
INJНO КОМУНАЛНО ПРЕДУ3f. '"'" 

,.стЛВ!Рј" 

~-J, o1:-,uJlf_ М?Ј - idJ/!2(fJ {,У -(Ј'2.. 
",," А Ж ЕR'" _ Jg, !L'L Ј?: 

На основу члана 3. став 1. н чл. 240,247. н 263. Закона о раду ("Сл}'>tб,Мј fJiаtни. РС", 
бр. 24/05, 61105, 54109, 32/ 13 и 75/ 14), Осннвач - Јединица локалне самоуправе -
Општина Књажеваu, Репрезентативни синдикат предузећа ЈКП "Стандард" Књажевац 

ОО СС ЈКП "CTaIlAapA" Књажевац и Јавно Комунално Предузеће "Стандард" 
Књажевац, закључују : 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

Јавног КомунашlOГ ПрсдузсћаffСтандард"Кrьзжешщ 

1 . ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан Ј . 

ОВИJl.I Колективним уговором СУ даљем тексту: Уговор), уређују се: права, обавезе Ii 

одговорности из радног односа и по основу рада У Јавном предузећу ЈКП "Стандард" 

Књажевац, су даљем тексту:послодаваЦ) између запосленог и послодавца и то: 

заснивање радног ОДlюса; образоваље; стручно оспособљавање ~' усавршавање; радно 
време; ОДМОРI I и одсуства; заштита запослених на раду; зарада; накнада зараде и друга 

примаља; забрана ковкуренције; накнада штете; престанак радног односа; остварење и 

заштита запослених и друга питања од знаLшја за запосленог и послодавца, међусобни 

односи потписника овог уговора, поступак измена и допуна овог уговора и друга 

питања од значаја за запослене и послодавца. 

Члан 2. 
Оснивач обезбеђује r.штеријалне, теХНl!чке и друге услове за Ј-I ссметано обављање 

комуналне делатности предузећа. 

Средства за исплату зарада обезбеђује послодавац. Када послодавац не може да 

обезбеди средства за исплату зарада IIЗ сопствених прихода, ' иста може да обезбеди 

Оснивач послодавца (најмање у ВИСИНИ МИНllмалне зараде утврђене законом увећане за 

40%). 

Члан з. 
На права, обавезе н одговорности из радног односа запосленог и послодавца која нису 

уређена овим уговором непосредно се ПРlIмењују одредбе закона 11 ПКУКОМРС. 
Уколико су OBIIM уговором yrврђена мања права или НСПОВОЉlшјll услови из радНОЈ' 

односа од права 11 услова yrврђсних зако~IOМ , непосредно се примењује закон. 

Члан 4. 
Запослени и послодавац дужни су да се придржавају права, обавеза и одговорности из 

радног односа утврlјених законом , ПКУ ЈПКС, овим уговором и уговором о раду. 

2. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

2.1 УСЛОВII за заСllIIвзи.е раДIIОГ ОДllоса 

Члан 5. 
Послодавац може да заснује радни однос са лицем кој е има најмаље 15 година живота н 
испуњава услове за рад предвиђене законом и посебне услове за рад предвиђене 

правилником О организацији и систеr-.штизаЦИЈИ послова којим се утврђују 
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организациони делови, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, 

односно образовања и други услови за рад на појединим пословима код послодавца. 

Радни однос са лицем млађим од 18 година живота може да се заснује уз писмену 
сагласност родитеља, усвојиоца или стараоца, ако такав рад не угрожава његово 
здравље, морал и образовање, односно ако такав рад није забрањен Законом. 

Лице млађе од 18 година живота може да заснује рани однос само на основу налаза 
надлежног здравственог органа којим се утврђује да је способно за обављање послова 

за КОЈе заснива радни однос и да такви послови нису штетни за његово здравље. 

Трошкове лекарског прегледа за лице из претходног става овог члана који су на 
евиденцији незапослених које води Републичка организација надлежна за запошљаваље 

сноси та организацИЈа. 

2.2 Начин и поступак заСlIlIвања радног односа 

Члан 6. 
Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси послодавац у складу са годишњим 
програl\ЮМ пословања, уз сагласност оснивача, а у складу са посебним прописима 

којимаје уређена ова област новог запошљавања. 
Пријем у радни однос запосленог врши се без поступка оглашавања. 

у случајевима када за то постоје оправдане потребе, директор може одлучити да се 
ради заснивања радног односа за обављаље одређених послова објави оглас. 

Одлуком из става 3. овог члана директор утврђује рок за пријављивање кандидата на 
оглас, потребну док)'М"ентацију и рок за одлучивање о изабрано:\[ кандидату. 

О извршеном избору кандидата директор је дужан да обавести све кандидате. 

Члан 7. 
Послодавац је дужан да пре закључивања уговора О раду, лице са којим заснива радни 

однос обавести о: року за обавештаваље о оправданим разлозима због којих није у 
могућности да отпочне са радом даном утврђеним уговором о раду; послу; условима 

рада; организацИЈИ рада и пословању ПОСЛОДаЈЗца; правима, обавезама и 
одговорностима из радног односа у складу са законом ; испуњавању уговорних и 
других обавеза из радног односа; забрани вршења злостављања и правима, обавезама и 

одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном' вршења злостављања и 

другим условима и правилима у вези са испуњавањем обавеза из радног односа код 

послодавца. 

Запослени је дужан: 

1. да савесно и одговорно обавља послове на којима ради; 
2. да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила 

послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; 

З. да обавести послодавца о битним околностима који )'Тичу или би могле- да утичу на 

обављање послова утврђених уговором о раду; 
4. да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и 
настанак материјалне штете. 

Члан 8. 
Послодавац врши проверу -контролу да ли је лице са КОЈИМ заснива радни однос 

обавештено у складу са чланом 6. овог уговора. 
Проверу-контролу обавља овлашћено лице послодавца. 
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2.3 Уговор о раду 

Члан 9. 
Радни однос заСllИва се уговором о раду. 

Угооор о раду закључују запослени и послодавац. 

Уговор о раду сматра се закљученим када га потпишу запослеви и послодавац. 

Уговор о раду закључује се у три примерка од који се један предаје запослевом, а два 

задржава послодавац . 

Уговор о раду у име и за рачун послодавца закључује liздлежни орган код послодавца, 
односно лице утврђено Законом или општим актом послодавца или лице које ОВИ 

овласте. 

Ако се не закључи уговор о раду у складу са ставом 1. овог 'шана сматра се да је даном 
ступања lIа рад заснован радни однос на неодређено време. 

Члан 10. 
У'·ОIЮР О раду садржи: 
1)IIа3ИВ и седиште послодавца; 

2)ЛНЧIIО име запослевог, место преБИВWlишта, ОДНОС.Ю боравишта запосленог; 
3)врсту 11 степеli стручне спреме, ОДНОСIiО образоваља запослеliОГ. који су услов за 

обављаље послова за које се закључује уговор о раду; 

4).IЗЗ Н В ~'! опис послова које запослеliИ треба да обавља; 

5)место рада; 

6)врсту радног односа (на неодређено или одређено време); 
7)трајање уговора о раду на одређено време н ОСНОВ за заснивање радног односа на 

одређено време; 

8)даll ПО'lетка рада; 
9)радllО време (пуно, непуно или скраћено); 

10)lIоочаll l1 IIЗНОС основне зараде на дан закључења уговора о раду; 

11 )елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане 
зараде и друга примања запосленог у складу са законом, ПКУ ЈПКС 

12)рокове за исплату зараде и других примања на која запослсн 'н има право у складу са 
законом , ПКУЈПКС ; 

1 3)трајање Дllевног н недељног радног времена у складу са законом, ПКУ ЈПКС 
14) разлоге за ДОllошење одлуке о увођењу МИlIНМWlllе зараде и друга права и обавезе 
15) повреде радне обавезе у складу са прописима и уговором. 
На права и обавезе које нису утврђене уговором о раду, прнмељују се одговарајуће 

одредбе закона, ПКУ ЈПКС и овог уговора. 
Уговор о раду може да се закључи на неодређеliO ~IЛlt одређено време, а уколико у 

уговору IIIlje одређено време на које се закључује, сматра се да Је закључен на 

неодређено време. 

Члан 11 . 
Пре ПОТПlIсиваља уговора о раду треба извршити контролу да ли су сви подаци 

исправно унети у уговор о раду. 

КОllтрола ће се спровести путем самоконтроле IIзвршиоца у складу са интерним 

КОНТРОЛIIИМ процедурама. 

