Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 28 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18),
člana 23 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 16/16,
83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18), člana 35a stav 2 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list
RCG", br. 65/05, "Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 72/10, 02/16, 31/17) i člana 46 stav 1 tačka 33
Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisa”, br 12/19),
Skupština opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija
br. 03-1229/1 od 06.02.2019. godine, na …. sjednici Skupštine održanoj dana …….. godine, donijela je
ODLUKU
o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci
Član 1
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun zarade lokalnih funkcionera u Opštini u okviru
Glavnog grada - Golubovci.
Lokalni funkcioneri, u smislu ove Odluke su: predsjednik opštine, predsjednik skupštine,
potpredsjednik opštine, sekretar skupštine i glavni administrator.
Član 2
Svi izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci u muškom rodu podrazumijevaju iste takve izraze za fizička lica
u ženskom rodu.
Član 3
Koeficijenti za utvrđivanje zarade lica iz člana 1 ove Odluke su:
Grupa

Podgrupa

Funkcija

Koeficijent

predsjednik Opštine

17.29

Poslova
2
C

2

predsjednik Skupštine

16.43

C

4

potpredsjednik Opštine

15.56

C

4

glavni administrator

15.56

C

4

sekretar Skupštine

15.56

Član 4
Lokalni funkcioneri ostvaruju pravo na zaradu, naknadu zarade i druga primanja u skladu sa propisima
o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
Član5
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u Gradskoj
opštini Golubovci ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 045/16, 017/17, 044/17).
Član 6
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski
propisi".
Broj: 22-030/19Anovi, ………..godine
Skupština Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci
Predsjednik Skupštine
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Obrazloženje
Pravni osnov za donošenje Odluke o zaradama lokalnih funkcionera, sadržan je u članu 38 stav 1 tačka
28 Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da Skupština donosi Odluku o zaradama lokalnih
funkcionera i lica koja imenuje Skupština, članu 23 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom
sektoru kojim je propisano da se zarade lokalnih funkcionera utvrđuju u okviru grupe poslova B i C, ali ne
više od podgrupe B8 iz člana 22 stav 1 Zakona, aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz
prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, članu 35a stav 2 Zakona o Glavnom gradu i članu 46
stav 1 tačka 33 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci, kojima je propisano da Odluku o
zaradama i drugim pravima po osnovu rada lokalnih funkcionera donosi Skupština Opštine.
Članom 89 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je su predsjednik opštine, predsjednik skupštine,
potpredsjednik opštine, sekretar skupštine i glavni administrator lokalni funkcioneri.
Razlog za donošenje ove Odluke je potreba usklađivanja propisa o zaradama lokalnih funkcionera sa
promjenom statusa Gradske opštine Golubovci u Opštinu u okviru Glavnog grada.
U postupku pripreme Odluke, pribavljena je saglasnost Ministarstva finansija na predloženi tekst.
U članu 1 definisan je predmet Odluke, utvrđivanje koeficijenata za zarade lokalnih funkcionera u Opštini
u okviru Glavnog grada - Golubovci.
U članu 2 utvrđen je princip rodne ravnopravnosti u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.
U članu 3 utvrđen je koeficijent za predsjednika Opštine 17,29, u skladu sa članom 23 stav 3 Zakona o
zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je propisano da se koeficijent za zarade gradonačelnika i
predsjednika opštine utvrđuje zavisno od broja stanovnika, prema podacima koje utvrđuje organ
nadležan za poslove statistike i to grupa 2, kriterijum od 10.000 do 50.000 stanovnika.
Predsjedniku Skupštine Opštine utvrđen je koeficijent 16,43. Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano
je da predsjednik skupštine predstavlja skupštinu, saziva sjednice skupštine, predsjedava i rukovodi
njenim radom i stara se o realizaciji njenih odluka i drugih akata.
Potpredsjedniku Opštine utvrđen je koeficijent 15,56, imajući u vidu da potpredsjednik opštine
zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u okviru ovlašćenja koja
mu predsjednik povjeri. Potpredsjednik opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u
oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.
Glavnom administratoru i sekretaru Skupštine utvrđeni su takođe koeficijenti 15,56, u nivou sekretara
ministarstva. Glavni administrator vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima, koordinira
rad organa i službi, daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave, daje
stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa.
Sekretar Skupštine organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za
skupštinu i njena radna tijela, rukovodi radom službe skupštine sa svim pravima i obavezama starješine
organa lokalane uprave, donosi akt o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe skupštine.
Članom 4 propisano je da lokalni funkcioneri ostvaruju pravo na zaradu, naknadu zarade i druga
primanja u skladu sa propisima o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
Članom 5 propisan je prestanak važenja Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u Gradskoj opštini
Golubovci, dok je članom 6 utvrđen dan stupanja na snagu ove Odluke.

