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На основу члана 4. став 7. Закона о запосленим
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 13/17,
95/18, 113/17 – др.закон и 95/18 – др.закон), члана 4. и 5.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и иплату плата
именованих и постављених лица и запослених у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08пречишћен текст, 2/12, 113/17-др. закон и 23/18) и члана
29 Одлуке о организацији Градске управе града Бора
(‘’Службени лист града Бора’’ бр. 14/19), начелник
Градске управе града Бора, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
РАДНИМ ОДНОСИМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И
МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
БОРА
Члан 1.
У
Правилнику
о
радним
односима,
дисциплинској и материјалној одговорности запослених
у Градској управи града Бора („Службени лист града
Бора“, број 14/18) у целом тексту речи: „Анекс Посебног
колективног уговора“ замењују се речима:“ Посебан
колективни уговор за запослене у јединицама локалне
самоуправе“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Дужина годишњег одмора запосленог утврђује
се тако што се законски минимум од 20 радних дана
увећава према следећим критеријумима, и то:
1) по основу доприноса на раду:
(1) службенику са оценом "истиче се" - за 5
радних дана,
(2) службенику са оценом "добар" - за 3 радна
дана,
(3) намештенику који је остварио резултате
рада - 3 радна дана;
2) По основу стручне спреме, односно
образовања:
(1) запосленом са високим образовањем
стеченим на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету и
запосленом са стеченим високим образовањем на
основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године - за 5 радних дана,
(2) запосленом са средњом школском спремом за 3 радна дана,
(3) запосленом са осталим степенима школске
спреме - за 1 радни дан;
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3) по основу година рада проведених у
радном односу:
(1) запосленом преко 30 година рада
проведених у радном односу - за 5 радних дана,
(2) запосленом од 25 до 30 година рада
проведених у радном односу - за 4 радна дана,
(3) запосленом од 15 до 25 година рада
проведених у радном односу - за 3 радна дана,
(4) запосленом од 5 до 15 година рада
проведених у радном односу - за 2 радна дана,
(5) запосленом до 5 година рада проведених у
радном односу - за 1 радни дан;
4) По основу услова рада:
(1) за рад на радним местима са повећаним
ризиком - за 3 радна дана,
(2) за рад на радном месту на којем је уведено
скраћено радно време - за 10 радних дана,
(3) за ноћни рад - за 2 радна дана;
5) Запосленој особи са инвалидитетом - за 5
радних дана;
6) По основу бриге о деци и члановима уже
породице:
(1) родитељу, усвојитељу, старатељу или
хранитељу са једним малолетним дететом - за 2 радна
дана, а за свако наредно малолетно дете по 1 радни дан,
(2) самохраном родитељу са дететом до 14
година - за 3 радна дана, с тим што се овај број дана
увећава за по 2 радна дана за свако наредно дете млађе од
14 година,
(3) запосленом који се стара о члану уже
породице који је ометен у развоју, има тешко телесно
оштећење или болест услед које је потпуно или врло
слабо покретан - за 5 радних дана.
Руководилац у сврху примене мерила из става
1. тачка 1) овог члана, прати рад намештеника и у
годишњем извештају о његовом раду који доноси до
краја децембра текуће године за ту годину утврђује да ли
је намештеник остварио резултате рада.
Годишњи одмор, који се утврди након примене
свих критеријума, не може се користити у трајању дужем
од 30 радних дана.
Запослени са навршених 30 година рада
проведених у радном односу има право на годишњи
одмор у трајању од 30 радних дана.
Самохраним родитељем у смислу овог члана
сматра се родитељ који сам врши родитељско право, када
је други родитељ непознат, или је умро, или сам врши
родитељско право на основу одлуке суда или када само
он живи са дететом, а суд још није донео одлуку о
вршењу родитељског права и у другим случајевима
утврђеним законом којим се уређују породични односи. „
Члан 3.
У члану 19. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) ступање у брак запосленог - 7 радних дана; „
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Члан 4.
У члану 19. после става 6. додаје се став 7. који
гласи:
„Лица која су ангажована код послодавца по
основу уговора ван радног односа остварују право на
плаћено одсуство са рада у случају из става 1. тач. 1), 4),
5), 8), 9), 11), 12), 13), 16) и 18) под условима из овог
члана.“
Члан 5.
Члан 43. мења се и гласи:
„Члан 43.
Запослени има право на месечну претплатну
карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни
превозник омогућава куповину истих.
Изузетно од става 1. овог члана, на захтев
запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату
врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте.
За релације на којима јавни превозник не
омогућава куповину месечне претплатне карте запослени
има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у
висини стварних трошкова.