2.4 Ступаље заllослеllОГ "а р~щ 

Члан 12. 
Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад. 
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Ако запослеl'Ш не почне да ради дана угврђеног уговором о раду, а за то нема 

оправдане разлоге, сматраће се да није засновао радни ОДIЮС са послодавцем, осим ако 

је спречен да ступи на рад из оправданих разлога или ако се послодавац и запослени 

друкчиј е договоре. 
Као оправдани разлози због којих запослени није у могућности да почне да ради дана 

угврђе~IOГ уговором о раду сматраће се : 

1. болест запосленог или члана породице са КОЈИМ живи у заједничком 

домаћинству, 

2. смртни случај члана уже породице, 

3. позив војних или државних органа, односно органа унутрашњих послова, 

4. природне појаве или виша сила који онемогућавају запосленом да ступи на 
рад(земљотрес, поплаве, пожар и сл.), 

5. други оправдани разлози - имајући у виду специфичност делатности 

2.5 Пробни рад 

Члан 13. 
Уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављаље Једног или више 

повезаних, ОДIЮСIЮ сродних послова угврђених уговором о раду. 

ПроБН II рад може да траје најдуже 6(шест) месеци. 

Послодавац или запослени могу да откажу уго вор О раду и пре истека времена за који је 

уговорен проб lШ рад са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана. 

у случају отказа уговора о раду у смислу става З. овог члана од стране послодавца, 

послодавац је дужан да образложи отказ уговора о раду. 

Члан 14. 
Ради сагледавања радних и стручних способности на пробном раду послодавац може из 

реда запослених да одреди лице или формира комисију која прати рад запосленог на 
пробном раду. 

Лице из става 1. овог члана, односно члан комисије мора да поседује одговарајућа 

знања, искуство и способности у односу на природу )1 врсту посла за који се уговара 
проБНII рад If Ш·18 нај!\IЗње исти степен cтpytlНe спреме одређене врсте занимања, 
односно образОl3ање као и запослени кој п је на пробном раду. ' 
Љще, односно комисија из става 1. овог члана праПI рад запосленог на пробном раду и 
о сагледан им радним и стручним способностима доставља редовн.е извештај е 
директору, односно лицу које он овласти . 

Оцену о раду и стручним способностима запосленог на пробно",. раду даје директор 

непосредно или на основу извештаја шща, односно КОМИСllје IIЗ става 1. овог члана. 
Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне 

способности престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду. 

2.6 РаДШI ОДНОС на одређено време 

Члан 15. 
Уговор о раду може да се закључи на одређено време, за заснивање радног односа чиј е 
је трајаље унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или 
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извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих 

потреба. 

Послодавац може закључити један или више уговора о раду ю става 1. овог члана на 
основу KOjJlX се радНIJ однос са истим запосленим заСЮll3а за период који са прекидима 
или без преюlДЭ IЈе може бити дужи од 24 месеца. 

Уговор о раду на одређено време може да се закључи и : 

t . ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог 

повратка; 

2. за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка 

пројекта; 
3. са страним држављанинш.I, на основу дозволе за рад у складу са законом, 

најдуже до истека рока на који је издата дозвола; 

4. за рад на пословима код новоосновано г послодавца Чllји упис у регистар код 
надлежног органа у моменту закључења у говора о раду није старији од једне 

године, на време чије укупно трајање није дуже од 36 месеци; 
5. са незапосленим коме до испуљеља једног од услова ~a остваривање права на 

стаРОСIlУ пензију недостаје до пет ГОДlIна, најдуже до испуњења услова, у складу 

са прописима о пензијскоr.1 и инвалидском осигурању. 

Послодавац може са истим запосленим да закључи HOBII уговор о раду на одређено 
време по "стеку рока из става 3. тач. 1-3) овог члана по истом, односно другом правном 
основу, у складу са овим чланом. 

Ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно одредбама закона нли ако 

запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена за 

које је уговор закључен , сматра се да је радни однос заснован на неодређено време. 

2.7 РаДIIИ ОДНОС за обављање послова са повећаПIf!\1 рпзиком 

Члан 16. 
Уговор о раду може да се закључи за послове са повећаним РИЗИКОt.I, утврђеним у 
складу са законом само ако запослени испуњава услове за рад на тим пословима. 

Запослени може да ради на пословима из става 1. овог члана само на основу 
претходно утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од стране 

надлежног здравственог органа, у складу са законом. 

Члан 17. 
Запослени који обављају послове са повећаним РIIЗIIКОМ, IIНВалиди рада, 

професионално оболеЛII. као и запослени који обављају посло\3е на којима У складу са 
актом о процеШI рllЗика постоји могућност професионалног обољења имају право на 

коришћење одмора за превенцију радне (lНваЈШДНОСТИ. 

Одлуку о коришћењу одмора доноси Дllреk."ТОр на основу приложеног налаза службе 

медицине рада и у периоду када се може обезбедити несмеТано обављаље послова 

запосленог IIЗ става t. овог члана. 

2.8 Радни ОДНОС за обављаље послова са IlеПУ"I1М раЈ.I,IШМ временом 

Члан 18. 
Радни однос заснива се, по правилу са пуним радним временом. 
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Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на неодређено 
или одређено време. 

Запослени који ради са непуним радним временом има право на зараду, друга 

примања и друга права из радног односа сразмерно времену проведеном на 

раду, осим ако за поједина права законом, општим актом и уговором о раду није 
друкчије одређено. 

Послодавац је дужан да запосленом који ради са непуним радним временом 

обезбеди исте услове рада као и запосленом са пуним радним временом који ради 
на истим или сличним пословима. 

Послодавац је дужан да благовремено обавести запослене о доступности послова 

са пуним и непуним радним временом и да размотри захтев запосленог са непуним 

радним временом за прелазак на пуно радно време, као и запо~леног са пуним радним 

временом за прелазак на непуно радно време. 

2.9 Радни однос за обављаље послова ван просторија послодавца 

Члан 19. 
Радни однос може да се заснује за обављање послова ван просторија послодавца. 

Обављање послова ван просторија послодавца обухвата рад на даљину и рад од куће. 
Уговор о раду који се закључује у смислу става 1. овог члана, поред одредаба из члана 
10. овог уговора садржи и : 
1) траЈање радног времена према нормативима рада, 
2) начин вршења надзора над радом и квалитетом обављања П()слова запосленог, 

3) средства за рад за обављање послова које је послодавац дужан да набави, инсталира 
и одржава, 

4) коришћење и употребу средстава за рад запосленог и накнаду трошкова за њихову 
употребу, 

5) накнаду других трошкова рада и начин њиховог утврђивања, 

6) начин и рокове подношења извештаЈ а О раду. 

Основна зарада запосленог из става 1. овог члана не може бити утврђена у мањем 
износу од основне зараде запосленог КОЈИ ради на истим пословима у просторијама 
послодавца. 

Количина и рокови за извршење послова ван просторија послодавца не могу се 

одредити на начин којим се запосленом онемогућава да користи права на одмор у току 
дневног рада, дневни, недељни и годишњи одмор, у скла"цу са законом и овим 

уговором. 

Запосленом који обавља послове ван просторија послодавца послодавац је дужан да 
обезбеди услове рада, средстава за рад и накнаду других t TpoIIIКoBa проистеклих 
поводом рада, као и да утврди начин вршења надзора пад радом. 

2.10 Приправници 

Члан 20. 
Радни однос у својству приправника заснива се са лицем које први пут заснива радни 

однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и 
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степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено 

законом и правилником о организацији и систематизацији послова. 
Одредба става 1. овог члана односи се и на лице које је радило краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим 

пословима. 

Приправнички стаж, ако законом није другачије одређено, траје најдуже годину дана, 

односно 12 месеци за приправнике са високим нивоом образовања, 10 месеци за 
приправнике са струковних студија и шест месеци за приправнике са средњим нивоом 

образовања. 

Члан 21 . 
За Bper.Ie приправничког стажа приправник има право на зараду и сва друга права, 
обавезе и одговорности ИЗ радног односа као и други запослени код послодавца. 

Уговор о раду са приправником садржи одредбе о трајању приправничког стажа и 

обавези полагања приправничког испита. 

Члан 22. 
Послодавац одређује лице задужено да уведе приправника у послове радног места на 

којима треба да ради, прати и надзире његов рад из реда запослених или по уговору 

ван радног односа. 

Приправник је дужан да поступа по упутствима запосленог из става 1. овог члана и да 
се придржава закона и одредаба овог Уговора. 

3. ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧI-1O ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

Члан 23. 
У складу са годишњим програмом пословаља, потребама процеса рада, техничко

технолошким унапређењима и организацијом рада послодавац обезбеђује стручпо 
образовање, оспособљавање и усавршавање запослених путем: 

1. школовања на средњим и високошколским установама, 

2. преквалификације, доквалификације и полагања стручних испита, 

3. усавршавања и специјализације, 
4. образовања из области заштите, безбедности и здравља на раду, 

5. обуке и курсева, 

6. семинара, саветовања и др. 

Члан 24. 
Запослени је обавезан да се образује, оспособљава и стручно усавршава у току рада. 

