СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Гпдина XXV

Брпј 4

08..06.2009.

Гпдишоа претплата
1450,00 динара

95.
На пснпву шлана 32. став 1. ташка 2. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени
Гласник РС" брпј 129/2007), шлана 63. Закпна п бучетскпм систему ("Службени гласник
РС" брпј 9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005, 85/2006 и 86/2006) и шлана 40 Статута
Ппщтине Пландищте ("Сл. ппщтине Пландищте" бр. 16/08), Скупщтина ппщтине
Пландищте је, на седници пдржанпј дана 05.06.2009 гпдине, дпнела
ПДЛУКУ П ЗАВРЩНПМ РАШУНУ
БУЧЕТА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ ЗА 2008 ГПДИНУ
ППЩТИ ДЕП
Шлан 1.
Пстварени текући прихпди и примаоа, кап и изврщени текући расхпди и
издаци у заврщнпм рашуну бучета ппщтине Пландищте у 2008 гпдини изнпсе у
динарима:
I Укупнп пстварени текући прихпди,
примаоа и пренета средства

238.089.621,79

II Укупнп изврщени текући расхпди и издаци

220.088.698,22

III Разлика укупних примаоа и укупних издатака ( I-II)

18.000.923,57

Шлан 2.
У Билансу стаоа на дан 31. децембра 2008гпдине (Пбразац 1) утврђена је укупна
актива у изнпсу пд 75.602 хиљаде динара и укупна пасива у изнпсу пд 75.602 хиљаде
динара.
Шлан 3.
У Билансу прихпда и расхпда у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2008
гпдине (Пбразац 2) утврђени су:
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1.Укупнп пстварени текући прихпди и примаоа пстварена
пп пснпву прпдаје нефинансијске импвине
2. Укупнп изврщени текући расхпди и издаци за набавку
нефинансијске импвине

196.514.978,23
220.088.698,22

3. Вищак прихпда - бучетски суфицит - дефицит
4. Кпригпвани вищак прихпда - бучетски суфицит
- увећан за укљушиваое дела нерасппређенпг вищка
прихпда и примаоа из ранијих гпдина кпји је кприщћен за
ппкриће расхпда и издатака текуће гпдине
- изнпса расхпда и издатака за нефинансијску импвину,
финансираних из кредита
- изнпса приватизаципних примаоа кприщћена за ппкриће
расхпда и издатака текуће гпдине
Шлан 4.

-23.573.719,99

3.022.368,43
19.594.995,01
956.356,55

Бучетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат бучета
утврђени су:
у хиљадама
Екпнпмс.
Бучетска
Дпдатна
Укупна
ППИС
класифика
средства
средства
средства
(3+4)
1
2
3
4
5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)
3+7+8+9
223.810
14.279
238.089
II УКУПНА ПРИМАОА
7+8+9
220.788
14.279
235.067
1. Текући прихпди
7
179.789
14.279
194.068
пд кпјих су 1.1. камате
7411
2. Примаоа пд прпдаје
8
2.447
2.447
нефинансијске импвине
3.Примаоа пд задуживаоа
38.552
и прпдаје финансијске
9
38.552
импвине
3.1. Примаоа пд прпдаје
92
956
956
финансијске импвине
3.2. Примаоа пд дпмаћих
91
37.596
37.596
задуживаоа
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
3
3.022
3.022
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ
212.471
220.089
(4+5+6)
4+5+6
7.618
4. Текући расхпди
пд шега птплата 4.1.камата
5. Издаци за нефинансијску
импвину
6. Издаци за птплату
главнице
и
набавку

4
44
5
6

197.181
2.661
15.290

7.618

204.799
2.661
15.290
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финансијске импвине
6.1. Набавка финансијске
импвине
V УКУПНА СРЕДСТВА минус
УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ
(1+2)-(4+5)
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ
(УКУПНИ ПРИХПДИ
УМАОЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХПДИ УМАОЕНИ ЗА
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
( VI – (1.1-4.1))

08.06.2009.

62
(3+7+8+9)(4+5+6)

18.000

18.000

(7+8)-(4+5)

(7-7411+8)
- (4-44+5)

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ
(7+8)-(4+5)+
РЕЗУЛТАТ
(92-62)
(VI + ( 3.1- 6.1))

2.661

2.661

18.000

18.000

Бучетски суфицит, кап разлика између укупнпг изнпса текућих прихпда,
примаоа пстварених пп пснпву прпдаје нефинансијске импвине и пренетих средстава
и укупнпг изнпса текућих расхпда и издатака за набавку нефинансијске импвине,
утврђен је у изнпсу пд 18.000.923,57 динара.
Шлан 5.
У Извещтају п капиталним издацима и финансираоу у перипду пд 01. јануара
дп 31. децембра 2008 гпдине(Пбразац 3), утврђени су укупни извпри финансираоа у
изнпсу пд 40.999 хиљада динара и укупни издаци у изнпсу пд 15.290 хиљада динара.
СТРУКТУРА ИЗВПРА ФИНАНСИРАОА И ИЗДАТАКА
ППИС
Примаоа пд
прпдаје
ппкрет.ствари у
кприст нивпа
ппщтина
Примаоа пд
прпдаје псталих
пснпвних
средстава

Примаоа пд
прпдаје дпмаћих

КПНТП

8121

8131

ИЗНПС

ППИС
Капиталнп
пдржаваое
зграда и пбјеката
85.000,00
Изградоа зграда и
пбјеката
Административна
ппрема
Администр. Ппр.
2.362.168,00 Ппрема за
прпизвпдоу и
нематеријална
ппрема
956.356,00

Пстале некретнине

КПНТП

5111

ИЗНПС

14.944.000,00

5112
5121
5122
5129

5131

8.000,00
204.000,00
97.000,00

37.000,00
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9219

08.06.2009.

и ппрема

9114

37.595.918,00
40.999.442,00

15.290.000,00

Шлан 6.
У извещтају п нпвшаним тпкпвима у перипду пд 01. јануара дп 31. децембра
2008 гпдине (Пбразац 4), утврђени су укупни нпвшани приливи у изнпсу пд 235.067
хиљада динара, укупни нпвшани пдливи у изнпсу пд 220.089 хиљада динара и салдп
гптпвине на крају гпдине у изнпсу пд 14.978 хиљада динара.
Структура нпвшаних прилива, нпвшаних пдлива и салдп гптпвине:
У хиљадама
ППИС
Ппрези
Дпнације и
трансфери
Други прихпди
Мемпрандумске
ставке
Примаоа пд
прпдаје
неппкретнпсти
Примаоа пд
дпмаћих
задуживаоа
Примаое пд
прпдаје дпмаће
финан.импвине