Стварни трошак се утврђује на основу броја
дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне
карте на линијама и растојању које запослени користи а
за које не постоји месечна претплатна карта.
Ако на истој релацији превоз обавља више
превозника при утврђивању стварних трошкова превоза
узима се износ цене појединачне карте оног превозника
који има најнижу цену.
Накнада трошкова превоза исплаћује се до
десетог у месецу за претходни месец.
Запослени који нема могућност да при доласку
и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној
релацији нема организованог јавног 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 превозника. „
Члан 6.
После члана 43. додаје се члан 43а. који гласи:
„Члан 43а.
Запослени може да оствари право на накнаду
трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) и регрес
за коришћење годишњег одмора од 2020. године ако се за
такву врсту накнаде трошкова стекну услови у буџету
Републике Србије.
Висину накнаде трошкова из става 1. овог члана
утврђује Влада. „
Члан 7.
Члан 44. мења се и гласи:
„Члан 44.
„Послодавац је дужан да запосленом који
одлази у пензију исплати отпремнину сходном применом
акта Владе којим се утврђује накнада трошкова и
отпремнина државних службеника и намештеника. „
Члан 8.
Члан 47. мења се и гласи:
„Члан 47.
Послодавац је дужан да обезбеди деци
запосленог до 15 година живота поклон за Нову годину новчану честитку у вредности до неопорезивог износа
који је предвиђен законом којим се уређује порез на
доходак грађана, у висини до 9.784,00 динара.
Право из става 1. овог члана обезбеђује се и
деци лица које је радно ангажовано по основу уговора
ван радног односа код послодавца најмање три месеца са
прекидима или непрекидно у календарској години у којој
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се обезбеђује ово право и ако је у уговорном односу на
дан остваривања овог права.
Послодавац може да обезбеди запосленим
женама за дан жена - 8. март поклон у вредности која је
предвиђена ставом 1. овог члана, односно други
пригодан поклон. „
Члан 9.
Члан 48. мења се и гласи:
„Члан 48.
Запослени има право на јубиларну новчану
награду у висини просечне месечне зараде без пореза и
доприноса по запосленом у Републици Србији према
објављеном податку органа надлежног за послове
статистике, за последњи месец у претходној календарској
години у односу на календарску годину у којој се
јубиларна награда остварује, с тим што се висина
новчане награде увећава за 30% и то:
1) За 10 година рада у радном односу - у висини
месечне просечне зараде без пореза и доприноса,
2) За 20 година рада у радном односу - у висини
новчане награде из тачке 1) овог става увећане за 30%,
3) За 30 година рада у радном односу - у висини
новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%,
4) За 35 година рада у радном односу - у висини
новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%,
5) За 40 година рада у радном односу - у висини
новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%.
Запослени остварује право на јубиларну
награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада
проведених у радном односу у државном органу, органу
аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе, без обзира на то у ком органу је запослени
остваривао права из радног односа.
У случају да је послодавац преузео послове и
запослене од другог послодавца као услов за
остваривање права на јубиларну награду рачунају се и
године рада у радном односу код претходног послодавца.
Јубиларна награда се исплаћује у року од 30
дана од дана остваривања овог права
Запослени има право на јубиларну награду код
послодавца, ако то право у календарској години није
остварио у другом државном органу, органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе у којем је
радио пре рада код последњег послодавца.
Право из става 1. овог члана, остварују сви
запослени који почев од 22. марта 2019. године
навршавају 10, 20, 30, 35 и 40 година рада у радном
односу у складу са овим чланом.
Члан 10.
Члан 49. мења се и гласи:
„Члан 49.
Запослени има право на солидарну помоћ за
случај:
1) дуже или теже болести запосленог или члана
његове уже породице или теже повреде запосленог,
2) набавке ортопедских помагала и апарата за
рехабилитацију запосленог или члана његове уже
породице,
3) здравствене рехабилитације запосленог,
4) настанка теже инвалидности запосленог,
5) набавке лекова за запосленог или члана уже
породице,
6) помоћ породици за случај смрти запосленог и
запосленом за случај смрти члана уже породице,
7) месечну стипендију током редовног
школовања за децу запосленог чија је смрт наступила као
последица повреде на раду или професионалног обољења
- до висине месечне просечне зараде без пореза и
доприноса у Републици Србији према последњем
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објављеном податку органа надлежног за послове
статистике, а уколико деца бораве у предшколској
установи послодавац је дужан да надокнади трошкове
боравка у предшколској установи.
8) помоћ због уништења или оштећења
имовине, елементарних и других ванредних догађаја - до