Одлуку о упућинању на стручно образовање, оспособљавање и стручно усавршавање 

запослених доноси директор предузећа или запослени кога он овласти у складу са 

планом СТРУЧI-lОГ усавршanања. 

у случају да запослени прекине образовање, стручно оспособљавање или усавршавање 

дужан је да послодавцу накнади трошкове, осим ако је то ' учинио из оправданих 

разлога. 

Међусобна права и обавезе између послодавца и запосленог кога је послодавац упутио 

на образовање, оспособљавање и стручно усавршавање уређују се посебним Уговором. 

3.1 Радно време 

Члан 25. 
Радно време је временски период у коме је запослени дужан да обавља послове према 

налозима послодавца, на месту где се послови обављају, у склај~у са уговором. 
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Пуно радно време износи 40 часова недељно. 
Непуно радно време, у смислу овог колективног уговора, јесте радно време краће од 

пуног радног времена. 

Радним временом не сматра се време у коме је запослени приправан да се одазове на 

позив послодавца да обавља послове ако се укаже таква потреба, при чему се запослени 

не налази на месту где се његови послови обављају, у складу са законом. 

Време које запослени у току припрашюсти проведе у обављању послова по позиву 

послодавца сматра се радним временом. 

Накнада за време приправности из става 4. овог члана утврђује се уговором о раду у 
складу са законом. 

3.2 Скраћено радно време, паузе и друге мере 

Члан 26. 
Запосленом КОЈИ ради на пословима са повећаним ризиком- нарочито тешким, 

напорним и за здравље штетним пословима, на којима и поред примене одговарајућих 

мера заштите на раду, средстава и опреме личне заштите, постоји повећано штетно 

дејство на здравље запосленог, скраћује се радно време сраЗмерно штетном дејству 
услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно . 

Запослени који ради скраћено радно време има сва права из ра'дног односа као да ради 

пуно радно време. 

Актом о процени ризика за послове са повећаним ризиком као превентивна мера за 

безбедан и здрав рад поред скраћења радног времена, могу се увести и додатне и 

Једнократне паузе, као и друге мере. 

3.3 Прековремени рад 

Члан 27. 
На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у 

случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је 

неопходно да се у одређеном року заврши посао који није пл~ниран (у даљем тексту: 

прековремени рад). 

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. 
Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно, односно 48 часова недељно, 
укључујући н прековремени рад. 
Запосленом се, пре почетка обављања прековременог рада, издаје налог за 

прековремени рад са разлозима и трајањем прековременог р,ща, сем у случају више 

силе или другог изненадног и неодложног разлога, када се запослени усмено 

обавештава о потреби обављаља прековременог рада. 

Члан 28. 
Послодавац може спровести контролу оправданости давања налога за прековремени 

рад. 

Послодавац проверава да ли је налог за прековремени рад оправдан са аспекта 

искоришћености редовног радног времена и радног учинка. 

Проверу-контролу из става 1. овог члана врши лице које послодавац овласти. 

3.4 Распоред радног времена 

Члан 29. 
Радна недеља траје по правилу пет радних дана. 
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Распоред радног времеllа у оквиру радне недеље утврђује послодавац. 

Радни дан, по правилу, траје осам часова. 

На захтев послодавца. запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена, али 

не дуже од 12 часова дневно. OCIIM запосленог који ради lIа пословима на којима је 
уведено скраћено радно време, који не може да ради прековремено. 

'1лан 30. 
Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног 

времена, најмаље пет дана пре промеllе распореда радног времена, оснм у случају 

увођеља прековременог рада. 

ИзузеТIIО, послодавац може да обавести запосленог о распореду н промени распореда 

радног времена у року краћем од пет дана. али не краћем од 24 часова унапред, у 
случају потребе посла због наступаља непредвнђених околности. 

3.5 Прерасподела раДllОГ врсмсна 

Члан 31. 
Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена када то захтева природа 

делатности , организација рада, боље коришћење средстава рада, рацноналније 

коришћење радног времена и извршење одређеног посла у утврђеним роковима. 

Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у 

периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од 

уговореllОГ радног времена запослеlЮГ. 

ЗапослеllОМ који се сагласно да у прерасподели радног времена ради у просеку дуже од 

времена утврђеног у ставу 2. овог члаllа часови рада дужи од просечног радног времеllа 
обраtlунавају се н исплаћују као редовни рад. 
у случају прерасподеле радног времена. радно време може да Ј·раје најдуже 60 ti3СОВЗ 
недеЉI!О. 

Члан 32. 
Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом. 

4. ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

4.1 Одмор у току дневног P~1Д11 

Члан 33. 
Запослеllll који ради најмаље шест часова дневно има право на одмор у току дневног 

рада у трајаљу од 30 ми нута. 

Запослеllll који рад" дуже од четир", а краће од шест часова ДH~BHO има право на одмор 

у току рада у трајању од 15 минута. 
Запослени који ради дуже од 10 часова дневно "ма право lIа одмор у току рада у 

трајању од 45 Мlшута. 
Одмор у току дневног рада не може се кор"стити на почетку 11 на крају радног времена. 
Време нз става 1. н 3. овог ЧIlана урачунава се у радно време. 

Члан 34. 
Одмор у току дневног рада организује се на на<IЮI којим се обезбеђује да се рад не 

прекида, ако природа посла не дозвољава прек~1Д рада, као 11 када се ради са странкама. 
Одлука о распореду коришћења одмора у току дневног рада ДОIЮСИ послодавац. 

9 



4.2 Дневни одмор 

Члан 35. 
Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмаље 

12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, ако законом није друкчије одређено. 
Запослени који ради у прерасподели радног времена има право на одмор у оквиру 24 
часа у непрекидном трајању од најмање 11 часова. 

4.3 Недељни одмор 

Члан 36. 
Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмаље 24 часа непрекидно, коме 
се додаје време дневног одмора. 

Изузетно ако запослени због обављања посла у различитим сменама или у 

прерасподели радног времена не може да користи одмор у трајању утврђеном у ставу 1. 
овог члана има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно. 
Недељни одмор се, по правилу користи недељом. 

Ако је неопходно да запослени ради на дан свог недељног одмора, послодавац је дужан 

да му обезбеди одмор у трајању од најмање 24 часа непрекиднО у току наредне недеље. 

4.4 Годишњи одмор 

Члан 37. 
Запослени има право на годишњи одмор у складу са заКОНOl\I, ПКУЈПКС и Уговором. 

Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години после 

месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. 

Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у смислу 

прописа о здравственом осигурању и одсуству са рада уз накнаду зараде. 

Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може 

ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случаЈУ престанка радног односа. 

Члан 38. 
у свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању од 

најмање 20 радних дана, а највише 30 радних дана. 

Запосленом се годишњи одмор у трајању од 20 радних дана увепава на основу: , 
1) степена образоваља и оспособљености за рад: 
-за високо образоваље /мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије(други степен високог образовања по Закону о 

високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године) односно основним 

студијама у трајаљу од најмање четири године - 5 радних дана,. 

·за високо образовање/ основне академске, односно струковне студије у трајању од три 

године(први степен високог образовања по Закону о високом Образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године), односно више образовање и специјалистичко образовање 

након средљег образоваља - 3 радна дана, 
- за средње образовање у трајању од четири године - 2 радна дана, 
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- за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање 

за рад у трајању од две године или средње образовање у тргјању од три године - 1 
радни дан; 

2) услова рада (нарочито тешки послови): 
-за раднике који раде на нарочито тешким пословима у веома неповољним условима 

рада и који имају право на скраћено радно време - 5 радних дана, 
- за рад на пословима са повећаним ризиком, а који немају скраћено радно време - З 

радна дана, 

- за рад на пословима који се обављају ноћу, на отвореном простору , уз руковање 
штетним или отровним материјама, уз велику буку, прашину, високу температуру -два 

радна дана, 

- за рад у смена.~ш - 1 радни дан; 

З) радног искуства, односно рада проведеног у радном односу: 

- запосленом са преко 25 година рада проведених у радном односу - 4 радна дана, 
- запосленом са навршених 15 до 25 година рада проведених у радном односу - З радна 

дана, 

-запосленом са навршених 5 до 15 година рада проведених у радном односу - 2 радна 
дана, 

- запосленом до 5 година рада проведених у радном односу - 1 радни дан; 
- за допринос на раду односно остварене изузетне реЗУЛТ31:'е -до 5 радних дана ; 
изузетни резултати рада подразумевају да се запослени нарочито истиче високом 

самосталношћу у раду, стваралачким способностима, предузимљивошћу, савесним и 

одговорним односом према раду, 

- за постигнуте резултате којима се запослени истиче јер испољава самосталност, 

креативност и прецизност у раду, добру сарадњу, присутност на послу - до три радна 

дана; предлог за увећање годишњег одмора запосленог по основу доприноса у раду даје 
непосредни руководилац запосленог путем образл.ожене oцeH~ наведених критеријума 
применом мерила оцењивања од 1-4, ' 

4) бриге о деци и члановима уже породице: 
- родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са дететом! до 14 година - 2 радна 
дана, 

- запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко 
телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо покретан - 5 радних 
дана, 

-запосленом инвалиду и запосленом родитељу који има де+е које болује од ретке 
болести(према списку ретке болести)- три радна дана 

у случају да се истовремено стичу два или више основа из става 2. тачке 4) овог члана 
онда се годишњи одмор по свим основама ове тачке увећава за пет радних дана. 
Поред наведених, годишњи одмор запосленог увећава се и према следећим 

критерИЈумима. 

