
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 
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30. јул  2018. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

232. На основу члана 240. и 245. став 1. Закона о раду 

(„Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13 и 75/14), члана 6. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16 и 

113/17), Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе („Службени гласник РС“ број 25/15, 

50/15, 20/18 и 34/18)) и члана 89. Колективног уговора 

за запослене у Градској управи града Ваљева број 016-

6/2018-01/2 , Градска управа града Ваљевa и 

Независни синдикат јавних служби Србије - синдикат 

Градских управа града Ваљева и Синдикална 

организација Градских управа Ваљево, као 

репрезентативни синдикати Градске управе града 

Ваљева, дана 30.07. 2018. године закључили су 

 

АНЕКС 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

Анексом Колективног уговора за запослене у 

Градској управи града Ваљева ( у даљем тексту:Анекс) 

врше се измене и допуне Колективног уговора за 

запослене у Градској управи града Ваљева број 016-

6/2018-01/2( у даљем тексту Колективни уговор). 

 

Члан 2. 

У члану 12. после става 4. додаје се нови став 

5. који гласи: 

''Послодавац је дужан да у случају увођења 

прековременог рада запосленом изда решење о 

прековременом раду у складу са законом.'' 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

 

Члан 3. 

У члану 15.  став 3. мења се и гласи: 

''Годишњи одмор који се утврди након 

примене свих критеријума из става 1. овог члана, не 

може се користити у трајању дужем од 30  радних 

дана.'' 

После става 3. додају се ставови 4 и 5. који 

гласе: 

''Запослени са навршених 30 година рада 

проведених у радном односу има право на годишњи 

одмор у трајању од 30  радних дана. 

Изузетно од става 4. овог члана запослени 

који наврши 30 година рада проведених у радном 

односу, годишњи одмор утврђен након примене свих 

критеријума из става 1. овог члана, не може користити 

дуже од 35 радних дана. 

 

Члан 4. 

Члан 18. мења се и гласи: 

 

''Члан 18. 

 

Време коришћења годишњег одмора утврђује 

се планом коришћења годишњег одмора. 

План коришћења годишњег одмора доноси 

послодавац најкасније до краја априла календарске 

године, након претходно прибављеног мишљења 

руководилаца унутрашњих организационих јединица 

водећи рачуна о писаном захтеву запосленог. 

План коришћења годишњег одмора садржи: 

име и презиме запосленог, радно место, трајање 

годишњег одмора, време коришћења годишњег 

одмора и име запосленог који мења запосленог за 

време коришћења годишњег одмора. 

На основу плана коришћења годишњег 

одмора, доноси се за сваког запосленог решење којим 

се утврђује укупно трајање годишњег одмора према 

мерилима из члана 15. овог колективног уговора и 

време коришћења годишњег одмора. 

Послодавац може да измени време одређено 

за коришћење годишњег одмора ако то захтевају 

потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана 

одређеног за коришћење годишњег одмора. 

Решење о коришћењу годишњег одмора може 

да се достави запосленом у електронском облику, а на 

захтев запосленог послодавац је дужан да решење 

достави и у писаној форми, најкасније 15 дана пре 

датума одређеног за почетак коришћења годишњег 

одмора." 

 

Члан 5. 

У члану 31. после става 2. додаје се нови став 

3. који гласи: 

''Уговором из става 1. овог члана, у оквиру 

исте премије осигурања, могу се обезбедити и 

систематски прегледи запослених.'' 

Досадашњи став 3. постаје став 4.  

Члан 6. 

У члану 43 после става 3 додаје се нови став 4 који 

гласи: 

 

„Накнада за додатно оптерећење из става 2 и 
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3 исплаћује се за период у коме запослени по писаном 

налогу претпостављеног замењује одсутног 

запосленог.“ 

 

Члан 7. 

У члану 46. став 1. тачка 2) реч: ''или'' се 

брише а после речи: ''професионалном болешћу'' 

додају се речи: ''или малигним обољењима.'' 

 

Члан 8. 

У члану 52. став 1. до тачке 1. мења се и 

гласи: 

 

„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 месец децембар претходне 

године тако да се исплаћује:” 

 

Став 2. мења се и гласи: 

 

„Запослени остварује право на јубиларну 

награду за навршених 10,15, 20,25, 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“. 

 

Став 3. мења се и гласи: 

„Јубиларна награда се исплаћује најкасније у 

року од 30 дана од дана стицања овог права“.  

 

Члан 9. 