висине неопорезивог износа који је предвиђен законом
којим се уређује порез на доходак грађана,
9) рођења детета запосленог - у висини
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у
Републици Србији према последњем објављеном податку
органа надлежног за послове статистике,
10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу највише до три просечне месечне зараде у Републици
Србији према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике, а на основу уредне
документације,
11) другу солидарну помоћ за побољшање
материјалног и социјалног положаја запосленог у износу
до висине месечне просечне зараде без пореза и
доприноса у Републици Србији према последњем
објављеном податку органа надлежног за послове
статистике.
Члановима уже породице у смислу овог члана,
сматрају се брачни или ванбрачни партнер, деца,
родитељи, свекар, свекрва, таст, ташта, усвојилац,
усвојеник и старатељ запосленог.
У случају да је више чланова уже породице
запослено код послодавца, право на солидарну помоћ за
члана уже породице из става 1. тач. 1), 2), 5), 8) и 9)
остварује један запослени.
Дужа или тежа болест односно тежа повреда у
смислу става 1. тачка 1) овог члана постоји ако је
запослени одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно
због спречености за рад услед болести, односно повреде.
Право из става 1. овог члана запослени не
остварује за чланове уже породице који остварују
примања из радног односа, односно по основу рада у
тренутку подношења захтева, односно који примају
новчану накнаду за туђу негу и помоћ или примају
пензију која је већа од најнижег износа пензије.
Солидарна помоћ у току године, у случајевима
утврђеним у ставу 1. тач. 1)-5) овог члана признаје се на
основу уредне документације, у складу са средствима
обезбеђеним у буџету органа јединице локалне
самоуправе, а највише до висине три просечне месечне
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према
последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике.
Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1.
тачка 6) овог члана признаје се породици и остварује се,
по захтеву члана породице који се подноси у року од 90
дана од дана када је наступио основ за исплату солидарне
помоћи, највише до висине две просечне месечне зараде
без пореза и доприноса у Републици Србији према
последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике.
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Породицу у смислу става 7. овог члана чине
брачни и ванбрачни партнер, деца, родитељи, усвојилац,
усвојеник и старатељ.
Запослени може да оствари право на солидарну
помоћ, уколико право на ортопедска помагала, апарате за
рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са
другим прописима из области обавезног социјалног
осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим
прописима.
Право на солидарну помоћ у складу са овим
чланом остварују сви запослени код којих основ за
исплату солидарне помоћи наступи почев од 22. марта
2019. године.“
Члан 11.
Члан 56. мења се и гласи:
„Члан 56.
Запослени са дететом до 15 године живота чији
укупан месечни приход по члану домаћинства не прелази
износ минималне зараде и запослени који је једини
хранилац детета теже ометеног у развоју и једини
хранилац малолетног детета, има предност да остане у
радном односу у односу на друге запослене на радном
месту на којем се смањује број извршилаца без обзира на
критеријуме за утврђивање вишка запослених.
За време трудноће, породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета послодавац не може запосленом да
донесе решење о престанку радног односа, односно
откаже уговор о раду.
Запосленом из става 1. овог члана рок за који је
решењем, односно уговором о раду засновао радни однос
на одређено време продужава се до истека коришћења
права на одсуство.
Решење о престанку радног односа, односно
отказ уговора о раду ништавно је ако је на дан доношења
решења о престанку радног односа, односно решења о
отказу уговора о раду Послодавцу било познато
постојање околности из става 1. овог члана или ако
запослени у року од 30 дана од дана престанка радног
односа обавести Послодавца о постојању околности из
става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу
потврду овлашћеног лекара или другог надлежног
органа. „
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Бора“.
Број: 110-16/2019-III
У Бору, 20.06.2019.године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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БРОЈ 17

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

26. јун 2019.

САДРЖАЈ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

1. Правилник о изменама и допунама Пвилника о радним односима, дисциплинској и материјалној одговорности
запослених у Гадској управи града Бора …………………………………………………….................................................

ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – Служба за скупштинске послове,
ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове
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