Запосленом који ради на пословима са повећаним ризиком(који су актом о процени 

ризика утврђени као послови са повећаним ризиком) годишњи одмор може да траје 

најдуже 30 радних дана. 
Запосленом са за година пензијског стажа и запосленој са 25 година пензијског стажа и 
50 година живота(запосленог и запослене) утврђује се дужина годишњег одмора у 
трајаљу од 30 радних дана. 
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Члан 39. 
При утврђиваљу дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као пет радних 

дана. 

Празници који су нерадни дани у складу са закОНОМ,одсуство са рада уз накнаду зараде 

и привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравственом осигураљу не 

урачунавају се у дане годишњег одмора. 

Ако је запослени за време коришћења годишњег одмора привремено спречен за рад у 

смислу прописа о здравственом осигураљу - има право да п6 истеку те спречености 

настави коришћење годишњег одмора. 

Члан 40. 
Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајаљу ОД 
најмаље две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније 

ДО 30. јуна наредне године. 
Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у 

календарској години због одсутности са рада ради неге детета : и посебне неге детета -
има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године. 

Члан 41. 
О распореду коришћења годишњег одмора одлучује послодавац у зависности од 

потребе посла, уз претходну консултацију запосленог и у складу са планом коришћења 

годишњих одмора који доноси директор, на предлог непосредног руководиоца. 

Непосредни руководилац до краја маја текуће године сачињава предлог плана 
коришћења првог дела годишњег одмора запослених у трајаљу од најмање две радне 

недеље непрекидно, односно коришћења годишњег одмора у целости, водећи рачуна да 
се у сваком периоду на одређеним пословима обезбеди одговарајућа замена, односно 

несметано функционисање процеса рада. 
llланови непосредних руководиоца се усклађују са потреб~'lма посла и доноси се 

коначан план коришћења годишњег одмора. 

Контролу усклађености плана годишњег одмора са потребама посла врши овлашћено 

лице послодавца. 

Члан 42. 
Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставл,а најкасније 15 дана пре 
датума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора, а у случају коришћења 
годишњег ощ.юра на захтев запосленог решење се доставља непосредно пре коришћења 
годишњег одмора. 

Послодавац може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора ако то 

захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћеље 
годишњег одмора. 

у случају коришћења колективног годишњег одмора код послодавца или у 

организационом делу послодавца, послодавац може да доне?е решење о годишњем 

одмору у коме наводи запослене и организационе делове у којима раде и да га истакне 

на огласној табли најмање 15 дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора, 
чиме се сматра да Је решење уручено запосленима. 

Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у 

електронској форми, а на захтев запосленог дужан је да то решрье достави и у писаној 

форми. 
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Изузетно, послодавац може, за све запослене ~IЛИ за запослене у организационом делу 

да донесе решење о колективном годншњем одмору које може да истакне на огласној 
табли најмање 15 дана пре дана одређеног за коришћење годиwњег одмора. 

Члан 43. 
Пре доставе решења о коришћењу годишњег одмора запосленом врши се контрола 

исправности унетих података. 

Контролу JIЗ става 1. овог ЩIана спроводи лице које је израдило решење путем 
самоконтроле. 

Члан 44. 
У случају престанка радног односа послодавац је дужан да запосленом који није 
искористио годишњи одмор у целини или делимично, уместо корншћења годишњег 

одмора исплати накнаду у висини просечне зараде запосленог у претходних 12 месеци , 

сразмерно броју дана неискоришћеног годншњег одмора. 

Накнада из става 1. овог члана има карактер накнаде штете. 

4.5 Одсуство уз наКllаду зараде(плаћено одсуство) 

Члан 45. 
Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде(плаћено одсуство) у 

укупном трајаљу до седам радних дана у току календарске године у случају: 

• склапање брака - 5 радних дана, 
• порођај супруге или усвојеља детета - 5 радних дана, 
• склапање брака IJ порођаја другог ~Ulана уже породице - 3 Р"lДнпх дана, 

• смрти члана уже породице - 5 радних дана, 
• смрти Лlща која живе у заједничком домаћинству са 

запосленим(родитеља,усвојиоца,брата или сестре браЧIIОГ друга запосленог) - 2 
радна дана, 

• теже болести '!Л ава уже породице запосленог на основу мншљења надлежног 
здрanственог органа- 5 радних дана, 

• селидбе сопственог Домаћинства-на подручју истог насељеног места 2 радна дана, 
• - ван подручја места становања 3 радна дана, 
• полагање испита у оквиру стручног усавршавања или образоваља које захтева 

процес рада - од 1 до 6 радних дана, 
• отклањања последица у домаћннстоу запосленог изазваJlЮ: ВIIШОМ силом-3 радЮIХ 

дана, 

• коришћење организованог рекреаТИ8НОГ одмора у ЦIIЉУ превенције радне 
инвалидности - у дужини трајања рскреативног одмора, а најдуже 7 радних дана, 

• учествовања на спортским и радно-производним такмичењима -у дужини трајања , 
а најдуже 7 радних дана, 

• волонтирања у хуманитарним удружењима и организацијама- до 2 радна дана у 
току календарске године, 

• добровољног даваља крви - 2 узастопна радна дана-рачунаЈући 11 дан даваља крви 
(за сваки случај добровољног давања крви). 

Одсуство за случај порођаја супруге запосленог, смрти члана уже породице, превенције 
радне инвалидности и добровољног даваља крви не урачунава се у укупан број радних 

дана плаћеног одсуства у току календарске године, 
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Члановима уже породице сматрају се брачни друг, деца, браћа и сестре, родитељи, 

усвојилац 11 усвојеЮIК, старатељ ~1 друга лнца која живе у заједничком породичном 
Домаћинству са запосленим. 

Послодавац може да одобри запосленом одсуство из става 1. овог члана за 
сроднике који нису наведени у ставу 2. овог члана и за друга лица која живе у 

заједничком породичном Домаћинству са запосленим, у трајаљу утврђеном решењем 
послодавца. 

Плаћено одсуство по основу коришћеља организованог peKpeaTllBHor одмора у циљу . . 
превеНЦИЈе радне инвалидности може се остварити само једном годишње. 

Члан 46. 
Запослени има право на плаћено одсуство на позив државног органа, органа јединице 
локалне са.\1.0управе, правосудних органа у складу са законом, у везн обављаља послова 

за потребе послодавца. 

Члан 47. 
Запосленом се може одобр~IТИ плаliено одсуство у трајању дужем од пет радних дана а 

највише 30 радних дана у току календарске године у случају полагања стручног испита 
ИЛИ испита којим се стиче непосредно ВИШИ степен образовања у области у коју спадају 

послови које запослени обавља (lIзрада докторске дисертације, учешће у студијским 

или експертским групама и у другим облицима усавршавања). 

Члан 48. 
ПредстаВНIIК запослених за безбедност и здравље на раду има право на плаћено 

одсуство са рада, ради обављаља активности везаних за безбедност 11 здравље на раду 11 

право на плаћено одсуство за све време проведено на седницама Одбора за безбедност 

и здравље на раду, као и за време присуствовања инспекцијском надзору. 

Представник запослених за безбедност и здравље на раду, за време nлаћеног одсуства 
из става 1. овог 'lЛана, има право на накнаду зараде у ВИСИНИ просечне зараде у 

претходних 12 месеци. 
Пре коришћења плаћеНIfХ 'l3сова за обављање послова безбедности 11 здравља на раду, 

лице из става 1. овог члана у обавези је да благовремено о томе обавести непосредног 
руководноца писменим путем уз достављање одговарајуће документације(доказ о 
постојању правног основа за коришћење плаћеног одсуства из пава 1. овог члана). 

Члан 49. 
О оствариваљу права на одсуство са рада уз накнаду зараде доноси се решење на 

основу ПОДнетог писаног захтева запосленог и приложене одговарајуће 

документаuије(доказ о постојању правног основа за коришћење правног основа). 

