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84.          

На основу члана 1. став 1. тачка 2) и члана 9. став 1. и 2. Закона о платама у државним 

органима и јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 34/2001, 62/06-др. закон, 63/06- испр.др.закона 

и 116/08-др. 92/11 и 99/11)  Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица и запослених у државним органима (пречишћен текст) ("Сл. гласник РС", бр. 

44/08) и Уредбе о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним 

органима (пречишћен текст) ("Сл. гласник РС", бр. 44/08 и 2/2012), Уредбе о накнади трошкова и 

отпремнина државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Сл. гласник РС", број 

98/07) као и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Пландиште "Сл. лист општине 

Пландиште", број 16/08), Скупштина општине Пландиште у наставку Друге седнице  дана 

17.07.2012. године, донела је, 

О Д Л У К А 

О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ 

И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Одлуком о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, 

именованих и постављених лица у општини Пландиште, уређује се начин утврђивања плата, 

додатака, накнада и других примања изабраних, именованих и постављених лица у општини 

Пландиште (у даљем тексту: Одлука). 

 

II ПЛАТЕ 
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. 

Члан 3. 

Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије. 

Члан 4. 

Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему. 

Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за 

коришћење годишњег одмора. 
Члан 5. 
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Плата утврђена у смислу члана 2. ове Одлуке исплаћује се за рад у пуном радном 

времену, односно радном времену које се сматра пуним. 

 

Члан 6. 

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  7,10 

3. Заменик председника општине  7,10 

4. Секретар Скупштине општине   16,85 

5. Начелник општинске управе   19,30 

 
Члан 7. 

Изабрана, именована и постављена лица која нису на сталном раду имају 

утврђену надокнаду за рад у висини следећих коефицијената: 

1. Председник општине за извршење буџета 1 

2. Члан општинског већа 1,5 

3. Заменик председника Скупштине општине                           2      

4.  Одборници надокнаду за рад у висини две дневнице утврђене законом и путне 

трошкове.  

           5. Чланови комисија и радних тела надокнаду за рад у висини дневнице утврђене законом 

и путне трошкове 

 Одборници ће остварити пуну дневницу под условом да присуствују седници од 

почетка до краја трајања седнице или да оправдају своје краће присуство председнику 

Скупштине општине.  

 
Члан 8. 

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. 

 

I I I  НАКНАДЕ 
Члан 9. 

Именована, изабрана и постављена лица имају право на накнаду плате у износу просечне 

зараде у претходна три месеца која се обрачунава и исплаћује у истом износу као да је радио за 

време: 
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0) коришћења годишњег одмора; 

1) плаћеног одсуства утврђеног законом; 

2) војне вежбе и одазивање на позив државних органа; 

3) стручног усавршавања на које је упућен од стране послодавца; 

4) учешћа на научним скуповима, симпозијумима, конгресима, семинарима на које је 

упућен од стране послодавца или органа синдиката; 

5) одласка на систематске и специјалистичке прегледе на које је упућен од стране 

послодавца; 

6) за које одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље и због 

неспровођења прописаних мера за безбедан и здрав рад, у складу са прописима који 

регулишу безбедност и здравље на раду. 

Члан 10. 

Именована, изабрана и постављена лица имају право на накнаду плате за време 

одсуства са рада због привремене спречености за рад до 30 дана у скаду са законом. 

Члан 11. 

Именована, изабрана и постављена лица имају право на накнаду трошкова и то: 

1) за превоз на рад и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном 

саобраћају; 

2) за време проведено на службеном путу у земљи - дневницу у висини од 5% просечне 

зараде запосленог у привреди Републике Србије према последњем коначном 

објављивљоном податку републичког органа надлежног за послове статистике; 

3) за ноћење на службеном путовању, према поднетом рачуну, осим хотелу прве 

категорије; 

4) за превоз у обављању службеног путовања у висини превоза за одобрено средство 

превоза са трошковима накнаде за резервацију места у превозном средству и 

превоза пртљага; 

5) за коришћење телефона, телефакса и интернета у службене сврхе на службеном 

путу у висини стварних трошкова; 

6) за време проведено на службеном путовању у иностранству - дневница у висини 

утврђеној прописом Владе; 

7) за коришћење сопственог аутомобила за обављање службеног посла у висини од 

10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру; 

8) за повећане трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски 

додатак) у висини од 3% просечне зараде запосленог у привреди републике Србије 

према последњем коначном објављеном податку републичког органа за послове 

статистике, а ако није обезбеђен смештај и исхрана и трошкови исхране и смештаја. 

Члан 12. 

