврђени 

коефицијенти за обрачун и исплату плата 

изабраних лица у органима територијалне 

аутономије и локалне самоуправе, који се за 

изабрана лица у осталим општинама могу 

утврдити  највише до 90% коефицијента за 

обрачун и исплату плате народног посланика на 

сталном раду у Народној скупштини. 

Одредбом члана 85. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр.15/19), у делу 

надлежности Одбора за адм.манд.питања 

регулисано је да доноси одлуку о 

коефицијентима изабраних, именованих и 

постављених лица у органима општине. 

 

ОДБОР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА 

ПИТАЊА И 

НОРМАТИВНА АКТА СО ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 120-139/20 од  21.8.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОДБОРА 

Ивана Тошић, с.р. 
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Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Саша 

Радисављевић, секретар Скупштине општине, тел. 601-210, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка 

Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  
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