Изузетно, у случају елементаРЮ1Х непогода или других непреДВИДИВIIХ разлога Вllше 

снле које није потребно доказивати јер су опште познати, одговарајући доказ се 

доставља само када елементарном нелогодом или другом вишом силом НИЈе 

непосредно угрожено место становања запосленог. 

Члан 50. 
Пре доставе решења запосленом из 'шана 49. овог Уговора врши се контрола 
исправности унетих података. 
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Контролу из става 1. овог 'Шана спроводи лице КОЈ е Је израдило решење путем 
самоконтроле. 

4.6 Неплаћено одсуство JI I\IlIровање радног односа 

Члан 51. 
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство од пет радних дана у току једне 

календарске године у следећим случајевима: 
1) нега члана уже породице- 5 радНИХ дана, 

2) нега члана шире породице-3 радна дана 

3) СМрllI сродника кој и нису наведени у члану 45. уговора - 2 радна дан а, 

4) учешће у спортским или ДРУГИЈ\! активностима које нису у организацији синдиката-

5 радних дана, 
5) извршаваље посла који запослени мора лично да обави - од 1 до 5 радних дана. 

Запосленом се може изузетно одобрити неплаћено одсуство од 30 радних дана до 

годину дана у току једне календарске године када директор послодавца оцени да то не 

ремети процес рада. 

Одлуку о неплаћеном одсуству ДОНОСII директор IIЛII лице које ОН овласти. 
За време неплаћеног одсуства запослеlЮМ мнрују права и обавезе из радног односа, ако 

за поједина права If обавезе законом и уговором о раду није друкчије одређено. 

О остваривању права на неплаћено одсуство доноси се решење на основу поднетог 
захтева запосленог који садржи: основ, односно разлог за коришћење права на одсуство 

са рада без накнаде зараде, датум почетка коришћења права; дужину трајања права, 
образложење разлога и одговарајуће доказе у зависности од основа за коришћење 

права. 

Члан 52. 
Пре доставе решења запосленом из 'Шаllа 51. овог уговора треба извршити контролу 
исправности Уll етих података. 

Контролу из става 1. овог 'Шана спроводи лице које је израдило решење путем 

самоконтроле. 

5. ЗА ШТИТ А ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 53. 
Запослени има право на следећу заштиту у складу са законом: 

-безбедност н заштиту здравља на раду. 

-з8ШТИТУ лнчних података, 

-посебну заштиту појединих категорија запослених-млађег од 1.8 година живота, особе 
са инвалидитетом , запосленог са здравственим сметњама, 

-заштиту материнства, 

-одсуство са рада ради неге, односно посебне неге детета. 

Члан 54. 
Поступак за заштиту од злостављаља на раду спроводи се у складу са законом. 

6. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 55 . 
Послодавац ј е дужан да обезбеди прописане услове заштите запослених, а у поступку 

примене мера заштите на раду обавезно ј е учешће представника синдиката. 
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Послодавац је дужан да донесе општи акт о безбедности и здрављу на раду којим ће 
ближе уредити права и обавезе послодавца и представника запослених за безбедност и 

здравље на раду, начин формирања и рада Одбора за безбедпост и здравље на раду и 
друга питања у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Посебним 

колективним уговором. 

Овим колективним уговором у складу са законом и ПКУЈПКС, уређују се права, 

обавезе и одговорности послодавца и запослених у вези са безбедношћу и здрављем на 

раду. 

6.1 Обавезе послодавца и запослених 

Члан 56. 
Послодавац је дужан да рад у предузећу организује тако да се обезбеди заштита живота 

и здравља запослених. 

Послодавац се обавезује: 

-да обезбеди запосленима лична заштитна средства и опрему адекватну пословима на 

којима ради, а према прописима о безбедности и здрављу .на раду и стандардним 

техничким нормативима, ако се опасности и штетности које ' се појављују у процесу 

рада не могу отклонити на други начин, 

-да организује посебно обављање послова за безбедност и здра.зље на раду, 
-да обезбеди израду годишњег плана и програма мера безбедности и здравља на раду и 

потребна финансијска средства, 
-да обезбеди оспособљавање запослених за безбедан рад и накнаду зараде за време 

оспособљавања у висини зараде коју би остварио за вре!',lе рада, упутства за рад, 

теоретску и практиУ.ну обуку сваког запосленог за послове које обавља, 

-да актом о процени ризика утврди послове на којима, постоји опасност од 

повређивања, професионалних и других обољења, уз обавезу Иf[формисања синдиката, 
-да предузима потребне мере заштите од штетних утицаја за )I<ИВОТ и рад запослених, 
полазећи од специфичности сваког посла, 

-да обезбеди посебну заштиту инвалида, професионално оболелих лица, жена, 

родитеља, омладине у складу са законским и другим важећим прописима, 

-да у току календарске године колективно осигура све запослене за случај смрти, 

повреде на раду, смањења или губитка радне способности(инвалидитета), а висину 

премије осигурања утврђује надзорни одбор послодавца, 

-да донесе акт о процени ризика у писменој форми, сагласно закону, за све послове у 

предузећу. 

Запослени је дужан да у складу са својим сазнаљима одмах обавести лице за безбедност 

и здравље на раду и послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или 

другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбеднос:т и здравље 
или безбедност и здравље других запослених. ' 

Члан 57. 
Запослени су обавезни: 

-да се обуче за примену мера заштите на раду и за ПРУЖ3lье помоћи осталим 

запосленима уколико им запрети опасност по живот и здравље, 

-да се придржавају прописаних и наложених мера заштите па раду и да стално 

усавршавају своје знање и практичну способност у вези са заштитом на раду и 

заштнтом радне и животне средине и да обављањем својих послова спречавају 
загађивање радне и животне средине, 
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-да правилно РУКУЈУ средствима рада, да их одржаваЈУ у исправном стању и да пре 

напуштања радног места средства за рад и место рада остави у стању да не угрожава 

друге запослене, 

-да одмах обавесте одговорног запосленог о кваровима или другим недостацима који 

могу угрозити живот и здравље других запослених и безбедност процеса рада. 

Члан 58. 
У циљу превеНЦИЈе радне инвалидности послодавац издваЈа средства у складу са 

општим актом и програмом пословања. 

Члан 59. 
Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад. 
За време оспособљавања за безбедан и здрав рад запослени има право на накнаду 

зараде у висини зараде коју би остварио да је радио. 

Трошкове оспособљавања из става 1. овог члана сноси послодавац. 

Члан 60. 
Запослени има право да одбије да ради уз право на накнаду зараде: 

1. Ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису 

спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је 

одређен, све док се те мере не обезбеде; 

2. Ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако се на 

лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове, у 

смислу члана 43. овог Закона, за рад на радном месту са повећаним ризиком: 
3. Ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама 

ризика и мерама за њихово отклањаље, у смислу члана. 27. став 2. овог Закона, 
на пословима или на paдHOI\I месту на које га је послодавац одредио; 

4. Ноћу ако би, према оцене службене медицине рада, такав рад могао да погорша 

његово здравствено стање; 

5. На средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и 

здравље на раду. 

Одбијање запосленог да ради на основу става 2. овог члана не може се сматрати 

повредом радне обавезе и не може му се отказати уговор о раду. 

За време док нс обавља послове из разлога наведених у ставу 2. овог члана, запослени 
има право на накнаду зараде у висини зараде коју би остварио да је радио. 

Члан 61. 
Када запосленом прети непосредна опасност по живот или :щравље, запослени има 

право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким 

среДСТВИI\f3 која му стоје на располагању и да напусти радно место, радни процес, 

односно радну околину. 

у случају из става 1. овог члана запослени није одговоран за ' штету коју проузрокује 

послодавцу, НИТИ чини повреду радне обавезе и има право на накнаду зараде као да је 
радио на свом радном месту_ 

Члан 62. 
Синдикалне организације код послодавца имају право да се непосредно упознају са 
примељеним мерама безбедности и здравља на раду и у:словима рада на свим 
пословима и да послодавцу предложе предузимање потребних мера за њихово 

отклањање у складу са законом и другим прописима из области безбедности и здравља 

на раду. 
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о предузетим мерама по предлогу из претходног става послодаЋац је дужан да обавести 

синдикалне организације у року од 30 дана. 

6.2 ПОСЛО811 са повећаним ризиком , 

Члан 63. 
Запослени може бllТ!! одређен да ради на радном месту са повепаним ризиком ако 

испуњава 

следеће услове: 

1) да има ПРОП~lсаиу cтpy~rнy спрему ; 

2) да има посебне здравствене услове за обављаље послова са повећаним ризиком; 
3) да је претходно оспособљен за безбедан и здрав рад; 
4) да није млађи од 18 година; 
5) да није инвалид рада. 
Послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећшшм ризиком пре 

почетка 

рада обезбеЩI лекаРСКII преглед, као и пеРИОДИЧН If лекаРСКII преглед у току рада. 

