СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XXMM–Број 20

ТЕМЕРИН 30.10.2020.

Примерак 100,00 динара

281.
На основу члана 248 и 253 Закона о раду (“Службени гласник Републике
Србије” бр. 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14,113/17 и 95/18) и члана 4. став 2 Посебног
колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (“Службени
гласник Републоке Србије бр. 38/2019), Председник Општине Темерин и
репрезентативни синдикат – Синдикат Општинске управе ( у даљем тексту:
учесници ) закључују

ДРУГИ АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ТЕМЕРИН
Члан 1.
Члан 3 став 1. мења се и гласи:
Послодавац, у смислу овог уговора је јединица локалне самоуправе, ( у
даљем тексту: Послодавац ).
Члан 2.
У члану 12 став 3, на крају става се додаје:
, али ни тада краћем од 48 часова унапред.
Члан 3.
У члану 15 став 1 тачка 1) мења се и гласи:
1. По основу доприноса на раду:
Службенику са оценом “истиче се” - за 5 радних дана,
Службенику са оценом “добар” - за 3 радна дана
Намештенику који је остварио резултате рада – 3 радна дана
Члан 4.
У члану 15 после става 1. тачка 6) додаје се став:

лист општине Темерин

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.
Члан 5.
У члану 18 после става 2. додаје се став:
Послодавац може да одобри запосленом неплаћено одсуство и у дужем
трајању и у другим случајевима, ако одсуство са рада запосленог не утиче на
организацију рада код послодавца.
Члан 6.
После члана 19 додаје се члан 19а:
Послодавац ће, у складу са расположивим финансијским средствима
обезбедити периодични систематски преглед за све запослене, најмање једном у
години.
Члан 7.
Члан 28 после става 2. додаје се став:
Послодавац организује и обезбеђује здравствену заштиту запослених о свом
трошку, у складу са прописима о здравственој заштити и планираним финансијским
средствима.
Члан 8.
Члан 30 на крају члана се додају три става:
Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са
законом, нижа од минималне зараде послодавац је дужан да запосленом исплати
плату у висини обрачунате минималне зараде у складу са законом
Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са
законом, нижа од минималне зараде, запослени са средњом и нижом стручном
спремом у јединицама локалне самоуправе, осим у граду Београду, има право на
увећање основице у складу са закључком Владе по основу квалитета и резултата
рада, ако је у предходној календарској години службеник оцењен најмање са
оценом “добар”, односно намештеник остварио резултате рада.

лист општине Темерин

Остваривање права намештеника из става 8. овог члана, утврђује се на
основу извештаја о резултатима његовог рада из члана 15. овог уговора.

Члан 9.
После члана 36 додаје се подобласт и члан 36а који гласи:
Додатак за додатно оптерећење на раду
Члан 36а.
Ако по писменом налогу непосредног руководиоца запослени ради и послове
који нису у опису његовог радног места због привремено повећаног обима посла
или послове одсутног запосленог, има право на додатак за додатно оптерећење на
раду.
У писменом налогу се наводи и назив радног места чије послове ће
запослени обављати услед привременог повећања обима послова и разлози који
су довели до привременог повећања обима посла, односно име запосленог који је
одсутан.
Додатак за прековремени рад искључује додатак за додатно оптерећење на
раду.
Додатак за додатно оптерећење од најмање 10 радних дана месечно износи
4% основне плате, односно 5% основне плате ако запослени замењује руководиоца
унутрашње јединице.
Додатак за додатно оптерећење од најмање 20 радних дана месечно износи
8% основне плате, односно 10% основне плате ако запослени замењује
руководиоца унутрашње јединице.
Члан 10.
Члан 45 став 1. се мења и гласи:
Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне
месечне зараде без доприноса и пореза по запосленом у Републици Србији према
објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за последњи месец у
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претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна
награда остварује, и то:
1. За 10 година рада у радном односу – у висини просечне зараде
без пореза и доприноса, увећане за 30%
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 остварио право из радног односа.
Члан 11.
Члан 46 у ставу 1. тачка 7) мења се и гласи:
месечну стипендију током редовног школовања, а најкасније до навршене 26-е
године живота, за децу запосленог који изгуби живот – до висине две просечне
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем
објављеном податку органа надлежног за послове статистике у току једне године, а
уколико деца бораве у предшколској установи послодавац је дужан да надокнади
трошкове боравка у предшколској установи.
Члан 12.
Члан 46 у ставу 1. тачка 11 мења се и гласи:
Помоћ запосленом за побољшање материјалне и социјалне ситуације,
једном годишње у износу до минималне зараде у Републици Србији, а у складу са
расположивим финансијским средствима.
Члан 13.
Члан 46 у ставу 1. додаје се тачка 12) која гласи:
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o помоћ у поступку лечења запосленог и члана породичног домаћинства
( скенер, магнетна резонанца и друга дијагностика, ) уз извештај
лекара специјалисте о хитности или неопходности примене, у висини
од 80 % од приложеног рачуна, једном у току године.
( Члановима породичног домаћинства у смислу тачке 12 овог члана сматрају се
родитељи, брачни или ванбрачни партнер, деца и усвојеник запосленог ).
Члан 14.
Члан 48 став 4. тачка 2) мења се и гласи:
изражавање и заступање политичких опредељења за време обављања послова
код послодавца,
Члан 15.
Члан 48 став 4. тачка 9) мења се и гласи:
неоправдани изостанак с посла најмање 3 узастопна дана
Овај Анекс уговора ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Службеном листу општине Темерин”.