КПНТП
71

ИЗНПС

ППИС

78.318

Расхпди за
заппслене
Кприщћеое
рпба и услуга

73

89.119

74

26.594 Птплата кредита
Субвенције
37

77

81
91

92

2.447

Дпнације и
трансфери

Права из
37.596 спцијалнпг
псигураоа
Пстали расхпди
956
Пстали расхпди

УКУПНП

235.067

КПНТП
41

ИЗНПС
63.307
99.125

42
44

2.661

45

500
18.258

46
47

3.092

48

17.856

51

15.290

220.089

Шлан 7.
У Извещтају п изврщеоу бучета у перипду пд 01. јануара дп 31. децембра 2008
гпдине (Пбразац 5) , утврђена је укупна разлика у изнпсу пд 14.978.555,14 динара.
између укупних прихпда и примаоа у изнпсу пд 235.067.253,36 динара и укупних
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расхпда и издатака у изнпсу пд 220.088.698,22 динара пп нивпима финансираоа из
Републике, Аутпнпмне Ппкрајине, дпнација и псталих извпра .
ППСЕБАН ДЕП
Шлан 8
Укупнп планирани и пстварени текући прихпди и примаоа према екпнпмскпј
класификацији изнпсе:
У хиљадама
кпнтп

711
712
713
714
716
733
741
742
743
744
745
771
772
812
813
911
921

Назив кпнта
Пренета средства
Ппрез на дпх. дпбит
Ппрез на фпнд зарад
Ппрез на импвину
Ппрез на дпбра и усл
Други ппрези
Трансфери пд др.н.
Прихпд пд импвине
Прих пд прпд.дпб. ус
Нпвш.к. и пдуз. им.кп.
Дпбрпв тран пд физ
Мещпв и непдр прих
Мемпр.став р. р 08
Мемпр.ст.реф рас 07
Прим пд пр.ппк импв
Примаоа пд прпдаје
псталих пснпв. средс.
Примаоа пд дпмаћих
задуживаоа
Прим пд пр.дпм фин.
У К У П Н П

Планиранп 08

Пстваренп 08

3.022
68.265
130
9.400
3.920
3.000
83.490
20.910
4.790

3.022
62.938
120
9.150
3.463
2.647
89.119
20.742
2.911

3.000
3.100
80

2.941
37

85

85

2.380

2.362

38.000

37.596

3.500

956

247.072

238.089

Шлан 9.
Укупнп планирани и изврщени текући расхпди и издаци према екпнпмскпј
класификацији:
У хиљадама
кпнтп
411
412

Назив кпнта
Плате и дпд заппсле
Спц дппринпси

Планиранп 08
45.010
8.388

Пстваренп 08
47.675
8.530
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Накнаде у натури
Спц дав.зап.
Накн.за заппслене
Награде,бпнуси
Стални трпщкпви
Трпщкпви путпваоа
Услуге пп угпвпру
Специјал. услуге
Текуће пппр.и пдрж
Материјал
Птплата дпм.камата
Субвенције јаљв пред
Дпнације и тран пст н
Накн.за спц.защт.
Дптације невл.прган.
Ппрези,таксе и казне
Стална резерва
Текућа резерва
Зграде и грађ.пбјекти
Мащине и ппрема
Пстала псн. средства
С В Е Г А

08.06.2009.

5
1.467
695
4.885
12.406
16.620
12.719
26.950
26.156
7.668
2.700
500
18.550
3.400
17.580
87
1.170
1.871
38.000
230
15

3
1.535
701
4.863
12.273
15.342
11.995
26.660
25.690
7.165
2.661
500
18.258
3.092
17.778
78

247.072

220.089

14.944
309
37

ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 10.
Заврщни рашун бучета ппщтине Пландищте садржи:
1. Биланс стаоа на дан 31.12.2008 гпдине;
2. Биланс прихпда и расхпда у перипду пд 01.01.2008 дп 31.12.2008 гпдине;
3. Извещтај п капиталним расхпдима и финансираоу у перипду пд 01.01.2008
гпдине дп 31.12.2008 гпдине;
4. Извещтај п нпвшаним тпкпвима у перипду пд 01.01.2008 гпдине дп
31.12.2008 гпдине;
5. Извещтај п изврщеоу бучета пд 01.01.2008 дп 31.12.2008 гпдине
6. Пбјащоеоа великих пдступаоа између пдпбрених средстава и изврщеоа за
перипд пд 01.01.2008 гпдине дп 31.12.2008 гпдине.
7. Извещтај п примљеним дпнацијама и кредитима, дпмаћим и инпстраним и
изврщеним птплатама дугпва у перипду пд 01.01.2008 гпдине дп 31.12.2008
гпдине.
8. Извещтај п кприщћеоу из текуће и сталне бучетске резерве за перипд пд
01.01.2008 гпдине дп 31.12.2008 гпдине.
9. Извещтај п гаранцијама датим у тпку фискалне гпдине у перипду пд
01.01.2008 гпдине дп 31.12.2008 гпдине.
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10. Пдлука Скупщтине ппщтине Пландищте да се не ангажује екстерна ревизија
за ревизију заврщнпг рашуна бучета ппщтине Пландищте за 2008 гпдину.
Шлан 11.
Извещтај п изврщеоу Пдлуке п бучету ппщтине Пландищте за 2008 гпдину је
саставни деп пве пдлуке.
Шлан 12.
Пдлуку п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Пландищте за 2008 гпдину, заједнп
са Извещтајем п изврщеоу Пдлуке п бучету ппщтине Пландищте за перипд пд 01.
јануар - 31. децембар 2008 гпдине дпставити Mинистарству финансија Beпград и
Управи за трезпр, најкасније дп 15. јуна 2009 гпдине.
Шлан 13.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу
ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 400-10 /2009-01
Дана: 05.06.2009.гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин , дипл.ветеринар, с.р.
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96.
На пснпву шлана 1. став 1. ташка 2) Закпна п платама у државним прганима и
јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 34/2001), Уредбе п кпефицијентима за пбрашун и
исплату плата именпваних и ппстављених лица и заппслених у државним прганима
(прешищћен текст) ("Сл. гласник РС", бр. 44/08) и Уредбе п накнадама и другим
примаоима изабраних и ппстављених лица у државним прганима (прешищћен текст)
("Сл. гласник РС", бр. 44/08), Уредбе п накнади трпщкпва и птпремнина државних
службеника и намещтеника - прешищћен текст ("Сл. гласник РС", брпј 98/07) кап и шлана
40. став 1. ташка 31. Статута ппщтине Пландищте "Сл. лист ппщтине Пландищте", брпј
16/08), Скупщтина ппщтине Пландищте на свпјпј седници пдржанпј дана 05.06.2009.
гпдине, дпнела је,
ПДЛУКА
П ПЛАТАМА, ДПДАЦИМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАОИМА
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНПВАНИХ И ППСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ППЩТИНИ ПЛАНДИЩТЕ
I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Пвим Пдлукпм п платама, дпдацима, накнадама и другим примаоима
изабраних, именпваних и ппстављених лица у ппщтини Пландищте, уређује се нашин
утврђиваоа плата, дпдатака, накнада и других примаоа изабраних, именпваних и
ппстављених лица у ппщтини Пландищте (у даљем тексту: Пдлука).
II ПЛАТЕ
Шлан 2.
Плате изабраних, именпваних и ппстављених лица утврђују се на пснпву:
1) пснпвице за пбрашун плата (у даљем тексту: пснпвица);
2) кпефицијента кпји се мнпжи пснпвицпм (у даљем тексту: кпефицијент);
3) дпдатка на плату;
4) пбавеза кпје плаћају пп пснпву ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп
псигураое из плате, у складу са закпнпм.
Шлан 3.
Пснпвицу за пбрашун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије.
Шлан 4.
Кпефицијент изражава слпженпст ппслпва, пдгпвпрнпст, услпве рада и струшну
спрему.
Кпефицијент садржи и дпдатак на име накнаде за исхрану у тпку рада и регрес
за кприщћеое гпдищоег пдмпра.
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Шлан 5.
Плата утврђена у смислу шлана 2. пве Пдлуке исплаћује се за рад у пунпм
раднпм времену, пднпснп раднпм времену кпје се сматра пуним.
Шлан 6.
Кпефицијенти за пбрашун и исплату плата изабраних, именпваних и ппстављених
лица кпји су на сталнпм раду су:
1. Председник ппщтине
2. Заменик председника ппщтине
3. Секретар Скупщтине ппщтине
4. Нашелник ппщтинске управе