Ако се у поступку l1еРIЮДИЧНОГ лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава 

посебне здравстоене услове за обављаље послова на радном месту са повећаним 
ризиком, послодавац је дужан да га премести на друго радно место које одговара 

његовим здравственим способностима. 

Члан 64. 
Постојање услова за утврђиваље послова са повећаним ризиком врши се на основу 

спроведене аналllзе од стране овлашћеног предузећа за безбедност и здравље на раду , 

са организованом службом медицине рада, или овлашћене здравствене установе, по 

посебној метОДОЛОГllј ~I . 

Ако се анализом утврде места са посебним условима рада, иста се као таква 

проглашаоају одлуком директора и дефюшшу актом о систематизацији послова. 

6.3 Представник запослеllllХ за безбедност IIздраоље щ\ раду 

Члан 65. 
Запослени код послодавца имају право да изаберу најмаље једног представника 

запослених за безбедност и здравље на раду. 

Представника запослених за безбедност и здравље на раду из реда запосленнх именуј е 
репрезентативни синдикат, а ако има више репрезентативних синдиката, представника 

именује синдикат са пећим бројем ~lЛанова синдикалне организаЦИЈе, односно 

репрезентативни синдикати споразумно. 

Члан 66. 
Мандат предстаВНlIка запослених за безбедност и здравље на раду траје четири године. 

Пре истека периода на који је нзабран представнику запослеНIIХ за безбедност и 

здравље на раду мандат може да престане због: 

1) престанка радног односа код послодавца, 

2) подношења оставке, 

З) неповерења више од половине од укупног броја запослен:их, исказаног у писаној 

форми са 
образложењем, именима и презимеНliма, јединствени маТИLIНИ број грађана и 

потписима 
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запослених. 

у случају из става 2. овог члана избор новог представника запослених за безбедност и 
здравље на раду спроводи се најкасније у року од 30 дана од престанка мандата 
претходног представника. 

Члан 67. 
Послодавац ј е дужан да представника запослених за безбедност и здравље на раду 

информише најмање једном у шест месеци о свим подацима који се односе на 

безбедност и здравље на раду. 

Члан 68. 
Послодавац је дужан да представника запослених за безбедност и здравље на раду 

упозна: 

1) са налазима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада; 
2) са извештај има о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у 
вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду; 

3) о планираним и предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и 
здравље; 

4) са извештај ем о стању безбедности и здравља на paд~ запослених, као и о 

спроведеним мерама; 

5) о другим питањима, у складу са колективним уговором код послодавца. 

Члан 69. 
Послодавац је дужан да представнику запослених за безбедност и здравље на раду 
омогући приступ подацима и информацијама неопходним за несметано обављање 

активности, а који се тичу безбедности и здравља на раду. 
На писани захтев за пружање стручне помоћи ИШI доставу n,одатака и информација, 

директор или друго овлашћено лице, односно стручно лице послодавца за послове 

безбедности и здравља на раду дужни су да представнику запослених за безбедност и 

здравље на раду доставе писани одговор у року петнаест дана од дана ПРИЈема захтева. 

Члан 70. 
О уоченим неправилностима у примени прописа о безбедности и здрављу на раду, 

представник запослених за безбедност и здравље на раду непосредно обавештава: 

1) овлашћено лице послодавца; 
2) лице за послове безбедности и здравља на раду код послодавца; 
3) руководиоца дела процеса рада; 
4) Одбор за безбедност и здравље на раду; 
5) одбор репрезентативног синдиката. 

Члан 71. 
Лице за послове безбедности и здравља на раду код послодавца', дужно је да одмах, без . . 
одлагања, предузме мере и активности, уколико уочи неправилности КОЈе изазиваЈУ 

непосредну опасност по живот и здравље запослених и о томе у писаном облику 

извести овлашћено лице ПОСЛОДаЈЗца. 

Члан 72. 
Представник запослених за безбедност и здравље на раду има право да о питањима 

безбедности и здравља на раду: ' 
1) непосредно комуницира са запосленима; 
2) прима усмене и писане представке запослених; 
3) непосредно комуницира са руководиоцима - организаторима процеса рада; 

19 



4) непосредно комуницира са лицем одређеним од стране послодавца да обавља 
послове безбедности и здравља на раду, односно са предс:гавницима одговарајуће 
службе код послодавца; 

5) даје мишљење и сугестије надлежним органима у предузећу у вези с применом 
прописа о безбедности и здрављу lIа раду; 

6) захтева и инсистира на поштовању прописа о безбедности и здрављу на раду и 
отклањању уочених недостатака; 

7) да истиче обавештења на огласним таблама послодавца о активностима КОЈе 

предузима. 

Члан 73. 
Представник запослених за безбедност и здравље на раду дужан је да репрезентативне 

синдикате информише о свом раду најмање једном у шест месеци, односно на сваки 
љихов захтев. 

6.4 Одбор за безбедност и здравље 

Члан 74. 
Чланови одбора за безбедност и здравље на раду су: 

1) представници запослених за безбедност и здравље на раду; 
2) представници које именује послодавац. 
Број и састав одбора за безбедност и здравље на раду уређује се колективннм уговором 

код послодавца, при чему број представника запослених мора да буде најмање за једног 
већи од броја представника послодавца. 

Иницијативу за формирање одбора за безбедност и здравље на раду могу да поднесу и 

послодавац и репрезентативни синдикати. 

Послодавац је дужан да омогући да се, најкасније у року 15 дана од дана покретања 
иницијативе из става 3. овог члана, образује одбор за безбедност и здравље на раду и 
почне са радом. 

Члан 75. 
Мандат чланова одбора за безбедност и здравље на раду траје четири године. 

Послодавац, односно репрезентативни синдикат може увек променити члана одбора за 
безбедност и здравље на раду - представника послодавца, ОДноr;но репрезентативног 

синдиката, уколико не извршава обавезе на начин прописан Пословником о раду. 

Председника одбора за безбедност и здравље на раду бирају чланови одбора већином 

гласова. 

Председник одбора за безбедност и здравље на раду је увек из реда представника 

запослених. 

Пословником о раду одбор за безбедност и здравље на раду ближе уређује начин свога 

рада. 

Члан 76. 
Одбор за безбедност и здравље на раду има следеће надлеЖНОСl."И и права да: 

1) буде информисан о резултатима процене ризика; 
2) остварује увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду; 
3) даје предлоге и учествује у разматрању свих питања која с'е односе на спровођење 

безбедности и здравља на раду; 
4) захтева од послодавца информације о свим подацима који се односе на безбедност и 
здравље на раду; 

5) разматра извештај послодавца о стању безбедности и здравља на раду запослених, 
као и о спроведеним мерама; 
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6) захтева од послодавца да предузме одгопарајуће мере за отклањање или смањење 
ризика који угрожава безбедност и здравље запослених; 

7) упознаје се са налозима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада; 
8) разматра извештај е о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима 
у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду од стране 

послодавца; 

9) разматра извештај послодавца о предузетим мерама за спречавање непосредне 
опасности по живот и здравље; 

1 О) разматра и даје сугестије на део колективног уговора код послодавца у области 
безбедности и здравља на раду у току преговора за закључиваље и даје иницијативу за 

измене и допуне колективног уговора у овој области; 
11) разматра нацрте и предлоге свих аката послодавца у области безбедности и здравља 
па раду и даје одговарајуће мишљење у сугестије; 
12) разматра и друга питања у складу са законом, колективним уговором и општим 
актима послодавца у области безбедности и здравља на раду. 

Члан 77. 
Послодавац је дужан да одбору за безбедност и здравље на раду обезбеди потребне 
просторне и административно-техничке услове за несметан рад, као и стручну 

подршку, У складу са општим актом. 

Члан 78. 
Одбор за безбедност и здравље на раду дужан је да послодавцу и репрезентативним 

синдикатима подноси шестомесечни извештај О своме раду. 
Послодавац и репрезентативни синдикати дужни су да разr-.юТре ставове и мишљења 

одбора за безбедност и здравље на раду и да исти обавесте о свом ставу. 

Члан 79. 
Лице које обавља послове безбедности и здравља на раду може да присуствује 

семинарима и саветовањима ради едукације за обављање послова најмање једном 

годишње. 

Трошкове из става 1. овог члана сноси послодавац. 

6.5 Средства и опрема за личну заштиту 

Члан 80. 
Послодавац је дужан да запосленом изда на употребу средство и/или опрему за личну 

заштиту, у складу са актом о процени ризика. 

6.6 Осигурање запослених 

Члан 81. 
У циљу превенције радне инвалидности послодавац може да издваја средства у складу 

са општим актом и програмом пословања. 

