
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIII         Житиште        23.5. 2019.             Број 18. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 
Нa основу Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени 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. закона), Закона о систему плата запослених у јавном сектору 

(''Службени гласник РС'', број 18/2016, 108/2016 и 113/2017), члана 6. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 113/2017-

др. закон и 95/2018), Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(''Службени гласник РС'', број 68/2015, 81/2016 и 95/2018), Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 

платa именованих и постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласник РС'', број 

44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018 и 95/2018-др.закон), члана 53. Уредбе о 

накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', број 

98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015), Посебног колективног уговора за државне органе (''Службени 

гласник РС'', број 25/2015, 50/2015, 20/2018 и 34/2018) и члана 38. став 1. Одлуке о Општинској управи 

Општине Житиште (''Службени лист Општине Житиште'', број 5/2019), Начелник Општинске управе  

Општине  Житиште дана 23.5.2018. године,  донео је                 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о платама, накнадама и другим примањима  запослених лица у општинској управи 

Општине Житиште  (''Службени лист Општине Житиште'', број 30/2015, 16/2018 и 8/2019) члан 21. мења се 

и гласи: 

  ''Запослени који је остао нераспоређен услед технолошких, економских или организационих 

промена престала потреба за обављањем посла има право на отпремнину за сваку навршену годину рада у 

радном односу у јавном сектору у висини 1/3 просечне плате која му је исплаћена за последња три месеца 

која претходе месецу у којем је донето решење о утврђивању да је остао нераспоређен. 

 Запосленом из става 1. овог члана коме је престао радни однос отпремнина се исплаћује у року од 

30 дана од дана престанка радног односа.'' 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине 

Житиште''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ                        Начелник Општинске управе  

ОПШТИНСКА УПРАВА                                                           општине Житиште,                                                          

Број: III-01-110- 4/2019                                                  дипл.правник Младен Ајдуковић с.р.                     

Датум: 23.5.2019. године                                                                

Ж и т и ш т е 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима 

запослених лица у Општинској управи Општине Житиште ........................................... 1. 

 

 

 
 

 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима   („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016 ) не сматра 

се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. 

Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                       