Именована, изабрана и постављена лица имају право на месечну претплатну карту за 

одлазак на рад и повратак са рада за релације где јавни превоз омогућава куповину истих. 

За релацију на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте 

имају право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова. 

Именована, изабрана и постављена лица која немају могућности да при доласку на рад и 

одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној релацији нема организованог јавног 
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превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у 

јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде јавног предузећа. 

 

Члан 13. 

Дневница за службено путовање у земљи рачуна се од часа поласка на службено 

путовање до часа повратка са службеног путовања. 

Цела дневница се исплаћује за службено путовање у земљи које траје између 12 и 24 

часа, а половина дневнице за службено путовање које је трајало између 8 и 12 часова. 

Лицу коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службено путовање умањује се 

за 80%. 

 

IV ДРУГА ПРИМАЊА 
 
 

Члан 14. 

Именована, изабрана и постављена лица у општинској управи имају право и на друга 

затечена примања и то: 

накнада за отпремнину поводом пензионисања; 

отпремнину за лице које је остало нераспоређено;  

поклон деци лица; 

накнаду за обављање одређених послова; 

накнаду за одвојен живот од породице; 

накнаду селидбених трошкова; солидарну 

помоћ; јубиларну награду; новчана и друга 

примања. 

Члан 15. 

Лице коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину у 

висини 1,5 плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује 

отпремнина, с тим што она не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, 

према последњем коначно објављеном податку републичког органа за послове статистике на 

дан исплате. 

Члан 16. 

Именована, изабрана и постављена лица које остане нераспоређено остварује 

отпремнину у складу са законом. 

Члан 17. 

Послодавац може да обезбеди деци именованих, изабраних и постављених лица 

старости до 15 година живота поклон за Нову годину - новчану честитку у вредности од 

неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. 
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Члан 18. 

Именована, изабрана и постављена лица имају право на накнаду у складу са прописима 

којима се уређује рад Комисије. 

Члан 19. 

Именованим, изабраним и постављеним лицима се надоканђују трошкови за одвојен 

живот од породице ако због тога што је премештен у друго место рада које је више од 30 

килиметара удаљено од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, живи 

одвојено од породице, а нема решено стамбено питање у његовом месту рада, у износу од 75% 

просечне зараде по запосленом у привреди републике Србије према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате, с тим што се ова 

накнада исплаћује по правилу најкасније до десетог у месецу за претходни месец. 

Члан 20. 

Именованом, изабраном и постављеном лицу припада накнада селидбених трошкова у 

висини стварних трошкова исплаћених за превоз ствари које служе за потребе домаћинства, а 

према поднетом рачуну издатом од превозника. 

Члан 21. 

Именована, изабрана и постављена лица имају право на солидарну помоћ за 

случај: 

1) дуже или теже болести њега или члана његове уже породице; 

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију њега или члана његове 

уже породице; 

3) здравствене рехабилитације; 

4) настанка теже инвалидности; 

5) набавке лекова за њега или члана уже породице; 

6) помоћ малолетној деци за случај његове смрти; 

7) помоћ породици за случај његове смрти или члана уже породице у висини трошкова 

погребних услуга; 

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1-6. овог члана признаје 

се на основу уредне документације у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине 

Пландиште, а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у привреди републике 

Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Члан 22 

Именовано, изабрано и постављено лице има право на јубиларну новчану награду у 

висини просечне нето зараде по запосленом у привреди републике Србије према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим што се висина новчане 

награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права. 

Јубиларном годином рада сматра се година у којој лице навршава 10,20,30 и 40 година 

рада проведених у радном односу код послодавца, без обзира на то где је остварио права из 

радног односа. 

Јубиларне награде додељују се по правилу на дан општине Пландиште. 
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Члан 23. 

Именована, изабрана и постављена лица имају право на годишњу награду. 

Годишња награда исплаћује се једном годишње - у месецу јануару. 

О висини и начину исплате годишње награде примењиваће се одредбе закона. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

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

односима у државним органима, Закона о раду и Посебног колективног уговора за државне 

органе. 

Члан 25. 

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

другим примањима именованих, постављених лица и председника општине Пландиште број:120-

8/2009-01 од 05.06.2009. године  и Измене и допуне Одлуке о платама, накнадама и другим 

примањима именованих, постављених лица и председника општине Пландиште број: 120-

27/2010-01 од 29.12.2010. године. 

Члан 26. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана доношења а примењиваће се од 

01.07.2012. године и биће објављена у "Службеном листу општине Пландиште". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Број:120-36/2012-01               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Дана: 17.07.2012.              Раде Клашња, дипл.правник,с.р. 

ПЛАНДИШТЕ 

 

 

 
 