Члан 82. 
Послодавац може запосленом уплаћивати премију за добровољно пензијско осигурање 

и колективно осигурање за случај болести и хируршких интервенција, у складу са 

законом и програмом пословања. 
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7. ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАдЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

7.1 Зарада 

Члан 83. 
Запослени IIма право на Qдговзрајуhу зараду, која се угврђује у складу са законом , 

ОВИМ уговором и уговором о раду. 

Зарада се обрачу~шва и исплаћује 118 основу планираних средстава за зараде, у складу са . . 
законом и програмом пословања, на КОЈ" сагласност даЈе осннвнч . 

Запосленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вреДНОСТИ који 
остваРУЈУ код послодавца. 

Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне 

спреме, ОДНОСНО образовања, знања и способности, у коме је OCTBapell једнак радни 

ДОПР"НОС уз једнаку одговорност. 

Члан 84. 
Зарада се састоји од: зараде за обављени рад и време проведено Н8 раду, зараде по 
ОСIЮВУ допрmюса ЗЗПОСЛСIIOГ ПОСЛОВНОМ успеху послодавца (награде. бонуси и сл .. ) и 
других прнмања по ОСIЮВУ радног односа, у складу са ОВИМ Уговором и уговором о 

раду. 

Под зарадом у смислу става 1. овог ~lЛана сматра се зарада која садржи порез н 

доприносе којн се плаћају из зараде. 

Под зарадом у СМИСЛУ става 1. овог члана сматрају се сва пр"мања ltЗ радног односа, 
оснм: 

1) ПР'lмања по OCIIOBY учешћа запосленог у оствареној добити , 
2) пр'-IмаIbа по основу корншћеља и употребе средстава за рад запосленог и 

накнаде трошкова за њихову употребу, 

З) накнаде за долазак и одлазак са рада у висини цене преВОЗllе карте у јавном 

саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени пр~воз, 
4) примања везаних за време проведеllО на службеном путу у земљи н 

иностранству, 

5) накнаде за смештај н исхрану за рад и боравак lIа repel-ty, ако послодавац 
запосленом није обезбедио смештај и исхрану без накнаде, 

6) отпремшше прн одласку у пензију, најмање у висини две просечне зараде, 
7) накнаде трошкова погреБШIХ услуга у случају СМРТ" члана уже породице, а 

члаНОВlIма уже породице у случају смрти запосленог, 

8) накнаде штете због повреде на раду или профеСИОН8ШlOI' обољења, 

9) јубилаРllе наградс и солидарне помоћи, 

1 О) исплате деци запосленог старости до 8 година живота као поклон за Божић И 
Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом 

којим се уређује порез на доходак грађана, 

11) отпремнине по основу престанка радног односа према члану 179. став 5. тачка 1. 
ЗОР. 

7.2 Зарада за обаВЉС1II1 рад 11 време проведено тl P~1.дY 

Члан 85. 
Зарада за обављеНII рад и време проведено на раду састоји се од основне (уговорене) 

зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде. 
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Изузетно, уколико се зарада или друга примања запосленог посебним обавезујућим 
прописима привремено регулишу на другачији начин, примењују се одредбе тог 

прописа. 

Члан 86. 
Основна зарада је новчано изражени производ вредности радног часа, коефицијента 

посла и месечног фонда остварених часова рада. Послодавац води евиденцију о 
времену проведеном на раду запослених. 

Вредност радног часа за запослене код послодавца утврђује се програмом пословања на 

који сагласност даје оснивач. 

Вредност радног часа за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за 

исплату зарада за одговарајући месец. 

Вредност радног часа за коефицијент 1 не може бити нижа од МИlшмалне вредности 
радног часа која је утврђена у складу са законом, увећане за 20%, по основу 

специфичности послова и услова рада. 

Коефицијент послова се утврђује на основу сложености послова, одговорности и услова 

рада за све послове који се обављају код послодавца. 

Сложености послова утврђује се на основу врсте посла, степена стручне спреме, радног 

искуства и посебних знања и веШТИllа. 

Одговорност у раду се утврђује у зависности од значаја и УТlщаја који послови које 

запослени обавља имају на сам процес рада и резултата рада. 

Услови рада се утврђују и процењују зависно од радне околине у којој запослени 
обавља послове (бука, прашина, висока температура и сл.). 

Распон између најниже и највише основне зараде код послодавца одређује се у 

најмањем распону од 1 до 4, а не може се одредити у распону всћсм од 1 :6. 
Послодавац и репрезентативни синдикат утврђују послове по групама, полазећи од 

потребне стручне спреме за обављање послова и утврђују коефицијент за сваки посао. 

Члан 87. 
Основна зарада запослених може се увећати до 40%, односно умањити до 20% месечно 
по основу радног учинка. 

Увећаље зарада - стимулација, по основу радног учинка, може се вршити на основу 

критеријума утврђених у ставу 4. овог члана из средстава издвојених до 1 % од утврђене 
масе средстава за основне зараде за текући месец. 

Радни учинак утврђује послодавца на основу образложеllОГ предлога руководиоца 

запосленог. 

Радни учинак утврђује се на основу следећих критеријума: 
1. обима извршених послова у односу на планиране - до 10% 
2. квалитета извршеннх послова у односу на стандарщш квалитет уобичајен 

за одређену врсту послова, креативност и заинтересованост у раду, 

стручност у раду, ажурност и извршавање послова у одређеним 

роковима, што омогућава сигурна и квалитетна решеља у обављању 

радних задатака - 10%, 
3. одговоран однос запосленог према раду, редовна присутност на послу, 

поштовање радне дисциплине, поузданост у обављању посла - до 10%, 
4. ако услови рада при извршаваљу послова захтевају појачани 

психофизички напор, постоји опасност од настанка професионалних 

обољења или повреда - до 10%: 
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4.1 . од 3% до 6% у случају изложености буци, прашини, прљавштини, 

неугодним мирисима, OI1аСllOстима од заразе, повреде или професионалним 

обољеlьима, 
4.2. од 3% до 9% у случају тешких физичких напора, рада на отвореном при 
температури l-IИжој од минус 1 О или вишој од 30 степени, руковаље штетllИМ 
или отровним материјама, 

4.3. од 5% до 10% у случају повећане опасносТl! од повреде на раду. 
Умањење зараде се може извршити lIа основу следећих критеријума: 

за Maњ~, об~IМ извршеног посла и неодговоран однос запосленог према раду (не 

извршава своје предвиђене и плаliираliе обавезе иа нословима иа којима је 
распоређен, неефикасно користи радно време) - до 10%, 
за лош квалитет извршеllОГ посла (задатке и послове fle изврши у захтевном, 
cTaHдapДlloM квалитету за ту врсту посла) - до 10%, 
за прекорачење рока у извршаваљу посла - до Ј 0%. 

Умаљење, односно увећање зарадс може се JtЗВРШИТИ по свим основама кумулативно, 

највише до ПРОЦСlјта из става 1 овог члана, или само по поједИlН1М основама. 
ОЮIуку о ВИСИIIII умањења, односно увећања зарада доноси директор, на образложени 

преЮIог непосредног руководиоца запослеflОГ. 

Основицу за обраLlytl радног учинка 'шни основна зарада запосленог. 

Члан 88. 
Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној овим уговором и уговором 

о раду, у складу са законом: 

за рад на дан празника који је нерадн" дан - 110% од основице, 
за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђllВању OCHOBlle зараде - 26% 
од основице, 

за рад у сменама (ако такав рад није вреднован при утврђиваљу основне зараде) 

- 4% од основице, 

за прековремени рад (у који се не урачунава радно време унапред одређено "а 

основу извршеља годишље прерасподеле времена) - 26% од основице, 
по основу времена проведеном на раду за сваку пуну годину рада остварену у 

радном односу - 0,5% од ОСllQвнце. 

Основицу за обраЧУЈI увећане зараде 'ШНИ ОСЈlOвна зарада утврђена у складу са законом , 
овим уговором 11 уговором О раду. 
Ако су се истовремеlЮ стекли услови по више основа утврђених у ставу 2. овог члана, 
проценат увећане зараде не може бllТlf ЈIlfЖИ од збира процента по сваком од основа 

увећања. 
Код утврђиваља распореда рада запослених на дан празника,ноћу, у смени и недељом 

водиће се paLIYlla да се обезбеди такав распоред рада да се омогући запосленом IIЗ 

основне делатности да у току ГОДlIне буде укључен у обављаље рада у складу са 

потребама процеса рада. 

Члан 89. 
Прнправник има право Ila зараду најмаље у висини 80% OCHOВlle зараде за послове за 
које је закључио уговор о раду, као 11 на "акнаду трошкова и друга примања као и 
остали запослеНII, у складу са овltм уговором И уговору о раду. 

Члан 90. 
Зарада се нсплаћује у "овцу, најмање једанпут месечно а најlсаС l lИје до краја текућег 
месеца за преТХОДНII месец. 
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Послодавац је дужан да запосленом прилнком сваке исплате зараде у складу са законом 
достави обрачун. 

