
На основу Одлуке о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине 

Дољевац („Службени Гласник РС“, број 13/22), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа 

општине Дољевац („Службени Гласник РС“, број 13/22 ),  члана 1. став 1. тачка 2. и  члана 9. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона, 

116/08-др.закони, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 , 21/16-др.закон, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 68/19-

др. закон, 157/20-др. закон и 123/21-др. закон),   члана 2. став 2. алинеја 1. и чална 5. став 1. тачка 3.  Уредбе о 

коефицијентима  за обрачун и исплату плата именованих  и постављених лица и запослених  у државним органима 

(„Службени гласник РС“, број 44/08-пречишћен текст,  2/12, 113/17-др. закон,  23/18,  95/18-др. закон,  86/19-др. 

закон 157/20-др. закон и 123/21-др. закон ) 

Привремени орган општине Дољевац, на седници одржаној дана 9. фебруара 2022. године, донео је 

 

ОДЛУКУ О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ И КОЕФИЦИЈЕНТУ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ 

ПЛАТЕ И НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се радно правни статус и  начин утврђивања коефицијената  за обрачун плата, 

додатака, накнада  и осталих примања председника, секретара и чланова Привременог органа општине Дољевац (у 

даљем тексту: Привремени орган). 

Члан 2. 

 У Привременом органу општине Дољевац, на сталном раду су:  

председник Привременог органа - Горан Љубић; 

Чланови: Милош Вукотић, Дејан Смиљковић и Срђан Марјановић; 

секретар Привременог органа - Слађана Јовановић. 

 

Члан 3. 

 Председник, секретар и чланови Привременог органа који су на сталном раду у овом органу примају плату. 

 Члан Привременог органа  Драгослав Станковић који  није  на сталном раду у Привременом органу прима 

посебну накнаду. 

 

Члан 4. 

 Председник Привременог органа, чланови Привременог органа и секретар по основу рада за свој рад 

примају плату која се утврђује на основу: 

 1. основице за обрачун плате (у даљем тексту: основица) 

 2. коефицијента 

 3. додатка на плату 

 4. обавезе које именовано лице плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из 

плате, у складу са законом. 

 Основну плату именованих лица из става 1. овог члана чине производ основице и коефицијента. 

 

Члан 5. 

 Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије. 

 За обрачун и исплате плата председника и чланова Привременог органа примењује се основица за изабрана 

лица. 

 За обрачун и исплату плате секретара Привременог органа примењује се основица за постављена лица. 

 

Члан 6. 

 Именованим лицима из члана 2. став 1. ове одлуке припада додатак на плату у складу са законом. 

 Основица за обрачун додатка на плату чини основна плата утврђена овом одлуком. 

 

 

 



 

 

Члан 7. 

 Утврђује се коефицијент за обрачун и исплату плате председнику и члановима Привременог органа на 

основу коефицијента за изабрана лица утврђена законом и другим прописима и то: 

 7,74 за Председника Привременог органа 

 7,70 за члана Привременог органа 

За обрачун и исплату плате секретара Привременог органа примењује се коефицијент и основица за 

постављена лица (секретара Скупштине општине) у складу са законом, уредбом и другим прописима и то :  

- основни коефицијент 14,85 

- основни коефицијент из става 2 алинеје 1 увећава се по основу сложености и одговорности послова за 

додатни коефицијент 9, 

- утврђени коефицијент  из става 2, алинеје 1 и 2 увећава за 30%. 

На  основу напред наведеног,   за обрачун и исплату плате  за секретара Привременог органа  утврђује се 

коефицијент 31,00. 

Члан 8. 

 Члан Привременог органа који функцију обавља волонтерски односно који не остварује права из радног 

односа по основу рада, припада месечна накнада у виси од 30% од плате утврђене за председника Привременог 

органа. 

Члан 9. 

 Плате из ове одлуке исплаћују се до 5. у месецу за претходни месец. 

 Посебна накнада члановима Привременог органа који нису на сталном раду исплаћује се до 5. у месецу за 

претходни месец. 

Члан 10. 

 Накнаде трошкова (трошкови доласка на посао и повратак са посла, службени пут, употреба сопственог 

возила у службенен сврхе и др.) и друга примања из ове одлуке исплаћује се према важећим прописима. 

 

Члан 11. 

 Обрачун и исплата плата именованих лица из члана 2. став 1. ове одлуке вршиће се на основу решења 

Административне комисије. 

 Административна комисија донеће појединачна решења у року од 5 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, а примењиваће се почев 

од обрачуна и исплате плате и накнада од 04.02.2022. године, за председника и чланове Привременог органа и почев 

од 09.02.2022. године, за секретара Привременог органа. 

 

Број: 120-12 

У Дољевцу, 09.02.2022.год. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Председник Привременог органа 

Горан Љубић 

  

 


