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51.

АНЕКС
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Закључен између :

1. Општине Смедеревска Паланка, коју као послодавца заступа Никола Вучен, председник Општине,

2. Синдиката управе-синдикалне организације Општинске управе општине Смедеревска Паланка, који заступа 
председница Весна Петровић (као репрезентативног синдиката) и

3. Асоцијације слободних и независних синдиката општинске управе, коју заступа Снежана Спасић, главни 
повереник (као репрезентативног синдиката)

Члан 1.
Уговорне стране закључиле су децембра 2021 године Колективни уговор за запослене у органима општине 

Смедеревска Паланка који је ступио на снагу даном објављивања у „Међуопштинском службеном листу“ односно 
14. децембра 2021 године („МСЛ“ бр.46/21).

Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је приликом сачињавања Колективног уговора дошло до грешке 

приликом утврђивања висине јубиларне награде па у том смислу врше следећу измену:

у члану 49. став 1. врше се следеће измене
тачка 3) мења се и гласи:
„ за 30 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) овог става увећане за 30%“,

тачка 4) мења се и гласи:
„за 35 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 3) овог става увећане за 30%“,

тачка 5) мења се и гласи:
„за 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 4) овог става увећане за 30%“,

Члан 3.
Све остале одредбе Колективног уговора остају на снази.

Члан 4.
Овај Анекс сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној страни припада по 1 (један) 

примерак а један је за архивирање.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Општина 
Смедеревска Паланка 

Председник 
Никола Вучен

Синдикат управе Србије 
Синдикална организација 

председница 
Весна Петровић

Асоцијација слободних и 
независних синдиката 

главни повереник 
Снежана Спасић
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Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25, 
тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник: Данка Богуновић. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка  

840-8640-10. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка  
- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Иван Петковић. 


