На основу члана 45. став 1. тач. 2, члана 87. став 1 а у вези са чланом 90 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. лист РЦГ" бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06, "Сл. лист ЦГ" бр.
88/09, 03/10, 73/10, 38/12, 10/14)), члана 23 Закона о зарадама запослених у јавном
сектору ("Сл. лист ЦГ", број 16/16) и члана 32 Статута Општине Андријевица (Сл. Лист
РЦГ – општински прописи бр. 21/04, 42/06 и Сл. Лист ЦГ – општински прописи бр.
02/11 и 21/13), уз претходну сагласност Министарства финансија број 03-18800/1 од
12.12.2016.године, Скупштина општине Андријевица, на сједници одржаној дана
26.12.2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
о зарадама локалних функционера општине Андријевица
Члан 1
Овом одлуком уређује се право на зараде, право на накнаде и друга права по основу
обављања функције, односно радног односа локалних функционера.
Члан 2
Локални функционери, у смислу ове одлуке су:
- Предсједник општине;
- Предсједник Скупштине општине;
- Потпредсједник општине и
- Главни администратор општине.
Члан 3
Изрази који се у овој одлуци користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају
исте изразе у женском роду.
Члан 4
Средства за исплату зараде, накнаде зарада и друга примања локалних функционера
утврђују се у процесу планирања буџета Општине Андријевица.
Члан 5
Подаци о зарадама и накнади зарада и другим примањима локалних функционера
доступни су јавности, у складу са законом.
Члан 6
Утврђивање зарада локалних функционера
Зараде локалних функционера у зависности од сложености, одговорности и значаја
јавне функције утврђују се у сљедећим коефицијентима:

Функција
Предсједник Општине
Предсједник Скупштине општине
Потпредсједник општине
Главни администратор

Коефицијент функционера
18,00
14,50
14,50
13,50

Начин утврђивања основне зараде
Члан 7
Основна зарада запосленог за пуно радно вријеме и стандардни радни учинак утврђује
се множењем коефицијента предвиђеног за групе и подгрупе у које је распоређено
његово звање са обрачунском вриједношћу коефицијента коју утврђује Влада Црне
Горе. Обрачунску вриједност коефициента предлаже Влади орган државне управе
надлежан за послове буџета, након обављених преговора са представницима
репрезентативних синдиката.
Обрачунску вриједност коефицијента из ставе 1 овог члана, у бруто износу, Влада
утврђује накасније до децембра за наредну фискалну годину.
Члан 8
Локални функционер, остварује право на зараду, накнаду зараде и друга примања у
складу са прописима о зарадама запослених у јавном сектору.
Члан 9
Зарада локалног функционера увећава се за сваку започету годину радног стажа у
складу са колективним уговором.
Доношење рјешења о заради
Члан 10
Рјешење о заради, накнади зараде и другим примањима за локалне функционере,
доноси орган односно радно тијело које их је изабрало, именовало или поставило.
Право функционера по престанку функције
Члан 11
Локални функционер по престанку функције има право да након престанка функције
једну године прима накнаду у висини зараде коју је примао у посљедењм мјесецу прије
престанка функције, уз одговарајуће усклађивање.
Рјешење о остваривању права из става 1. овог члана доноси орган, односно радно
тијело органа у којем је локални функционер вршио функцију.

Ограничења
Члан 12
Локални функционери не могу остварити друге накнаде осим оних које су утврђене
овом Одлуком и Законом о зарадама запослених у јавном сектору.
Друге накнаде, у смислу става 1 овог члана, су накнаде за чланство у комисији, савјету
и радном тијелу, које образује државни орган, орган државне управе, орган локалне
управе и локалне самоуправе, независно и регулаторно тијело и правна лица чији је
оснивач држава, односно локална самоуправа.
Члан 13
Обрачун зарада, накнада и других примања утврђених овом одлуком врши орган
локалне управе надлежан за послове Буџета.
Члан 14
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о зарадама и другим
примањима локалних функционера ( „Службени лист ЦГ-Општински
прописи“,бр.028/10.037/10 и 038/11)
Члан 15
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу ЦГ Општински прописи"
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Андријевица, 26.12.2016. године
Скупштина Општине Андријевица
Предсједник,
Добрашин Лалевић , с.р.

