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На основу члана 3. став 4. Закона о раду („Сл.
гласник РС“, број: 24/05 и 61/05), члана 2. Закона о
радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, број: 48/91... 39/02) и на основу наредбе
Председника општине Бор број: 400-99/2012-III-04 од
12.03.2012.године, начелник Општинске управе општине
Бор, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
РАДНИМ ОДНОСИМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И
МАТЕРИЈАНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 1.
У
Правилнику
о
радним
односима,
дисциплинској и материјалној одговорности“ Службени
лист општине Бор“, број 15/2011) у члану 31. ставови 3. и
4. се бришу.
Члан 2.
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:
-начелнику одељења, службе, осим начелника
Одељења за финансије и Одељења за инспекцијске
послове - за 8,4;
-самосталном стручном сараднику-за 8;
-вишем стручном сараднику-за 7,8;
-стручном сараднику-5,75.
Коефицијент из чл. 32. и 33.овог правилника
увећава се за:
- 10% начелницима одељења, службе, осим
начелника Одељења за финансије и Одељења за
инспекцијске послове;
- 5% запосленом који ради на нормативним и
студијско аналитичким
пословима буџета
општине Бор;
- 5% запосленом на пословима јавних набавки.
Плата приправника у државном органу, износи
80% од најниже плате у оквиру звања за које се
приправник оспособљава.“
Члан 3.
У члану 39. став 2. мења се и гласи:
„Запослено и постављено лице коме престане
радни однос због одласка у пензију има право на
отпремнину у висини од три просечне зараде у
Републици Србији,
према
последњем коначно
објављеном податку републичког органа за послове
статистике на дан исплате.“

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
У Бору, 13.03.2012. године

Број: 110-15/2012-III
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ИЗДАВАЧ: Општина Бор – 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 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

