
На основу члана 22. – 24. Статута Установе Спортски цантар „Бор“ у Бору број 689 од 02.06.2017. године и 

Решења о давању сагласности на Статут Установе Спортски цантар „Бор“ у Бору број : 022-54/2017–I од 28.07.2017. 

године, Управни одбор Установе на 111-тој седници одржаној  дана 23.03.2018. године, доноси: 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ  

БР.1806 ОД 30.11.2017 

 

I 

Одобрава се измена и допуна Правилника о раду бр.1806 од 30.11.2017  Установе Спортски центар „БОР“ у 

Бору  у следећем: 

 У члану 42.  у ставу 1. тачка 2).  мења се и гласи: 

„2) Јубиларне награде  

Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20, 30 и 35 или 40 година рада оствареног у 

радном односу. Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима, о делу, о 

стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду, као и посебан стаж осигурања у складу са прописима 

ПИО (нпр. рођење трећег детета, спортски стаж, време за које је осигураник самостално уплаћивао доприносе и сл.), 

као и време обављања самосталне делатности се не сматра радом у радном односу. 

(1) за 10 година рада проведеног у радном односу, једна плата; 

(2) за 20 година рада проведеног у радном односу, једна и по  плате; 

(3) за 30 година рада проведеног у радном односу, две  плате; 

(4) за 40 година рада за мушкарце односно 35 година рада за жене, проведеног у радном односу, две  и по плате. 

Платом у смислу става 1. тачка 2) подтачка (1),(2),(3) и (4) овог члана сматра се просечна месечна плата запосленог, 

односно запослених у установи, односно просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за статистику, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се 

исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније. 

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тачки 1) подтач. 1-6 овог члана, признаје се на 

основу уредне документације, а највише до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на 

доходак грађана.  Солидарна помоћ се одобрава у складу са могућностима Послодавца, а одлуку о додели 

солидарне помоћи доноси директор односно запослени кога директор овласти.“ 

 

I I 

Одлуку доставити в.д.  директору ради реализације.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Измене и допуне Правилника о раду бр.1806 од 30.11.2017  Установе Спортски центар „БОР“ у Бору  урађена 

је ради прецизније дефиниције јубиларне награде када се и како стиче то право  а  у складу са позитивним 

прописима Закона  о раду.  

    

                           Установа Спортски центар „БОР“ у Бору  

                                   Председник  Управног одбора 

                       ___________________________ 

                                  др Горан Стојановић 

 


