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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 (''Службени гласник РС'', број: 48/91... 39/02) и
на основу наредбе Председника општине Бор број: 12015/2014-III-04 од 13.05.2014. године, начелник
Општинске управе општине Бор, доноси
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 и
21/2014) члан 33. став 1. мења се и гласи:
„Коефицијент из члана 32. овог Правилника
увећава се по основу сложености и одговорности
послова, за додатни коефицијент и то:
-начелнику одељења, службе и буџетском
инспектору- за 8,4;
-шефу одсекаи заменику начелника одељењаслужбе –за 8,4;
-шефу одсека у звању самосталног стручног
сарадника-за 8,3;
-шефу одсека у звању вишег стручног
сарадника-за 8,3;
-руководиоцу канцеларије-за 8,2;
-самосталном стручном сараднику-за 8;
-вишем стручном сараднику-за 7,8;
-стручном сараднику-за 5,75;
-вишем сараднику-за 3,60;
-сараднику и висококвалификованом радникуза 2,30;
-стенографу и вишем референту-за 1,20;
-референту и дактилографу-за 0,93;
-квалификованом раднику-за 0,53;
-неквалификованом раднику-за 0,53.
Члан 2.
У члану 36. Правилника став 1. алинеја 3.
брише се.
Члан 3.
Члан 37. мења се и гласи:“
„Запослени и постављено лице има право на
увећану зараду од 0,4% цене рада за сваку пуну годину
рада оствaрену у радном односу код послодавца.“
Члан 4.
Члан 38.мења се и гласи:
„Запослени има право на накнаду зараде у
висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у
складу са овим Правилником, за време одсуствовања са
рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на
позив државног органа, плаћеног одсуства утврђеног у
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складу са овим Правилником, стручног усавршавања на
које је упућен од старне послодавца, учешћа на
семинарима на које је упућен од стране послодавца или
органа синдиката и одласка на систематске и
специјалистичке прегледе.“
Члан 5.
Члан 39. мења се и гласи:
„Запослени има право на накнаду зараде за
време одсуствовања са рада због привремене
спречености за рад до 30 дана, и то:
1) најмање у висини 65% просечне зараде у
претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад, с тим да не може бити
нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом
о раду, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу
или повредом ван рада;
2) у висини 100% просечне зараде у претходних
12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена
спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од
минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду,
ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду
или професионалном болешћу.“
Члан 6.
Члан 41. мења се и гласи:
„Запосленом који је остао нераспоређен,
односно који је проглашен технолшким вишком
послодавац је дужан да исплати отпремнину.
Висина отпремнине из става 1. овог члана се
утврђује у износу који представља збир трећине зараде
запосленог за сваку навршену годину рада у радном
односу код послодавца код кога остварује право на
отпремнину.“
Члан 7.
У члану 46. став 1. алинеја 9) брише се.
Члан 8.
„.Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“, а
примењиваће се почев од обрачуна плате за месец
фебруар 2015. године.
Број:110-4/2015-III
У Бору, 29.01.2015.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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