У члану 53.  у ставу 4. реч: ''две'', замењује се 

речју: ''три'' 

у ставу 5. речи: ''тачка 6)'' замењују се речима: 

''тачка 7)''. 

 

Члан 10. 

После члана 53. додају се чланови 53а. и 53б. 

који гласе: 

 

„Члан 53а. 

 

Породица има право у случају смрти 

запосленог на накнаду оних трошкова погребних 

услуга који су прописани одлуком о трошковима 

локалног комуналног погребног предузећа у месту 

сахране. 

Право из става 1. овог члана остварује се на 

основу уредне документације, у висини приложених 

оригиналних рачуна, а највише до висине просечне 

месечне зараде у Републици Србији без пореза и 

доприноса према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

Уколико се смртни случај десио на територији 

Републике Србије ван места пребивалишта 

запосленог, па је потребно извршити превоз ради 

сахране у место пребивалишта, породица остварује 

право на накнаду трошкова транспорта. 

Породица остварује право на накнаду 

трошкова транспорта из става 3. овог члана уколико 

се смртни случај десио ван територије Републике 

Србије ван места пребивалишта запосленог, ако је 

запослени боравио на тој територији по захтеву 

послодавца ради обављања послова из надлежности 

послодавца и ако накнада трошкова није обезбеђена 

из одговарајућег осигурања. 

Изузетно, ако запослени нема породицу, право 

на накнаду трошкова остварује лице које поднесе 

доказ да је сносило трошкове погребних услуга. 

Породицом у смислу овог члана сматрају се 

брачни и ванбрачни партнер запосленог и деца 

запосленог. 

 

Члан 53б. 

Запослени има право на накнаду трошкова 

погребних услуга из члана 53а. став 1. овог 

колективног уговора, у случају смрти члана уже 

породице, уколико то право није остварено по другом 

основу. 

Сматра се да је право остварено по другом 

основу ако је члан уже породице био корисник 

пензије, запослени или осигураник самосталне 

делатности. 

Право из става 1. овог члана остварује се на 

основу уредне документације, у висини приложених 

оригиналних рачуна, а највише до висине просечне 

месечне зараде у Републици Србији без пореза и 

доприноса према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике. 

Уз захтев за накнаду трошкова погребних 

услуга прилажу се извод из матичне књиге умрлих и 

доказ о постојању сродства. 

Чланом уже породице у смислу овог члана 

сматрају се брачни или ванбрачни партнер и деца 

запосленог." 

 

Члан 11. 

У члану 59. додаје се нови став 6. који гласи:  

 

"Запосленом коме је решењем утврђено да је 

нераспоређен у складу са законом, има право на 

накнаду плате у висини од 65% основне плате за 

месец који претходи месецу у коме је донесено 

првостепено решење да је нераспоређен, за време док 

је нераспоређен." 

 

Члан 12. 

У члану 76. став 1. после речи: ''синдиката'', 

додају се речи: ''учесника у закључивању овог 

колективног уговора (у даљем тексту: 

репрезентативни синдикат). 

После става 1. додају се  ставови 2. и 3. који 

гласе:  

''Послодавац може да учествује у трошковима 

организовања културних манифестација и 

рекреативних-спортских такмичења у организацији 

репрезентативног синдиката. 

Послодавац и репрезентативни синдикат могу 

да закључе писани споразум којим ближе уређују 

начин остваривања права из овог члана.'' 
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Члан 13. 

Остали чланови Колективног уговора остају 

непромењени. 

 

 

 

Члан 14. 

Овај анекс ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

 

 

Синдикат: Послодавац: 

  

НСЈСС – СИНДИКАТ ГРАДСКИХ УПРАВА НАЧЕЛНИК  

                       ГРАДА ВАЉЕВА Градске управе града Ваљева 

Председник Бобан Аничић,с.р.. Јелица Пањковић-Тешић,с.р. 

___________________________                ________________________ 

  

  

Синдикална организација Градских управа Ваљево 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Председник Наташа Полић,с.р. 

 

________________________________ 

 

САГЛАСАН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

____________________________ 

 

233.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), Градоначелник града Ваљева 

дана 06.06.2018. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације:  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 2003, 

програмска активност 2003-0001, функционална 

класификација 920, извор финансирања 01, економска 

класификација 463-511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``4.240.000`` мења се износом 

``4.418.000``;економска класификација 463-512-

Машине и опрема износ ``5.551.000`` мења се 

износом ``5.373.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-613/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

 

_________________________ 
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