У Темерину, 30.10.2020. године

Председник Синдикалне
организације

Драгица Миличић, с.р.

282.

Председник општине

Младен Зец, с.р.

лист општине Темерин

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и
18/2020),
Председник општине Темерин дана 15. октобра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020), Раздео
4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација
економске класификације
499 – Средства резерве, на позицији 78 –
Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинско веће, Програм 16 –
Политички систем локалне самоуправе (2101), Програмска активност –
Функционисање извршних органа (2101-0002) у износу од 135.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава за исплату неискоришћеног годишњег одмора.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 3 –
Општинско веће, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе (2101),
Програмска активност – Функционисање извршних органа (2101-0002), функција
111 – Извршни и законодавни органи, апропријација економске класификације 485
– Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, на
позицији 43/2.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Младен Зец, с.р.

лист општине Темерин

Број: 06-1/2020-192-01
Дана: 15.10.2020. године
ТЕМЕРИН

283.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,
108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Темерин за 2020. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020),
Председник општине Темерин дана 16. октобра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4,
Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска
активност –
Функционисање средњих школа (2003-0001), функција
920 – Средње
образовање, смањењем апропријације 170, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (4151 - Накнада трошкова за запослене) за
износ од 100.000,00 динара уз истовремено повећање
апропријације 170,
економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (4831 Новчане казне и пенали по решењу судова) за износ од 100.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,
Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001), на апропријацији 170, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (4151 – Накнада трошкова за запослене)
планирана средства у износу од 2.100.000,00 динара смањују се на износ
средстава од 2.000.000,00 динара.
3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,
Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001), на апропријацији 170, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (4831 – Новчане казне и пенали по решењу
судова) планирају се средства у износу од 100.000,00 динара.
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4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2020-193-01
Дана: 16.10.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Младен Зец, с.р.

284.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020
и 18/2020),
Председник општине Темерин дана 16. октобра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019, 1/2020 и 18/2020),
одо
б р а в а м промену апропријација у оквиру Раздела 4,
Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска
активност –
Функционисање средњих школа (2003-0001), функција
920 – Средње
образовање, смањењем апропријације 170, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (4151 - Накнада трошкова за запослене) за
износ од 100.000,00 динара уз истовремено повећање
апропријације 170,
економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (4831 Новчане казне и пенали по решењу судова) за износ од 100.000,00 динара.
2.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,
Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001), на апропријацији 170, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (4151 – Накнада трошкова за запослене)

лист општине Темерин

планирана средства у износу од 2.100.000,00 динара смањују се на износ
средстава од 2.000.000,00 динара.

3.
Преусмеравањем средстава по овом решењу, Раздео 4,
Програм 10 –
Средње образовање и васпитање (2003), Програмска активност – Функционисање
средњих школа (2003-0001), на апропријацији 170, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти (4831 – Новчане казне и пенали по решењу
судова) планирају се средства у износу од 100.000,00 динара.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2020-193-01
Дана: 16.10.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Младен Зец, с.р.

лист општине Темерин
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282.

ДРУГИ АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОПШТИНСКУ
УПРАВУ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.

5.

283.

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
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***
Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-742351843-94
по моделу 97 63-238
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин

