Ступио на снагу 03.05.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће градске општине
I-03 Број: 020-3-139/19 - 25.04.2019. године
Београд, Македонска 42
Арх 2

Веће Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 25.04.2018. године, на
основу члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 –
пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017 и 105/2018), а у вези са одредбама члана 4. и 135. Закона
о запосленима у територијалној аутономији и једницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон) и члана 69. Колективног
уговора за Управу градске општине Стари град у Београду (I-04 број 020-2-89/18 од 27.12.2018.
године), доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ И
ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Члан 1.
У Правилнику о дисциплинској одговорности и одговорности за штету запослених у Управи градске
општине Стари град (I-03 број 020-3-266/18 од 18.10.2018. године) у члану 7. став 1. на крају тачке 24)
тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 25) која гласи:
"25) злоупотребе службеног положаја или прекорачења овлашћења.".
Члан 2.
У члану 11. став 3. после речи "води дисциплински поступак" додају се речи: "и одлучује о
дисциплинској одговорности".
У ставу 4. истог члана Правилника после речи "овлашћени представник синдиката" додају се речи:
"коме је утврђена репрезентативност код послодавца".
Члан 3.
У члану 12. став 3. мења се и гласи: "Застарелост не тече док дисциплински поступак није могуће
покренути или водити због одсуства службеника, за време трајања управног спора, односно судског
поступка у вези са спроведеним дисциплинским поступком и изреченом дисциплинском мером или из
других оправданих разлога."
Члан 4.
У члану 14. речи "представник синдиката" замењују се речима: "овлашћени представник синдиката
коме је утврђена репрезентативност код послодавца".
Члан 5.
У члану 17. додаје се став 1. који гласи:
"На основу одлуке дисциплинске комисије о дисциплинској одговорности службеника из члана 11. став
2. и 3. овог Правилника начелник Управе службенику изриче дисциплинску меру."
Члан 6.
У члану 20. став 1. мења се и гласи:
СГ I П 01-04

2
"За лакше повреде дужности из радног односа службенику може да се изрекне новчана казна до 20 %
његове основне плате, за месец у коме је новчана казна изречена.
У истом члану Правилника став 2. тачка 1, 2, 3 и 4. мења се и гласи:
"1) новчана казна од 20% до 30% његове основне плате, за месец у коме је новчана казна изречена, у
трајању до шест месеци;
2) одређивање нижег коефицијента у распону до почетка непосредно нижег платног разреда, који не
може бити нижи од почетног коефицијента звања чије послове службеник обавља, према закону којим
се уређују плате у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
3) забрана напредовања од четири године;
4) премештај на радно место у непосредно ниже звање уз одређивање коефицијента према закону
којим се уређују плате у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе уз
задржавање платног разреда чији је редни број истоветан редном броју платног разреда у коме се
налази радно место с кога је премештен;".
Члан 7.
У члану 9. став 3. речи "синдикалној организацији" замењују се речима: "овлашћеном представнику
синдиката коме је утврђена репрезентативност код послодавца".
Члан 8.
У осталом делу Правилник остаје на снази.
Члан 9.
Измене и допуне Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Управе Градске општине Стари град.
Доставити:
Одељењу за скупштинске послове,...
Одељењу за имовинске, правне, стамбене и опште послове
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Невенка Грабеж
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