7,74
4,00
16,85
19,30

Шлан 7.
Изабрана, именпвана и ппстављена лица кпја нису на сталнпм раду имају
утврђену надпкнаду за рад у висини следећих кпефицијената:
1. Председник ппщтине за изврщеое бучета
1
2. Председник Скупщтине ппщтине
2
3. Шлан ппщтинскпг већа
1
4. Заменик председника Скупщтине ппщтине, пдбпрници, шланпви Кпмисија и
радних тела у висини дневнице утврђене закпнпм и путне трпщкпве.
Шлан 8.
Дпдатак на плату припада за:
1) време прпведенп у раднпм пднпсу (минули рад) - 0,4% пд пснпвице;
2) прекпвремени рад - 26% пд пснпвице;
3) рад на дан празника кпји није радни дан - 110% пд пснпвице;
4) рад нпћу - 26% пд пснпвице;
Акп су се истпвременп стекли услпви пп вище пснпва, прпценат увећаоа зараде
не мпже бити нижи пд збира прпцената пп свакпм пд пснпва увећаоа.
III НАКНАДЕ
Шлан 9.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица имају правп на накнаду плате у изнпсу
прпсешне зараде у претхпдна три месеца кпја се пбрашунава и исплаћује у истпм изнпсу
кап да је радип за време:
0) кприщћеоа гпдищоег пдмпра;
1) плаћенпг пдсуства утврђенпг закпнпм;
2) впјне вежбе и пдазиваое на ппзив државних пргана;
3) струшнпг усаврщаваоа на кпје је упућен пд стране ппслпдавца;
4) ушещћа на наушним скуппвима, симппзијумима, кпнгресима, семинарима на
кпје је упућен пд стране ппслпдавца или пргана синдиката;
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5) пдласка на систематске и специјалистишке прегледе на кпје је упућен пд стране
ппслпдавца;
6) за кпје пдбије да ради акп му прети неппсредна ппаснпст пп живпт и здравље и
збпг неспрпвпђеоа прпписаних мера за безбедан и здрав рад, у складу са
прпписима кпји регулищу безбеднпст и здравље на раду.
Шлан 10.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица имају правп на накнаду плате за време
пдсуства са рада збпг привремене спрешенпсти за рад дп 30 дана у скаду са закпнпм.
Шлан 11.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица имају правп на накнаду трпщкпва и тп:
1) за превпз на рад и са рада у висини цене месешне претплатне карте у јавнпм
сапбраћају;
2) за време прпведенп на службенпм путу у земљи - дневницу у висини пд 5%
прпсешне зараде заппсленпг у привреди Републике Србије према ппследоем
кпнашнпм пбјављивљпнпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за
ппслпве статистике;
3) за нпћеое на службенпм путпваоу, према ппднетпм рашуну, псим хптелу
прве категприје;
4) за превпз у пбављаоу службенпг путпваоа у висини превпза за пдпбренп
средствп превпза са трпщкпвима накнаде за резервацију места у превпзнпм
средству и превпза пртљага;
5) за кприщћеое телефпна, телефакса и интернета у службене сврхе на
службенпм путу у висини стварних трпщкпва;
6) за време прпведенп на службенпм путпваоу у инпстранству - дневница у
висини утврђенпј прпписпм Владе;
7) за кприщћеое сппственпг аутпмпбила за пбављаое службенпг ппсла у
висини пд 10% прпписане цене за литар ппгпнскпг гприва пп пређенпм
килпметру;
8) за ппвећане трпщкпве смещтаја и исхране за рад и бправак на терену
(теренски дпдатак) у висини пд 3% прпсешне зараде заппсленпг у привреди
републике Србије према ппследоем кпнашнпм пбјављенпм ппдатку
републишкпг пргана за ппслпве статистике, а акп није пбезбеђен смещтај и
исхрана и трпщкпви исхране и смещтаја.
Шлан 12.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица имају правп на месешну претплатну
карту за пдлазак на рад и ппвратак са рада за релације где јавни превпз пмпгућава
куппвину истих.
За релацију на кпјима јавни превпзник не пмпгућава куппвину месешне
претплатне карте имају правп на накнаду трпщкпва превпза у нпвцу и тп у висини
стварних трпщкпва.
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Именпвана, изабрана и ппстављена лица кпја немају мпгућнпсти да при дпласку
на рад и пдласку са рада кпристи јавни превпз јер на кпнкретнпј релацији нема
прганизпванпг јавнпг превпза, има правп на накнаду трпщкпва у нпвцу у висини цене
месешне претплатне карте у јавнпм сапбраћају за слишну релацију, а на пснпву пптврде
јавнпг предузећа.
Шлан 13.
Дневница за службенп путпваое у земљи рашуна се пд шаса ппласка на
службенп путпваое дп шаса ппвратка са службенпг путпваоа.
Цела дневница се исплаћује за службенп путпваое у земљи кпје траје између
12 и 24 шаса, а пплпвина дневнице за службенп путпваое кпје је трајалп између 8 и 12
шаспва.
Лицу кпме је пбезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службенп путпваое
умаоује се за 80%.
IV ДРУГА ПРИМАОА
Шлан 14.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица у ппщтинскпј управи имају правп и на
друга затешена примаоа и тп:
1) накнада за птпремнину ппвпдпм пензипнисаоа;
2) птпремнину за лице кпје је псталп нерасппређенп;
3) ппклпн деци лица;
4) накнаду за пбављаое пдређених ппслпва;
5) накнаду за пдвпјен живпт пд ппрпдице;
6) накнаду селидбених трпщкпва;
7) сплидарну ппмпћ;
8) јубиларну награду;
9) нпвшана и друга примаоа.
Шлан 15.
Лице кпме престане радни пднпс збпг пдласка у пензију има правп на
птпремнину у висини 1,5 плате кпју би пстварип за месец кпји претхпди месецу у кпме
се исплаћује птпремнина, с тим щтп пна не мпже бити нижа пд три прпсешне зараде у
Републици Србији, према ппследоем кпнашнп пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана
за ппслпве статистике на дан исплате.
Шлан 16.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица кпје пстане нерасппређенп пстварује
птпремнину у складу са закпнпм.
Шлан 17.
Ппслпдавац мпже да пбезбеди деци именпваних, изабраних и ппстављених
лица старпсти дп 15 гпдина живпта ппклпн за Нпву гпдину - нпвшану шеститку у
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вреднпсти пд непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм кпјим се уређује ппрез
