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Година  XXII      Бр. 24                     22. Децембар  2014. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 37. Одлуке о Организацији Општинске управе Општине Алексинац ( "Сл. 

лист Општине Алексинац", број 14/08, 5/09, 12/13 и 6/2014) начелник  Општинске управе Oпштине 

Алексинац, доноси  

ПРАВИЛНИК 

О ДОДАЦИМА НА ПЛАТЕ, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Овим правилником уређује се начин утврђивања додатака на плату, накнада и других 

примања запослених лица (у даљем тексту: запослени) у Општинској управи Општине Алексинац 

(у даљем тексту: Општинска управа).  

Члан 2. 

Средства за исплату додатака на плату, накнада и других примања запослених обезбеђују 

се у буџету Општине Алексинац.  

II  ДОДАТАК  НА ПЛАТУ  

Члан 3.  

Запосленима у Општинској управи припада право на  додатак на плату:   

 

1.  0,4% - по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном 

односу код последњег послодавца. 

2.  110% - за рад на дан празника који није радни дан; 

3.  26%- за рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента; 

4.  26% - за  прековремени рад; 

 Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. овог члана, 

проценат увећања не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања.  

 Обрачун и исплата додатака на плату вршиће се у складу са прописима који регулишу ову 

област.  
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III  НАКНАДА ПЛАТЕ  

Члан 4.  

 Запослени има право на накнаду плате  у истом износу као да је радио за време: 

1. Коришћење годишњег одмора; 

2. Коришћење плаћеног одсуства утврђеног законом и колективним уговором;   

3. Војне вежбе и одазивања на позив државних органа; 

4. Стручног  оспособљавања и усавршавања  ради потребе органа општине;  

5. Одлазак на систематске и специјалистичке прегледе на које је упућен од стране послодавца и у 

другим случајевима утврђеним законом и колективним уговором.  

 

Члан 5.  

 Запосленима припада право на накнаду плате и за време одуствовања  са рада, због 

привремене спречености за рад до 30 дана  и то: 

1. У висини 65% од  просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила 

привремена спреченост за рад, стим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу 

са овим законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада.    

2. У висини 100% од  просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила 

привремена спреченост за рад, стим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу 

са овим законом, ако је  спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном 

болешћу.    

 За време одустовања са рада због привремене спречености за рад у трајању преко 30 дана, 

лицима из претходног става овог члана припада накнада плате у складу са важећим прописима.   

 

IV НАКНАДА ТРОШКОВА  

Члан 6.  

Запосленима у Општинској управи припада право на накнаду трошкова и то: 

1. За долазак и одлазак са рада, у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају 

(градски, приградски и међуградски саобраћај ); 

2. За време проведено на службеном путу у земљи – дневницу у висни од 5% просечне зараде 

запоселног у привреди Републике Србије према последњем коначно објављеном податку 

Републичког органа надлежног за послове статистике; 

3. За ноћење на службеном путовању, према поднетом рачуну осим у хотелу прве категорије; 

4. За превоз у обављању службеног путовања у висини цене превоза за одобрено средство превоза 

са трошковима накнаде за резервацију места у превозном средству и превоза пртљага;  

5. За коришћење телефона, телефакса и интернета у службене сврхе на службеном путу у висини 

стварних трошкова; 

6. За време проведено на службеном путовању у иностранству – дневница у висини утврђеној 

прописом Владе;  

7. За коришћење сопственог аутомобила  за обављање службеног посла у висини од 10% 

прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру; 

8. За повећање   трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски додатак); 

9. За  одвојен живот од породице и селидбене трошкове;   

 

 Запосленима припада накнада трошкова из става 1овог члана,  под условима, на начин и у 

висини утврђеним  важећим прописима.  
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V ДРУГА ПРИМАЊА  

Члан 7.  

 Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину у 

висини 125% од плате коју би остварио за месец који предходи месецу у коме се исплаћује 

отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде у Републици Србији, према 

последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на 

дан исплате.  

Члан 8. 

 Запослени који је остао нераспоређен има право на отпремину за сваку навршену годину 

рада  у радном односу код последњег послодавца у висини једне трећине просечне плате која му је 

исплаћена  за последња три месеца који предходе месецу у којем је донето решење о утврђивању 

да је остао нераспоређен.  

Члан 9.  

 Деца запослених до 15 година живота могу имати право на поклон за Нову годину у 

вредности до непорезивог износа предвиђеног законом којим се уређује порез на доходак грађана.  

Члан 10.  

Запослени има право на солидарну помоћ за случај: 

1. Дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице; 

2. Набавке ортопедских помагла и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже 

породице; 

3. Здравствене рехабилитације запосленог; 

4. Настале теже инвалидности запосленог;  

5. Набавке лекова за запосленог или члана уже породице; 

6. Помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља; 

7. Помоћ породици за случај смрти запосленог и члана уже породице у висини трошкова 

погребних услуга.  

8. Месечну стипендију током редвног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току 

обављања позива радног места на које је распоређен у висини до 100% пресечне нето зараде у 

привреди Републике Србије.  

 Висина помоћи у току године у случајевима утврђеним у ставу 1. у тачкама 1 до 6, овог 

члана  признаје се највише до висине три просечне нето зараде у привреди Републике Србије 

према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а у складу са 

средствима обезбеђеним у буџету. 

 Чланом уже породице из става 1 овог члана сматра се супружник и ванбрачни партнер, 

дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник храњеник и друго лице према коме запослени 

има законску обавезу издржавања.  

Члан 11.  

 Уз захтев за остваривање права на  солидарну  помоћ прилаже се  уредна документација 

(здравствена документација, рачуни и др.) на основу које се утврђује његова основаност.   
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 Одлуку о исплати помоћи  доноси начелник Општинске управе.   

Члан 12. 

 

 Запосленом  у Општинској управи припада право на јубиларну новчану награду у висини 

просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном 

податку  Републичког органа надлежног за послове статистике, с тим што се висина новчане 

накнаде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права.  

 Јубиларним годинама рада сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40. 

година рада проведених у радном односу у Општинској управи.  

 Јубиларна награда додељује се најкасније до краја календарске године у којој се додељује 

награда.  

 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 13.  

Права и обавезе која нису утврђена овим правилником запослена лица остварују у складу 

са законом, колективним уговором и другим важећим прописима.  

Члан 14.  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о накнадама и 

другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима општине Алексинац  

број III/02-138 од 03.09.2009.године.  

Члан 15.  

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.    

III Број: 110-15 

У Алексинцу, 22.12.2014. године 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                    Начелник                            

                                                                                             Дејан Милошевић,с.р. 
САДРЖАЈ 

 

      Рег.бр.                                                                                                                                                                                                          Страна 
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/804-711, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина 

општине Алексинац. 
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