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              Арх 2 

   

 
 

Веће градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 22.05.2020. 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, 105/2018, 73/2019 и 3/2020), а у вези са одредбама 
Закона о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 18/2016, 108/2016, 

113/2017, 95/2018 и 86/2019), члана 50. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019 и 55/2020), доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД 
 

Члан 1. 

 
У Правилнику о платама, накнадама и другим примањима запослених у Градској општини Стари 

град – други пречишћен текст број 020-3-142/19 од 10.05.2019. године, са изменама број 020-3-279/19 
од 29.08.2019. године и изменом и допуном број 020-3-362/19 од 28.11.2019. године, у члану 6. став 1. 

у табеларном приказу редни број 6. и 7. бришу се. 
Досадашњи редни број 8. у табеларном приказу у ставу 1. постаје редни број 6. и у њему се 

после речи: "председника" додаје реч: "градске". 

 
Члан 2. 

 
У члану 12. став 1. мења се и гласи: "Плате се исплаћују два пута месечно тако што се први део 

исплаћује до 20. у месецу за текући месец (аконтација), а други део као коначан обрачун до 5. у 

наредном месецу за претходни месец." 
 

Члан 3. 
 

У члану 19. став 8. реч: "наредном" замењује се речју: "текућем". 
 

Члан 4. 

 
У члану 25. став 3. после речи "председник градске општине" брише се тачка и додаје зарез и 

речи: "односно Веће градске општине, у складу са овом одлуком, другим општим актима и законом." 
У члану 25. став 4. мења се и гласи: "Запослени за 10 година рада у радном односу  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 
последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна 

награда остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 30% и то:  
1) За 10 година рада у радном односу – у висини месечне просечне зараде без пореза и 

доприноса,  
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%." 
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Члан 5. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Управе 
Градске општине Стари град. 

 
                               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

          ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

                                 Марко Бастаћ 


