СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БОР

ГОДИНА: IX

БРОЈ: 10

17. АПРИЛ
2015. ГОДИНЕ

108
На основу члана 3. став 2. Закона о раду („Сл.
гласник РС“, број: 24/05,, 61/05, 54/2009,32/2013 и
75/2014), члана 2. Закона о радним односима у државним
органима („Сл. гласник РС“, број: 48/91... 39/02),
начелник Општинске управе општине Бор, доноси

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
У Бору, 17.04.2015.године

Број:110-25/2015-III

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДНИМ
ОДНОСИМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И
МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Члан 1.
У
Правилнику
о
радним
односима,
дисциплинској и материјалној одговорности (“ Службени
лист општине Бор“, број 09/2013, 11/2014, 16/2014,
21/2014 и 04/2015) члан 33. мења се и гласи:
„Коефицијент из члана 32. овог Правилника
увећава се по основу сложености и одговорности
послова, за додатни коефицијент и то:
– до 8,40 – за самосталног стручног сарадника,
– до 8,20 – за вишег стручног сарадника,
– до 5,75 – за стручног сарадника, преводиоца и
библиотекара,
– до 3,60 – за вишег сарадника,
– до 2,30 – за сарадника и
висококвалификованог радника,
– до 1,20 – за стенографа и вишег референта,
– до 0,93 – за референта и дактилографа,
– до 0,53 – за квалификованог радника,
- до 0,53 – за неквалификованог радника.
Члан 2.
Члан 34. мења се и гласи:
„Коефицијент из члана 32. и 33. овoг
Правилника за звање и занимање може се увећати:
– запосленом који координира најсложеније
активности – највише до 10%, с тим да овај број
запослених не може прећи 2% од укупног броја
запослених;
– запосленом који руководи унутрашњом
организационом јединицом – 10%;
– запосленом који ради на припреми и
извршењу буџета или финансијског плана, вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених
извештаја – највише до 10%.
– запосленом на пословима буџетске
инспекције – највише до 10%.
Запосленом који има право на увећање
коефицијента по више основа из става 1. овог члана,
укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10
%.“

НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.

17. април 2015.
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