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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
П р а в и л н и ц и 
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима 
изабраних и постављених лица у органима општине Рача број 120-7/2009-I од од 25.03.2009. 
године 

2 

 



Број 10, страна 2 Службени гласник општине Рача 08.09.2010. године 

На  основу  члана 80. Пословника  о  раду  Скупштине општине  Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 6/08), а у вези са чланом 2.,3.,4.,6. и 9. Закона о платама у државним 
органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/01), чланова 2. и 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 
државним органима (''Службени гласнк РС'', 44/08) и одредаба Анекса Посебног колективног 
уговора за државне органе (''Службени гласнк РС'', 23/98 и 11/2009), Комисија за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине општине Рача, дана 08.09.2010. године, 
донела је: 
 

П Р А В И Л Н И К 
о изменама и допунама ПРАВИЛНИКА 

о платама, накнадама и другим примањима 
изабраних и постављених лица у органима општине Рача 

број 120-7/2009-I од 25.03.2009. године 
 

Члан 1. 
Мења се и допуњује члан 21. Правилника о платама, накнадама и другим примањима 

изабраних и постављених лица у органима општине Рача број 120-7/2009-I од 25.03.2009. 
године, тако што се у ставу 1 уместо броја "75%" уписује број "40%" а иза става 1 уписује 
став 2 који гласи: 
 

"Трошкови из става 1 овог члана надокнађују се и изабраном и постављеном лицу 
чије је место пребивалишта од места рада удаљено више од 30 километара а нема обезбеђен 
службени превоз нити му је у месту рада решено стамбено питање, под условом да му је 
место пребивалишта непромењено најмање 5 година." 
 

Члан 2. 
 Остали чланови Правилника о платама, накнадама и другим примањима изабраних и 
постављених лица у органима општине Рача број 120-7/2009-I, од 25.03.2009. године, остају 
непромењени. 
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ће се примењивати за обрачун и исплату плата, накнада и других 
примања изабраних и постављених лица у органима опшине Рача почев од августа месеца 
2010. године. 
 

Члан 4. 
 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Рача. 
 

Комисија за кадровска, административна питања 
и радне односе општине Рача 

                                                                                                                   
Број: 110-8/2010-I                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Дана: 08.09.2010. године.                                                                       Саша Томић, с.р.  
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


