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47.
На основу члана 6. и 8. став 1. Закона о систему плата запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 5. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.
закон и 23/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште наседници одржаној дана
18.04.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ
ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 11/2012) у члану 3. тачке од 1-8
брише се реч “до“.
Члан 2.
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи
општине Пландиште члан 4. мења се и гласи:
„Коефицијент из члана 2. Одлуке, увећан за додатни коефицијент за звање и занимање увећава
се:
- Запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом и то:
1. начелнику одељења - 10%,
2. заменику начелника одељења - 9%,
3. шефу одсек или, шефу службе - 7%,
4. заменику шефа одсека или службе - 6%.
- Запосленом који ради на пословима инспекцијског надзора и у непосредном је контакту
са субјектима надзора - 17%,
- Запосленом који ради на пословима пореског инспектората и теренског надзора у
непосредном контакту са субјектима надзора - 10%,
- Запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођење
пословних књига и састављању рачуноводсттвених извештаја - 8%.
Запосленом који има право на увећање по више основа из става 2.овог члана, укупно
увећање коефицијента не може бити веће од 10%, односно запосленом који ради на пословима
инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектима надзора – највише до
20%.“
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“, а примењује се од доношења новог Правилника о организацији и систематизацији
радних места у општинској управи општине Пландиште.
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