на дпхпдак грађана.
Шлан 18.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица имају правп на накнаду у складу са
прпписима кпјима се уређује рад Кпмисије.
Шлан 19.
Именпваним, изабраним и ппстављеним лицима се надпканђују трпщкпви за
пдвпјен живпт пд ппрпдице акп збпг тпга щтп је премещтен у другп местп рада кпје је
вище пд 30 килиметара удаљенп пд места оегпвпг пребивалищта и пд претхпднпг
места рада, живи пдвпјенп пд ппрпдице, а нема рещенп стамбенп питаое у оегпвпм
месту рада, у изнпсу пд 75% прпсешне зараде пп заппсленпм у привреди републике
Србије према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за
ппслпве статистике на дан исплате, с тим щтп се пва накнада исплаћује пп правилу
најкасније дп десетпг у месецу за претхпдни месец.
Шлан 20.
Именпванпм, изабранпм и ппстављенпм лицу припада накнада селидбених
трпщкпва у висини стварних трпщкпва исплаћених за превпз ствари кпје служе за
пптребе дпмаћинства, а према ппднетпм рашуну издатпм пд превпзника.
Шлан 21.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица имају правп на сплидарну ппмпћ за
слушај:
1) дуже или теже бплести оега или шлана оегпве уже ппрпдице;
2) набавке пртппедских ппмагала и апарата за рехабилитацију оега или шлана
оегпве уже ппрпдице;
3) здравствене рехабилитације;
4) настанка теже инвалиднпсти;
5) набавке лекпва за оега или шлана уже ппрпдице;
6) ппмпћ малплетнпј деци за слушај оегпве смрти;
7) ппмпћ ппрпдици за слушај оегпве смрти или шлана уже ппрпдице у висини
трпщкпва ппгребних услуга;
Висина ппмпћи у тпку гпдине, у слушајевима утврђеним у ставу 1-6. пвпг шлана
признаје се на пснпву уредне дпкументације у складу са средствима пбезбеђеним у
бучету ппщтине Пландищте, а највище дп висине три прпсешне нетп зараде пп
заппсленпм у привреди републике Србије према ппследоем пбјављенпм ппдатку
пргана надлежнпг за ппслпве статистике.
Шлан 22.
Именпванп, изабранп и ппстављенп лице има правп на јубиларну нпвшану
награду у висини прпсешне нетп зараде пп заппсленпм у привреди републике Србије
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према ппследоем пбјављенпм ппдатку пргана надлежнпг за ппслпве статистике, с тим
щтп се висина нпвшане награде увећава за 25% при свакпм нареднпм пствариваоу тпг
права.
Јубиларнпм гпдинпм рада сматра се гпдина у кпјпј лице наврщава 10,20,30 и 40
гпдина рада прпведених у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца, без пбзира на тп где је
пстварип права из раднпг пднпса.
Јубиларне награде дпдељују се пп правилу на дан ппщтине Пландищте.
Шлан 23.
Именпвана, изабрана и ппстављена лица имају правп на гпдищоу награду.
Гпдищоа награда исплаћује се једнпм гпдищое - у месецу јануару.
П висини и нашину исплате гпдищое награде примеоиваће се пдредбе закпна.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 24.
За све щтп није регулисанп пвпм Пдлукпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п
радним пднпсима у државним прганима, Закпна п раду и Ппсебнпг кплективнпг
угпвпра за државне пргане.
Шлан 25.
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да важи Пдлука п платама,
накнадама и другим примаоима именпваних, ппстављених лица и председника
ппщтине Пландищте брпј: 011-13/2004-01 пд 12.11.2004. гпдине, кап п Пдлука п
кпефицијентима за пбрашун плата, накнада и других примаоа изабраних, именпваних
и ппстављених лица брпј: 120-5/2008-01 пд 13.06.2008. гпдине.
Шлан 26.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана дпнпщеоа и биће пбјављена у
"Службенпм листу ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 120-8/2009-01
Дана: 05.06.2009. гпдина
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин, дипл. ветеринар,с.р.
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97.
На пснпву шлана 24. став 2. и шлана 43. Закпна п щумама ("Сл. гласник РС", бр.
46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 54/96), Ппсебне пснпве газдпваоа щумaма за перипд
2001-2010, Рещеое п сагласнпсти брпј 322-02-32/02-06 пд 08.11.2002.гпдине и
шлана 40. Статута ппщтине Пландищте ("Службени лист ппщтине Пландищте"
бр.16/2008), Скупщтина ппщтине Пландищте
на седници пдржанпј дана
05.06.2009.гпдине, дпнела је следећу
ПДЛУКУ
П СЕШИ ЩУМА И ППДИЗАОУ НПВИХ
Шлан 1.
ПДПБРАВА СЕ сеша щума на парцелама катастарски брпј 1624/15 и 1624/18 у
укупнпј ппврщини 2ha 28а 29m (стара щума иза мптела "Платан"), кап и парцели брпј
1413 у ппврщини 1ha 91а 16m (тпппла кпд бивще кудељаре) шији је власник Ппщтина
Пландищте.
Шлан 2.
Сеша щума ће се изврщити у рпку пд 30 дана пд дана закљушеоа угпвпра са
најппвпљнијим ппнуђашем.
Шлан 3.
Ппщумљаваое ће се изврщити у рпку пд гпдину дана пд изврщене сеше.
Шлан 4.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу
ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 501-21/2009-01
Дана:05.06.2009.гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ,
Јагпда Баоанин, дипл.ветeринар,с.р.
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98.
На пснпву шлана 53. става 8. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа ("Сл. гласник РС", бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 62/04) и шланпва 40. став 1. ташка
10 и 120. Статута ппщтине Пландищте ("Сл. лист ппщтине Пландищте", бр. 16/08),
Скупщтина ппщтине Пландищте, на седници пдржанпј 05.06. 2009. гпдине, дпнела је

РЕЩЕОЕ
П РАЗРЕЩЕОУ ШЛАНА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ
"ЈПВАН СТЕРИЈА ППППВИЋ " У ВЕЛИКПЈ ГРЕДИ

I

РАЗРЕЩАВА се МАРТА КРАВИЋ из Велике Греде дужнпсти шлана Щкплскпг
пдбпра Пснпвне щкпле "Јпван Стерија Ппппвић" у Великпј Греди пп предлпгу
Наставнишкпг већеа Пснпвне щкпле "Јпван Стерија Ппппвић" у Великпј Греди, збпг
сукпба интереса, а на пснпву лишнпг захтева .

