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2049.

Na osnovu člana 17 stav 1 i 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/16, 83/16,
21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19) i člana 46 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada
Golubovci ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 12/19), Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-
Golubovci, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija br. 03-15547/1 od 30.10.2019. godine, na sjednici
održanoj dana 29.11.2019. godine, donijela je-

ODLUKA

o dodatku na zaradu zaposlenih u Javnoj ustanovi "Centar za pružanje usluga iz
oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada - Golubovci"

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 050/19 od 11.12.2019)

Član 1
Ovom odlukom utvrđuje se dodatak na osnovnu zaradu zaposlenih u Javnoj ustanovi "Centar za pružanje usluga

iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada-Golubovci", čiji je osnivač Opština u okviru
Glavnog grada-Golubovci, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade u javnom sektoru.

Član 2
Svi izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci u muškom rodu podrazumijevaju iste takve izraze za fizička lica u

ženskom rodu.

Član 3
Dodatak na osnovnu zaradu iz člana 1 ove odluke utvrđuje se za obavljanje poslova na određenim radnim

mjestima i to:
- fizioterapeut do 20%
- vaspitač do 20%
- pedagog do 20%
- defektolog do 20%
- psiholog do 20%
- radni terapeut do 20%
- medicinska sestra/tehničar do 10%
- njegovateljica/servirska do 10%
- spremačica/servirka do 10%
- referentu za administrativno-tehničke poslove do 5%
- vozač/domar do 5%
- sekretar ustanove do 5%

Član 4
Dodatak na zaradu iz člana 3 ove Odluke utvrđuje se rješenjem o zaradi.

Član 5
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".
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