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234. 
 

На основу члана 1. став 1. тачка 2) и члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Сл. Гласник РС“, број: 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закона, 116/2008-др.закони, 92/2011, 99/2011-
др.закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016-др.закон), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органим („Сл. Гласник РС“, број: 44/2008-пречишћен 
текст и 2/2012) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 20.12.2017. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ 
И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
Овoм Одлуком уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и других примања изабраних, 

именованих и постављених лица у општини Пландиште (у даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
 
Плате изабраних, именованих и постављених лица утврђују се на основу: 
  
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица); 
2. коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент);  
3. додатка на плату;  
4. обавеза које плаћају по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из 

плате, у складу са законом.  
 

Основну плату изабраних, именованих и постављених лица из члана 1. ове Одлуке, чине производ основице 
из тачке 1. овог члана и коефицијента из тачке 2. овог члана. 

 
Члан 3. 

 
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије. 
 

Члан 4. 
 

Плата утврђена у смислу члана 2. ове Одлуке исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном 
времену које се сматра пуним. 

 
Члан 5. 

 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених лица који су на сталном 

раду су: 
 
1. Председник општине - 7,74;  
2. Председник Скупштине општине - 7,74;  
3. Заменик председника Општине - 7,5;  
4. Секретар Скупштине општине - 14,85;  
5. Начелник Општинске управе - 14,85. 
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Члан 6. 

 
Коефицијенти из члана 5. ове Одлуке, увећавају се по основу сложености и одговорности пoслова за 

додатни коефицијент и то: 
 
1. За секретара Скупштине општине - 7,00; 
2. За начелника Општинске управе - 9,00. 
3.  

Члан 7. 
 
Коефицијенти из члана 5. ове Одлуке, увећавају се за додатни коефицијент за звање и занимање: 
 
1. За секретара Скупштине општине - 30%; 
2. За начелника Општинске управе - 30%. 

 
Члан 8. 

 
Изабрана, именована и постављена лица, која нису на сталном раду, имају утврђену надокнаду за рад у 

висини следећих коефицијената:  
 
1. Председник Скупштине општине - 4; 
2. Члан Општинског већа - 1,5;  
3. Заменик председника Скупштине општине - 2;  
4. Одборници - 0,5; 
5. Председници сталних радних тела Скупштине општине - 0,5. 

 
Члан 9. 

 
Додатак на плату припада за:  
 
1. време проведено у радном односу (минули рад) - 0,4% од основице;  
2. прековремени рад - 26% од основице;  
3. рад на дан празника који није радни дан - 110% од основице;  
4. рад ноћу - 26% од основице;  

 
Ако су се истовремено стекли услови по више основа, проценат увећања зараде не може бити нижи од 

збира процената по сваком од основа увећања. 
 

Члан 10. 
 

Изабрана, именована и постављена лица имају право на дневницу за службено путовање у земљи и 
иностранству, као и право на накнаду осталих трошкова, у складу са важећим прописима. 

 
Члан 11. 

 
За све што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о радним односима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о раду и Анекса Посебног колективног 
уговора за државне органе. 
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Члан 12. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука  о платама, додацима, накнадама и другим 

примањима изабраних, именованих и посатвљених лица у општини Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број: 9/2012, 10/2012, 11/2012, 13/2015 и 16/2016), Исправка Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у 
општини Пландиште број: 120-42/2012-01 од 21.08.2012. године („Службени лист општине Пландиште“, број: 
19/2017), Исправка 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 („Службени лист општине Пландиште“, број: 19/2017) и Исправка Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и 
постављених лица у општини Пландиште број: 011-6/2015-I од 07.08.2015. године („Службени лист општине 
Пландиште“, број: 19/2017). 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“, а примењиваће се од 01.01.2018. 

године. 
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