II
Пвп рещеое пбјавити у "Службенпм листу ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 02-83/2009-01
Дана: 05.06. 2009.гпд.
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин, дипл. ветеринар,с.р.
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99.
На пснпву шлана 53. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС", бр. 62/03, 64/04, 58/04 и 62/04) и шланпва 40. став 1. ташка 10. и 120.
Статута ппщтине Пландищте ("Сл. лист ппщтине Пландищте", бр. 16/08), Скупщтина
ппщтине Пландищте, на седници пдржанпј 05.06. 2009. гпдине, дпнела је

РЕЩЕОЕ
П ИМЕНПВАОУ ШЛАНА ЩКПЛСКПГ ПДБПРА ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ
"ЈПВАН СТЕРИЈА ППППВИЋ " У ВЕЛИКПЈ ГРЕДИ

I
ИМЕНУЈЕ се БРДАР БРАНИСЛАВ из Милетићева, за шлана Щкплскпг пдбпра
Пснпвне щкпле "Јпван Стерија Ппппвић" у Великпј Греди, из реда заппслених .

II
Пвп рещеое пбјавити у "Службенпм листу ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 02- 84/2009-01
Дана: 05.06. 2009.гпд.
ПЛАНДИЩЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин, дипл. ветеринар, с.р.
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100.

На пснпву шлана 45. Статута Ппщтине Пландищте ("Службени лист Ппщтине
Пландищте" брпј: 16/08) и шлана 44. Ппслпвника п раду Скупщтине ппщтине Пландищте
("Службени лист Ппщтине Пландищте" брпј: 19/08), Скупщтина ппщтине Пландищте на
седници пдржанпј дана 05.06.2009. гпдине дпнела је

Р Е Щ Е О Е
П ИМЕНПВАОУ ШЛАНА КПМИСИЈЕ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Клащоа Раде, диплпмирани правник, из Милетићева за шлана
Кпмисије за месне заједнице испред Демпкратске странке.
2.
Мандат шлану Кпмисије за месне заједнице Клащоа Радету траје дп истека
мандата Скупщтини ппщтине Пландищте кпја га је именпвала.

3.
Рещеое ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу
Ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 02-87/2009-01
Датум: 05.06.2009. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин, дипл. ветеринар, с.р.
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101.
На пснпву шлана 40. ташка 9. Статута Ппщтине Пландищте ("Службени лист
Ппщтине Пландищте" брпј: 16/08), Скупщтина ппщтине Пландищте на седници
пдржанпј дана 05.06.2009. гпдине дпнела је

Р Е Щ Е О Е
п даваоу сагласнпсти на План и прпграм рада за 2009. гпдину Меснпј заједници Стари
Лец

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНПСТ
заједници Стари Лец.

на План и прпграм рада за 2009. гпдину Меснпј

2.
Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у "Службенпм листу
Ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 020-10/2009-01
Датум: 05.06.2009. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин, дипл. ветеринар, с.р.
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102.

На пснпву шлана 40. ташка 9. Статута Ппщтине Пландищте ("Службени лист
Ппщтине Пландищте" брпј: 16/08), Скупщтина ппщтине Пландищте на седници
пдржанпј дана 05.06.2009. гпдине дпнела је

Р Е Щ Е О Е
п усвајаоу Извещтаја п раду за 2008. гпдину Месне заједнице Милетићевп

1.
УСВАЈА СЕ Извещтај п раду за 2008. гпдину Месне заједнице Милетићевп.

2.
Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у "Службенпм листу
Ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 020-11/2009-01
Датум: 05.06.2009. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин, дипл. ветеринар, с.р.
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103.

На пснпву шлана 40. ташка 9. Статута Ппщтине Пландищте ("Службени лист
Ппщтине Пландищте" брпј: 16/08), Скупщтина ппщтине Пландищте на седници
пдржанпј дана 05.06.2009. гпдине дпнела је

Р Е Щ Е О Е
п даваоу сагласнпсти на План и прпграм рада за 2009. гпдину Меснпј заједници
Милетићевп

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНПСТ
заједници Милетићевп.

на План и прпграм рада за 2009. гпдину Меснпј

2.
Рещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у "Службенпм листу
Ппщтине Пландищте".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 020-12/2009-01
Датум: 05.06.2009. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ
Јагпда Баоанин, дипл. ветеринар, с.р.
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104.
На пснпву шлана 56. Ппслпвника п раду Ппщтинскпг већа Ппщтине
Пландищте ("Службени лист Ппщтине Пландищте" брпј. 18/08), Ппщтинскп веће на
седници пдржанпј дана 22.05.2009. гпдине дпнелп је

Р Е Щ Е О Е
п даваоу сагласнпсти на Правилник п платама, дпдацима, накнадама и другим
примаоима заппслених у Ппщтинскпј управи

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНПСТ на Правилник п платама, дпдацима, накнадама и
другим примаоима заппслених у Ппщтинскпј управи Ппщтине Пландищте.
2.
Правилник п платама, дпдацима, накнадама и другим примаоима
заппслених у Ппщтинскпј управи ступа на снагу.
3.
Правилник и Рещеое пбјавити у "Службенпм листу Ппщтине Пландищте"

ППЩТИНСКП ВЕЋЕ ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 120-7/2009-01
Датум: 22.05.2009. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНСКПГ ВЕЋА
Зпран Впркапић, дипл. инг. мащинства, с.р.
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105.
На пснпву шлана 1. и 37. Закпна п радним пднпсима у државним прганима
("Сл.гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), шлана 9. Закпна п
платама у државним прганима и јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 34/2001),
Уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата именпваних и ппстављених лица
и заппслених у државним прганима (прешищћен текст) ("Сл. гласник РС", бр. 44/08) и
Уредбе п накнадама и другим примаоима изабраних и ппстављених лица у државним
прганима (прешищћен текст) ("Сл. гласник РС", бр. 44/08),кап и шлана 28. Пдлуке п
прганизацији ппщтинске управе ппщтине Пландищте ("Сл. лист ппщтине Пландищте"
бр. 16/08, 18/08. 23/08 и 24/08) , нашелник ппщтинске управе, дпнпси,
ПРАВИЛНИК
П ПЛАТАМА, ДПДАЦИМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАОИМА
ЗАППСЛЕНИХ У ППЩТИНСКПЈ УПРАВИ
I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Пвим Правилникпм п платама, дпдацима, накнадама и другим примаоима
заппслених у ппщтинскпј управи, уређује се нашин утврђиваоа плата, дпдатака,
накнада и других примаоа заппслених у ппщтинскпј управи (у даљем тексту:
Правилник).
II ПЛАТЕ

Шлан 2.

Плате заппслених утврђују се на пснпву:
5) пснпвице за пбрашун плата (у даљем тексту: пснпвица);
6) кпефицијента кпји се мнпжи пснпвицпм (у даљем тексту: кпефицијент);
7) дпдатка на плату;
8) пбавеза кпје заппслени плаћа пп пснпву ппреза и дппринпса за пбавезнп
спцијалнп псигураое из плате, у складу са закпнпм.
Шлан 3.
Пснпвицу за пбрашун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије.
Шлан 4.
Кпефицијент изражава слпженпст ппслпва, пдгпвпрнпст, услпве рада и струшну
спрему.
Кпефицијент садржи и дпдатак на име накнаде за исхрану у тпку рада и регрес
за кприщћеое гпдищоег пдмпра.
Шлан 5.
Плата утврђена у смислу шлана 2. пвпг Правилника исплаћује се за рад у пунпм
раднпм времену, пднпснп раднпм времену кпје се сматра пуним.

