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157. 
 

Утврђено је да се у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим 
примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2012-01 од 
16.10.2012. године („Службени лист општине Пландиште“, број: 11/2012) поткрала грешка, па на основу члана  
32. ст. 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 
101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 31. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“,  број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 
дана 14.07.2017. године, даје 

 
И С П Р А В К У 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2012-01 од 16.10.2012. 

године 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима 
изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2012-01 од 16.10.2012. године 
(„Службени лист општине Пландиште“, број: 11/2012) вршe се следеће исправке: 

 
- У члану 1. став 2. речи „из члана 1. ове“ замењују се речима „из члана 6.“.  
 
- У члану 1. став 3. речи „из члана 1. ове“ замењују се речима „из члана 6.“.  

 
- У члану 2. став 1. речи „став 2“ замењују се речима „став 1.“. 

 
-  У члану 2. став 1. после речи „ тачка 4. постаје тачка 3“ брише се реч „и“ и ставља се 

зарез и после речи „тачка 5. постаје тачка 4.“ додају се речи „ и тачка 6. постаје тачка 5.“.  
 

- У члану 2. додаје се став 2. који гласи: „У члану 7. став 2. речи „тачка 4. и 6.“ замењују се 
речима „тачка 3. и 5.“. 

 
 

Члан 2. 
 

Ова Исправка ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
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