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 На основу члана 6. став 6. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др. 

закон, 95/18, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 

157/20 - др. закон и 123/21-др. закон), чл. 240. и 
248. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 

24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 - 

одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење) и члана 4. Посебног колективног 

уговора за запослене у јединицама локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/19, 

55/20 и 51/22), град Зрењанин кога заступа 
Градоначелник града Зрењанина Симо 

Салапура, Независни синдикат Градске управе 

града Зрењанина кога заступа члан Управног 
одбора синдиката Војо Митровић и 

Самостални синдикат Градске управе града 

Зрењанина кога заступа председник синдиката 

Марчел Бесу, дана 23. децембра 2022. године 
закључују  
 

АНЕКС I  

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД 

ПОСЛОДАВЦА  ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОРГАНИМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
 

 У Колективном уговору од послодавца 

за запослене у органима града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", број 

30/21), члан 51. мења се и гласи: 
 

"Јубиларна награда  
 

Члан 51.  
 

  Запослени 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 исплаћује:  

1) За 10 година рада у радном односу - у 

висини месечне просечне зараде без пореза 

и доприноса,  
2) За 15 година рада у радном односу - у 

висини новчане награде из тачке 1) овог 

става увећане за 30%,  
3) За 20 година рада у радном односу - у 

висини новчане награде из тачке 2) овог 

става увећане за 30%,  
4) За 25 година рада у радном односу - у 

висини новчане награде из тачке 3) овог 

става увећане за 30%,  

5) За 30 година рада у радном односу - у 
висини новчане награде из тачке 4) овог 

става увећане за 30%,  

6) За 35 година рада у радном односу - у 
висини новчане награде из тачке 5) овог 

става увећане за 50%,  

7) За 40 година рада у радном односу - у 

висини новчане награде из тачке 6) овог 
става увећане за 50%.  

 

  Запослени остварује право на јубиларну 

награду за навршених 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 

година рада проведених у радном односу у 
државном органу, органу аутономне покрајине, 

односно јединице локалне самоуправе, као и 

установама основаним од стране града 
Зрењанина, без обзира на то у ком органу и 

установи је запослени остваривао права из 

радног односа.  

  У случају да је послодавац преузео 
послове и запослене од другог послодавца као 

услов за остваривање права на јубиларну 

награду рачунају се и године рада у радном 
односу код претходног послодавца.  

  Јубиларна награда се исплаћује у року 

од 30 дана од дана остваривања овог права.  

  Запослени има право на јубиларну 
награду код послодавца, ако то право у 

календарској години није остварио у другом 

државном органу, органу аутономне покрајине, 
органу јединице локалне самоуправе или 

установи у којој је радио пре рада код 

последњег послодавца." 
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Члан 2. 
 

  У члану 52. тачка 11) мења се и гласи: 
 

 "11) помоћ на име трошкова грејања, и 

то: 
- 30.000,00 динара за запослене са стеченим 

високим образовањем на основним 

академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; 
- 35.000,00 динара за запослене са стеченим 

високим образовањем на основним 

академским студијама у обиму од 180 

ЕСПБ бодова, односно основним 
струковним студијама у трајању до три 

године; 

- 40.000,00 динара за запослене са стеченим 
средњим и основним образовањем."  

 

Члан 3.  
 

  Анекс Уговора се сматра закљученим 

када га потпишу уговорне стране, а објавиће се 

у "Службеном листу града Зрењанина". 
 

У Зрењанину, дана 23. децембра 2022. године 
 

За ГРАД ЗРЕЊАНИН 
_________________________ 

Градоначелник  

Симо Салапура  
 

За НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ 
______________________________  

Члан Управног одбора  
Војо Митровић  

 

За САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ 
___________________________ 

Председник  

Марчел Бесу 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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