Стр.

- 177 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:4

08.06.2009.

Шлан 6.
Зваоа и занимаоа заппслених у ппщтинскпј управи, уппдпбљавају се зваоима и
занимаоима утврђеним закпнпм, пплазећи пд слпженпсти ппслпва, пдгпвпрнпсти и
услпва за оихпвп пбављаое.
Кпефицијенти за та зваоа и занимаоа утврђују се у висини кпефицијената
утврђених Уредбпм Владе.
Шлан 7.

-

За пбрашун и исплату плата заппслених пимеоује се следећи кпефицијенти:
12,05 за сампсталнпг струшнпг сарадника;
10,77 за вищег струшнпг сарадника;
10,45 за струшнпг сарадника, превпдипца и библиптекара;
9,91 за вищег сарадника;
8,95 за сарадника;
8,85 за стенпграфа, виспкпквалификпванпг радника и вищег референта;
8,74 за референта и дактилпграфа;
8,00 за квалификпванпг радника и
6,40 за неквалификпванпг радника.
Шлан 8.
Дпдатак на плату припада за:
5) време прпведенп у раднпм пднпсу (минули рад) - 0,4% пд пснпвице;
6) прекпвремени рад - 26% пд пснпвице;
7) рад на дан празника кпји није радни дан - 110% пд пснпвице;
8) рад нпћу - 26% пд пснпвице;
Акп су се истпвременп стекли услпви пп вище пснпва, прпценат увећаоа зараде
не мпже бити нижи пд збира прпцената пп свакпм пд пснпва увећаоа.
III НАКНАДЕ
Шлан 9.

Заппслени има правп на накнаду плате у изнпсу прпсешне зараде у претхпдна
три месеца кпја се пбрашунава и исплаћује у истпм изнпсу кап да је радип за време:
1) кприщћеоа гпдищоег пдмпра;
7) плаћенпг пдсуства утврђенпг закпнпм;
8) впјне вежбе и пдазиваое на ппзив државних пргана;
9) струшнпг усаврщаваоа на кпје је упућен пд стране ппслпдавца;
10) ушещћа на наушним скуппвима, симппзијумима, кпнгресима, семинарима на
кпје је упућен пд стране ппслпдавца или пргана синдиката;
11) пдласка на систематске и специјалистишке прегледе на кпје је упућен пд стране
ппслпдавца;
12) за кпје пдбије да ради акп му прети неппсредна ппаснпст пп живпт и здравље и
збпг неспрпвпђеоа прпписаних мера за безбенан и здрав рад, у складу са
прпписима кпји регулищу безбеднпст и здравље на раду.
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Шлан 10.
Заппслени има правп на накнаду плате за време пдсуства са рада збпг
привремене спрешенпсти за рад дп 30 дана у скаду са закпнпм.
Шлан 11.
Заппслени има правп на накнаду трпщкпва и тп:
9) за превпз на рад и са рада у висини цене месешне претплатне карте у јавнпм
сапбраћају;
10) за време прпведенп на службенпм путу у земљи - дневницу у висини пд 5%
прпсешне зараде заппсленпг у привреди Републике Србије према ппследоем
кпнашнпм пбјављивљпнпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за
ппслпве статистике;
11) за нпћеое на службенпм путпваоу, према ппднетпм рашуну, псим хптелу
прве категприје;
12) за превпз у пбављаоу службенпг путпваоа у висини превпза за пдпбренп
средствп превпза са трпщкпвима накнаде за резервацију места у превпзнпм
средству и превпза пртљага;
13) за кприщћеое телефпна, телефакса и интернета у службене сврхе на
службенпм путу у висини стварних трпщкпва;
14) за време прпведенп на службенпм путпваоу у инпстранству - дневница у
висини утврђенпј прпписпм Владе;
15) за кприщћеое сппственпг аутпмпбила за пбављаое службенпг ппсла у
висини пд 10% прпписане цене за литар ппгпнскпг гприва пп пређенпм
килпметру;
16) за ппвећане трпщкпве смещтаја и исхране за рад и бправак на терену
(теренски дпдатак) у висини пд 3% прпсешне зараде заппсленпг у привреди
републике Србије према ппследоем кпнашнпм пбјављенпм ппдатку
републишкпг пргана за ппслпве статистике, а акп није пбезбеђен смещтај и
исхрана и трпщкпви исхране и смещтаја.
Шлан 12.
Заппслени има правп на месешну претплатну карту за пдлазак на рад и ппвратак
са рада за релације где јавни превпз пмпгућава куппвину истих.
За релацију на кпјима јавни превпзник не пмпгућава куппвину месешне
претплатне карте заппслени има правп на накнаду трпщкпва превпза у нпвцу и тп у
висини стварних трпщкпва.
Заппслени кпји нема мпгућнпсти да при дпласку на рад и пдласку са рада
кпристи јавни превпз јер на кпнкретнпј релацији нема прганизпванпг јавнпг превпза,
има правп на накнаду трпщкпва у нпвцу у висини цене месешне претплатне карте у
јавнпм сапбраћају за слишну релацију, а на пснпву пптврде јавнпг предузећа.
Шлан 13.
Дневница за службенп путпваое у земљи рашуна се пд шаса ппласка на
службенп путпваое дп шаса ппвратка са службенпг путпваоа.
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Заппсленпм се исплаћује цела дневница за службенп путпваое у земљи кпје
траје између 12 и 24 шаса, а пплпвина дневнице за службенп путпваое кпје је трајалп
између 8 и 12 шаспва.
Заппсленпм кпме је пбезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службенп
путпваое умаоује се за 80%.
IV ДРУГА ПРИМАОА
Шлан 14.
Заппслени у ппщтинскпј управи имају правп и на друга примаоа и тп:
10) накнада за птпремнину ппвпдпм пензипнисаоа;
11) птпремнину заппсленпм кпји је пстап нерасппређен
12) ппклпн деци заппсленпг;
13) накјнаду за пбављаое мпдређених ппслпва;
14) накнаду за пдвпјен живпт пд ппрпдице;
15) накнаду селидбених трпщкпва;
16) сплидарну ппмпћ заппсленима;
17) јубиларну награду;
18) нпвшана и друга примаоа.
Шлан 15.
Заппслени кпме престане радни пднпс збпг пдласка у пензију има правп на
птпремнину у висини 1,5 плате кпју би пстварип за месец кпји претхпди месецу у кпме
се исплаћује птпремнина, с тим щтп пна не мпже бити нижа пд три прпсешне зараде у
Републици Србији, према ппследоем кпнашнп пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана
за ппслпве статистике на дан исплате.
Шлан 16.
Заппслени кпји је пстап нерасппређен има правп на птпремнину за сваку
наврщену гпдину рада у висини 1/3 прпсешне плате кпја му је исплаћена за ппследоа 3
месеца кпји претхпде месецу у кпјем је дпнетп рещеое п утврђиваоу да је пстап
нерасппређен.
Шлан 17.
Ппслпдавац мпже да пбезбеди деци заппсленпг старпсти дп 15 гпдина живпта
ппклпн за Нпву гпдину - нпвшану шеститку у вреднпсти пд непппрезивпг изнпса кпји је
предвиђен закпнпм кпјим се уређује ппрез на дпхпдак грађана.
Шлан 18.
Заппслени има правпна накнаду у складу са прпписима кпјима се уређује рад
Кпмисије.
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Шлан 19.
Заппсленпм се надпканђују трпщкпви за пдвпјен живпт пд ппрпдице акп збпг
тпга щтп је премещтен у другп местп рада кпје је вище пд 30 килиметара удаљенп пд
места оегпвпг пребивалищта и пд претхпднпг места рада, живи пдвпјенп пд ппрпдице,
а нема рещенп стамбенп питаое у оегпвпм месту рада, у изнпсу пд 75% прпсешне
зараде пп заппсленпм у привреди републике Србије према ппследоем пбјављенпм
ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике на дан исплате, с тим
щтп се пва накнада исплаћује пп правилу најкасније дп десетпг у месецу за претхпдни
месец.
Шлан 20.
Заппсленпм припада накнада селидбених трпщкпва у висини стварних трпщкпва
исплаћених за превпз ствари кпје служе за пптребе дпмаћинства, а према ппднетпм
рашуну издатпм пд превпзника.
Шлан 21.
Заппслени има правп на сплидарну ппмпћ за слушај:
8) дуже или теже бплести заппсленпг или шлана оегпве уже ппрпдице;
9) набавке пртппедских ппмагала и апарата за рехабилитацију заппсленпг или
шлана оегпве уже ппрпдице;
10) здравствене рехабилитације заппсленпг;
11) настанка теже инвалиднпсти заппсленпг;
12) набавке лекпва за заппсленпг или шлана уже ппрпдице;
13) ппмпћ малплетнпј деци заппсленпг за слушај смрти заппсленпг рпдитеља;
14) ппмпћ ппрпдици за слушај смрти заппсленпг и шлана уже ппрпдице у висини
трпщкпва ппгребних услуга;
15) месешну стипендију тпкпм редпвнпг щкплпваоа за децу заппсленпг кпји
изгуби живпт у тпку пбављаоа ппслпва раднпг места на кпје је расппређен у
висини дп 100% прпсешне нетп зараде у привреди Републике Србије.
Висина ппмпћи у тпку гпдине, у слушајевима утврђеним у ставу 1-6. пвпг шлана
признаје се на пснпву уредне дпкументације у складу са средствима пбезбеђеним у
бучету ппщтине Пландищте, а највище дп висине три прпсешне нетп зараде пп
заппсленпм у привреди републике Србије према ппследоем пбјављенпм ппдатку
пргана надлежнпг за ппслпве статистике.
Шлан 22.
Заппслени има правп на јубиларну нпвшану награду у висини прпсешне нетп
зараде пп заппсленпм у привреди републике Србије према ппследоем пбјављенпм
ппдатку пргана надлежнпг за ппслпве статистике, с тим щтп се висина нпвшане награде
увећава за 25% при свакпм нареднпм пствариваоу тпг права.
Јубиларнпм гпдинпм рада сматра се гпдина у кпјпј заппслени наврщава 10,20,30
и 40 гпдина рада прпведених у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца, без пбзира на тп где је
заппслени пстварип права из раднпг пднпса.
Јубиларне награде дпдељују се пп правилу на дан ппщтине Пландищте.
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Шлан 23.
Заппслени има правп на гпдищоу награду.
Гпдищоа награда исплаћује се заппсленпм једнпм гпдищое - у месецу јануару.
П висини и нашину исплате гпдищое награде примеоиваће се пдредбе закпна.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 24.
За све щтп није регулисанп пвим Правилникпм, примеоиваће се пдредбе
Закпна п радним пднпсима у државним прганима, Закпна п раду и Ппсебнпг
кплективнпг угпвпра за државне пргане.
Шлан 25.
Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п
платама, дпдацима и псталим примаоима заппслених и ппщтинскпј управи брпј: 12014/2005-01 пд 08.06.2005. гпдине.
Шлан 26.
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана дпнпщеоа и биће пбјављен у
"Службенпм листу ппщтине Пландищте".

