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На основу  члана  9.  став  3.  Закона  о  платама  у 
државним  органима  и  јавним  службама  (“Службени 
гласник РС”, број 34/2001, 62/2006 и 63/2006 ), члана 5. 
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих  и  постављених  лица  и  запослених  у 
државним  органима  (“Службени  гласник  РС”,  бр. 
44/2008-пречишћен текст и 2/2012) и члана 37. став 1. 
и члана 50. Одлуке о Општинској управи општине Ада 
(“Службени лист општине Ада”, број 3/2009, 20/2009 и 
19/2011),
Овлашћено  лице  општинске  управе  општине  Ада, 
дана 23. јануара 2012. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, 

ЗАНИМАЊИМА И ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

Члан 1.

У  Правилнику  о  звањима,  занимањима  и  платама 
запослених  у  Општинској  управи  општине  Ада 
(“Службени лист општине Ада”, број 4/2005, 16/2005, 
25/2008, 14/2009 и 21/2011)после члана 24. додаје се 
нови члан 24/а који гласи:

“Коефицијенти из члана 24. овог Правилника увећавају 
се, по основу сложености и одговорности послова, за 
додатне коефицијенте и то:

8,40 – за самосталног стручног сарадника,
8,20 – за вишег стручног сарадника,
5,75 – за стручног сарадника и преводиоца,
3,60 – за вишег сарадника,
2,30 – за сарадника,
1,20 – за вишег референта и ВКВ радника,
 0,93 – за референта и дактилографа,
 0,53 – за КВ радника,
 0,53 – за НКВ радника.”

Члан 2.

Члан 25. мења се и гласи:

“Коефицијент утврђен за звање, односно занимање, 
може се увећати запосленом, и то:

-  запосленом  који  координира  најсложеније 
активности  – највише до  10%,  с  тим да  овај 
број запослених не може прећи 2% од укупног 
броја запослених;

Az állami szervek  és a közszolgálatok alkalmazottai 
fizetéséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 
34/2001, 62/2006 és 63/2006 számok) 9. szakaszának 3. 
bekezdése, az állami szervekben kinevezett, a tisztségbe 
helyezett,  és a foglalkoztatott személyek fizetése 
elszámolásának és kifizetésének koefficienséről szóló 
rendelet (SZK Hivatalos Közlönye,  44/2008  szám – 
tisztázott szöveg és 2/2012 szám)  5.  szakasza,  valamint 
az Ada Község Közigazgatási Hivataláról szóló határozat 
(Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2009, 20/2009 és 19/2011 
számok) 37. szakaszának 1. bekezdése és 50. szakasza 
alapján,
Ada Község Közigazgatási Hivatalának meghatalmazott 
személye 2011. január 6-án meghozza a

SZABÁLYZATOT
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSBAN ALKALMAZOTTAK 
HIVATALI BEOSZTÁSÁRÓL, FOGLALKOZÁSÁRÓL ÉS 

FIZETÉSEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A községi közigazgatásban alkalmazottak hivatali 
beosztásáról,  foglalkozásáról és fizetéseiről szóló 
szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja,  4/2005, 
16/2005,  25/2008,  14/2009  és  21/2011  számok)  a  24. 
szakaszt  követően egy új  24/a szakasszal  bővül,  amely 
így hangzik:

„A  jelen  szabályzat  24.  szakaszában  felsorolt 
koefficiensek  a  munkafeladatok  összetettségének  és 
felelősségének  alapján,  kiegészítő  koefficiensekkel 
növekszenek, éspedig:

 8,40 – az önálló szakmunkatárs részére,
8,20 – a fő-szakmunkatárs részére,
5,75 –a szakmunkatárs  és fordító részére,
3,60 – a főmunkatárs részére,
2,30 – a munkatárs részére,
1,20 – a fő ügykezelő és a magas szakképzett 
           dolgozó részére,
 0,93 –ügykezelő és gépíró részére,
 0,53 – szakképzett dolgozó részére,
 0,53 – szakképzetlen dolgozó részére.”

2. szakasz

A 25. szakasz módosul, és így hangzik:

„A hivatali beosztásra, illetve a foglakozásra 
meghatározott koefficiens az alkalmazott részére 
növelhető, éspedig: 

– a legösszetettebb aktivitásokat koordináló 
alkalmazottnak – legtöbb 10%-ig azzal, hogy ezen 
alkalmazottak száma nem haladhatja meg az 
alkalmazottak összlétszámának 2%-át;



4. strana/oldal
3. broj/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

23.01.2012.
2012.01.23.

-  запосленом  који  руководи  унутрашњом 
организационом јединицом – 10%;
-  запосленом  који  ради  на  припреми  и 
извршењу  буџета  или  финансијског  плана, 
вођењу  пословних  књига  и  састављању 
рачуноводствених извештаја – највише до 10%
-  запосленом  који  има  право  на  увећање 
коефицијента по више основа, укупно увећање 
коефицијента не може бити веће од 10%.”

Члан 3.

Овај  Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 
објављивања  у  “Службеном  листу  општине  Ада”,  а 
примењује се почев од обрачуна и исплате плата за 
јануар 2012. године.
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– a belső szervezési egységet vezető 
alkalmazottnak – 10%;

– a költségvetés, vagy a pénzügyi terv elkészítésén 
és végrehajtásán, az ügyviteli könyvek vezetésén 
és a számvevőségi jelentések elkészítésén 
dolgozó alkalmazottnak – legtöbb 10%-ig;

– azon alkalmazottnak, akinek több alapon is joga 
van a növelésre, a koefficiens összesített 
növelése nem lehet több 10%-nál.”

3. szakasz 

A jelen szabályzat az Ada Község Hivatalos Lapjában 
való közzétételétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba,  alkalmazása  pedig  a  2012  januári  bérek 
elszámolásától és kifizetésétől kezdődik.
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