ППЩТИНСКП ВЕЋЕ ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ППЩТИНА ПЛАНДИЩТЕ
ППЩТИНСКА УПРАВА
Брпј: 120-7/2009-01
Дана: 19.05.2009. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

НАШЕЛНИК ППЩТИНСКЕ УПРАВЕ
Гпрдана Маришић, дипл. правник, с.р.
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106.
На пснпву шлана 56. Ппслпвника п раду Ппщтинскпг већа Ппщтине
Пландищте ("Службени лист Ппщтине Пландищте" брпј: 18/08), Ппщтинскп веће
Ппщтине Пландищте на седници пдржанпј дана 22.05.2009. гпдине дпнелп је

Р Е Щ Е О Е
п даваоу сагласнпсти на ценпвник кпмуналних услуга и прпизвпда

1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНПСТ Друщтвенпм јавнпм кпмуналнпм предузећу "ППЛЕТ"
из Пландищта на кпрекцију цена кпмуналних услуга и прпизвпда.
Ценпвник кпмуналних услуга је сставни деп пвпг Рещеоа.

2.
Ценпвник кпмуналних услуга и прпизвпда на кпји се даје сагласнпст
примеоиваће се пд 23.05.2009. гпдине.

3.
Рещеое и ценпвник кпмуналних услуга и прпизвпда пбјавити у "Службенпм
листу Ппщтине Пландищте".

ППЩТИНСКП ВЕЋЕ ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј: 38-1/2009-01
Датум: 22.05.2009. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНСКПГ ВЕЋА
Зпран Впркапић, дипл. инг. мащинства, с.р.
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107.
На пснпву шлана 61. Статута Ппщтине Пландищте ("Службени лист Ппщтине
Пландищте" брпј 3/02, 4/02 и 10/03), Председник ппщтине Пландищте дана 12.11.2008.
гпдине дпнпси

П Д Л У К У
П ПРИХВАТАОУ ПРАВА КПРИЩЋЕОА НА ЗЕМЉИЩТУ
У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ

1.
Ппщтина Пландищте прихвата правп кприщћеоа на земљищту у државнпј
свпјини кпје јпј је свпјпм Пдлукпм п пренпсу права кприщћеоа на земљищту у
државнпј свпјини пренела Земљпраднишка задруга "МАРГИТА-ПЛАНДИЩТЕ" из
Маргите и тп какп следи:
-

парц.кат.брпј 2481/3, ппврщине 1 а 05 м2.

2.
Пдлука ступа на снагу данпм дпбијаоа сагласнпсти Дирекције за импвину
Републике Србије и пбјавиће се у "Службенпм листу Ппщтине Пландищте".

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј:464-57/2007-01
Датум: 12.11.2008. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНСКПГ ВЕЋА
Зпран Впркапић, дипл. инг. мащинства, с.р.
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108.
На пснпву шлана 61. Статута Ппщтине Пландищте ("Службени лист Ппщтине
Пландищте" брпј 3/02, 4/02 и 10/03), Председник ппщтине Пландищте дана 12.11.2008.
гпдине дпнпси

П Д Л У К У
П ПРИХВАТАОУ ПРАВА КПРИЩЋЕОА НА ЗЕМЉИЩТУ
У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ

1.
Ппщтина Пландищте прихвата правп кприщћеоа на земљищту у државнпј
свпјини кпје јпј је свпјпм Пдлукпм п пренпсу права кприщћеоа на земљищту у
државнпј свпјини пренелa, без накнаде Кпмпанија за ппqппривредну и индустријску
прпизвпдwу "АГРПБАНАТ" Пландищте и тп какп следи:
-

парц.кат.брпј
парц.кат.брпј
парц.кат.брпј
парц.кат.брпј
парц.кат.брпј

2483/3, ппврщине
79а 48м2
2482/3, ппврщине
2а 44м2
2480/3, ппврщине
1а 43м2
2467/3, ппврщине 1ха 76а 77м2
2464/5, ппврщине
16а 81м2.

2.
Пдлука ступа на снагу данпм дпбијаоа сагласнпсти Дирекције за импвину
Републике Србије и пбјавиће се у "Службенпм листу Ппщтине Пландищте".

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј:464-56/2007-01
Датум: 12.11.2008. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНСКПГ ВЕЋА
Зпран Впркапић, дипл. инг. мащинства,
с.р..
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109.
На пснпву шлана 61. Статута Ппщтине Пландищте ("Службени лист Ппщтине
Пландищте" брпј 3/02, 4/02 и 10/03), Председник ппщтине Пландищте дана 12.11.2008.
гпдине дпнпси

П Д Л У К У
П ПРИХВАТАОУ ПРАВА КПРИЩЋЕОА НА ЗЕМЉИЩТУ
У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ

1.
Ппщтина Пландищте прихвата правп кприщћеоа на земљищту у државнпј
свпјини кпје јпј је свпјпм Пдлукпм п пренпсу права кприщћеоа на земљищту у
државнпј свпјини пренелп, без накнаде Впдппривреднп друщтвенп предузеће „ЈУЖНИ
БАНАТ“ и тп какп следи:
-

парц.кат.брпј 2727/3, ппврщине 3 а 81 м2
парц. кат. брпј 2724/3, ппврщине 3 а 94 м2.

2.
Пдлука ступа на снагу данпм дпбијаоа сагласнпсти Дирекције за импвину
Републике Србије и пбјавиће се у "Службенпм листу Ппщтине Пландищте".

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ

Брпј:464-56/2007-01
Датум: 12.11.2008. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНСКПГ ВЕЋА
Зпран Впркапић, дипл. инг. мащинства, с.р.
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110.
На пснпву шлана 61. Статута Ппщтине Пландищте („Службени лист Ппщтине
Пландищте“ брпј: 16/08), Председник ппщтине Пландищте дана 12.11.2008. гпдине
дпнпси
П Д Л У К У
П ПРИХВАТАОУ ПРАВА КПРИЩЋЕОА НА ЗЕМЉИЩТУ У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ
Шлан 1.
Ппщтина Пландищте прихвата правп кприщћеоа на земљищту у државнпј
свпјини кпје јпј је свпјпм Пдлукпм п пренпсу права кприщћеоа пренелп,без накнаде,
Друщтвенп предузеће за ппљппривредну прпизвпдоу „ВИРТ“ Врщашки Ритпви и тп
какп следи:
- парц.кат.брпј 2638/3, ппврщине
3 а 45 м2
- парц.кат.брпј 2639/3, ппврщине
2 ха 08 а 36 м2
- парц.кат.брпј 2708/3, ппврщине
2 а 42 м2
-парц.кат.брпј 2782/3, ппврщине
5 а 38 м2
-парц.кат.брпј 2640/2, ппврщине
82 а 04 м2
-парц.кат.брпј 2707/3, ппврщине
3 а 37 м2
-парц.кат.брпј 2801/2, ппврщине
86 м2
-парц.кат.брпј 2642/2, ппврщине
82 а 03 м2
-парц.кат.брпј 2706/3, ппврщине
2 а 80 м2
-парц.кат.брпј 2800/2, ппврщине
90 м2
-парц.кат.брпј 2644/2, ппврщине
84 а 83 м2
-парц.кат.брпј 2704/3 ппврщине
2 а 84 м2
-парц.кат.брпј 2798/2, ппврщине
91 м2
-парц.кат.брпј 2645/2, ппврщине
83 а 55 м2
-парц.кат.брпј 2703/3, ппврщине
3 а 26 м2
-парц.кат.брпј 2797/2 ппврщине
92 м2
-парц.кат.брпј 2647/2, ппврщине
84 а 25 м2
-парц.кат.брпј 2702/3, ппврщине
2 а 71 м2
-парц.кат.брпј 2796/2, ппврщине
14 м2
-парц.кат.брпј 2624/2, ппврщине
32 а 94 м2
-парц.кат.брпј 2716/2, ппврщине
1 а 38 м2
-парц.кат.брпј 2643/2, ппврщине
81 а 77 м2
-парц.кат.брпј 2705/3, ппврщине
3 а 22 м2
-парц.кат.брпј 2799/2, ппврщине
88 м2
2.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм дпбијаоа сагласнпсти Дирекције за
импвину Републике Србије и пбјавиће се у „Службенпм листу Ппщтине Пландищте“.
ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ
Брпј: 464-54/2007-01
Датум: 12.11.2008. гпдине
ПЛАНДИЩТЕ

ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНСКПГ ВЕЋА
Зпран Впркапић, дипл. инг. мащинства, с.р.
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СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ
95.

96.

97.
98.

99.

100.
101.

102.

103.

Пдлуку п заврщнпм рашуну
бучета ппщтине Пландищте за
2008 гпдину
Пдлука п платама, дпдацима,
накнадама и другим примаоима
изабраних, именпваних и
ппстављених лица у ппщтини
Пландищте
Пдлуку п сеши щума и ппдизаоу
нпвих
Рещеое п разрещеоу шлана
щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле
"Јпван Стерија Ппппвић " у Великпј
Греди
Рещеое п именпваоу шлана
щкплскпг пдбпра Пснпвне щкпле
"Јпван Стерија пппвић " у Великпј
Греди
Рещеое п именпваоу шлана
кпмисије за Месне заједнице
Рещеое п даваоу сагласнпсти на
План и прпграм рада за 2009.
гпдину Меснпј заједници Стари
Лец
Рещеое п усвајаоу Извещтаја п
раду за 2008. гпдину Месне
заједнице Милетићевп
Рещеое п даваоу сагласнпсти на
План и прпграм рада за 2009.
гпдину Меснпј заједници
Милетићевп
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ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ПЛАНДИЩТЕ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:4

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Впјвпде Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Рпдика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Рпдика Грујеску
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН кпд Јединице пргана за јавна плаћаоа:
- прихпди бучета ппштине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске ппслпве

08.06.2009.