7.3 МlIIlIIмаЛllа зарада 

Члан 91. 

Запослени нма право на минималну зараду за стандардни учинак 11 време проведено на 
раду. 

Минимална зарада одређује се на основу МllНllмалне цене рада утврђене у складу са 

овим законом, времена проведеног lIа раду и пореза и доприноса који се плаћају из 

зараде. 

Општим актом, односно уговором о раду утврђују се разлози за ДОllошење одлуке о 

увођењу МИlшмалне зараде. 

По истеку рока од шест месеци од доношеља одлуке о увођељу минималне зараде 

послодавац је дужан да обавеСТII репрезентативни синдикат о Р3ЗЛОЗlIма за наставак 
исплате минималllе зараде. 

Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запослеllQМ у ВИС IIНlI која се 

одређује на основу одлуке о миннмзлвој цен!! рада која важи за' месец у којем се врши 
исплата. 

Запослени који пр"ма минималну зараду. има право на увећаll У зараду из члана 108. 
овог закона, на накнаду трошкова 11 друга примања која се сматрају зарадом у складу са 

закоиом. 

Основица за обрачун увећане зараде IIЗ става 6. овог члана је МИlшмanна зарада 

запосленог. 

Минимална цеlШ рада утврђује се одлуком СОЩlјално-економског савета основаног за 

територију Републике Србије (у даљем тексту: Социјално-економски савет). 

Ако Социјално-економски савет ие донесе одлуку у року од 15 дана од даиа почетка 
преговора, одлуку о ВIIСИНИ МИНlIмалне цене рада ДОНОСII Влада Републике Ср6llје (у 

даљем тексту: Влада) у наредном року од 15 дана. 

При утврђиваљу Мlшималне цене рада полази се нарочито од: егзистенцијалних и 

социјалних потреба запосленог и љегове породице IIзражеН IIХ кроз вредност 

минималне потрошачке корпе, кретаља стопе запослености на тржишту рада, стопе 

раста бруто Домаћег производа, кретаља потрошачких цена, кретаља продуктивности If 

кретања просе'ше зараде у Републици. 

Одлука о утврђивању мltllИмалне цене рада садржи образложеље које одражава све 
елементе IIЗ става 3. овог члана. 

Ако дође до зн ачајне промене неког од елемената из става 3. овог члана, Социјално
eKOHOMCKII савет је обавезан да разМОТРli образложену иницијативу једног од учесника 
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Социјално-економског савета за отпочltљање преговора за утврђиваље нове минималне 

цене рада. 

Минимална цена рада утврђује се по радном часу без пореза 11 доприноса, за 
календарску годину, најкасније до 15. септембра текуће године, а примељује се од 1. 
јануара наредне године. 

Минимална цена рада не може се утврдити у нижем износу од МIНlималне цене рада 

утврђене за претходну годину. 

Услед утврђеног поремећаја у пословаљу послодавца запосленима се може 

исплаћивати МНllнмална зарада у складу са законом. 

Минимална зарада одређује се на основу минималне цене рад,З утврђене у складу са 

законом, времена проведеног на раду н пореза и доприноса који се плаћају из зараде, а 

по доношељу одлуке послодавца о увођељу минималне зараде. 

Послодавац, МlllIIlМалну зараду може исплаћивати на основу посебне одлуке Надзорног 
одбора донете уз мншљење репрезентативног синдиката. 

Приликом ДОllошења одлуке из става 3. овог члана послодавац ће заједно са 

репрезентаТllВШIМ синдикатима прецизирати рокове за исплату разлике између 

исплаћене МЮlНмалне зараде и зараде коју бll остварио на :пословима на којима је 

распоређен. 

7.4 Н:ншада з араде 

Члан 92. 
Запослени има право на накнаду зараде у висини 100% ОСНОВlще за обрачун накнаде 
утврђене законом за време: одсуствовања са рада у дане држаВIIОГ и верског празника 

којll су по закону нерадЮl, коришћења ГОЩIШњег одмора, плаћеног одсуства, војне 

вежбе и одазиваља "а позив државног органа, присуствовања седницама државних и 

других органа и љихових тела по основу делеrnрања из статуса члана СИlщиката IIЛИ 

запосленог; СТРУЧIIОГ усавршавања на које је упућен од стране: послодавца, учешћа на 
радно ПРОIIЗВОДJlОМ , спортском такмнчењу и других облика стваралаштва. 

Члан 93. 
Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствоваља са рада због привремене 

спречености за рад до 30 дана у ВИСIIНИ: 
1) 65% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила 

привремена спреченост за Рад, с ПIМ да не може бити нижа од минималне зараде 

утврђене у СЮlаду са законом 11 овим уговором, ако је спреченост за рад 

проузрокована болешћу или пооредом ван рада, ако законом није друкчије 
одређено, 

2) 100% просеЧllе зараде у npeTXOAHIIX 12 месеuи пре месеца у којем је наступила 
привремеlШ спречеllОСТ за рад,с TIIM да не може бити IIIlжа од мюшмалне зараде 

утврђене у СЮlаду са законом и овим уговором, ако је спреченост за рад 

проузроковаfta повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом 

није ДРУКЧllје одређено. 

Члан 94. 
Запослени има право на накнаду зараде у висини 60% просечне зараде у претходних 12 
месеци, с тим да не може бити маља од МIШl1малне зараде утврljене у складу са законом 

и OBIIM уговором, за време прекида рада, односно смаљеља 0611ма рада до КОЈег Је 
дошло без кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години. 
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Изузетно, у случају прекида рада, ОДНОСНО смањења обима рада које захтева дуже 
одсуство, послодавац може, по испуњењу услова утврђен их законом, упутити 

запосленог на одсуство дуже од 45 радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог 
члана. 

Запослена особа са инвалидитетом за време трајања профеСlIоналне рехабllлитације 

има право на накнаду зараде у ВИСIJНИ 100% просечне зараде остварене у претходна три 
месеца пре укључивања у мере и активности професионалне р~хабнлитаUllје, с тим да 

накнада зараде не може бити маља од минималне зараде. 

Члан 95. 
Запослени ш.1З право на накнаду зараде у висини 60% ПРОСI~LlНе зараде утврђене у 
складу са овим УГОВОР0t-.I lf Уговором о раду за време прекида рада до кога је дошло 

наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца због 

необезбеђивања безбедности и заштите живота и здравља на раду, који су услов даљег 

обављања рада без уrpoжавања живота 11 здравља запослених 11 других лица, и у другим 

случаЈевима, у складу са законом. 

7.5 Накнада трошкова 

Члан 96. 
Запослени има право на накнаду трошкова и то: 

1) За долазак н одлазак са рада у внсини цене превозне карте у јавном саобраћају, 

ако ПОСЛОlщвац није обезбедио сопствени превоз, а в:исина и начин исплате 
уређује се опwтим актом. 

2) За време проведено на службеНО/l.1 путу у земљи, у случају да превоз, смештај и 

исхрана нису организовани од стране послодавца, у висини путних трошкова, 

према приложеним рачун има, ОДI\ОСНО трошкова превоза сопственим 

ауто'\юбилом, до износа 30% цене једног литра супер бензина према обрачуну 
пређеЮI Х километара. трошкова ноћења у хотелу са највише LIСТПрИ звездице и 

дневни цу у висини 2% просечне зараде по запосленом у Републици Србији 
према последњем податку Шlдлежног органа за стаТIIСТШ.':У. 

3) За време проведено на службеном путу у иностранству, у Сl(ладу са прописима о 
накнадама трошкова државних службеника 11 Н<Њlештени ка, 

4) Смештај и исхрана за рад и боравак на терену, ако смештај и исхрана нису 

обезбеђени (теренски додатак) у висини од 3% просечне месечне зараде по 
ЗШlOсленом у Републици Србllји према последњнм објављеНIIМ подацима 
надлежног органа за статистику, 

5) Изузетно, за корншћење таксн-превоза у локалу, уз одобрење лица коме 

одговара за свој рад, у случају потребе хитног обављања посла или у случају 

одласка са рада наков 22 часа ноћу, према пр"ложеном рачуну, 

6) За исхрану у току рада, у складу са законом. 

Накнада трошкова за исхрану у току рада исплаћује се по IIстеку месеца, на основу 

присуства на раду запосленог за текупи месец. 

Запослени је дужан да обрачун трошкова са службеног пута у з(:мљи ЈЈ иностранству, са 

извештај ем и одговарајућим рачун има, поднесе на обрасцу ПУТIlОГ налога у року од три 
дана од дана повратка са пута. 

Запослени има право на пуну накнаду дневница за службено путовање у земљи, 

односно ШlOстранству ако службено путовање траје дуже 0)1 12 часова, а н а пола 

накнаде ако службено путовање траје дуже од ОС<Њ1 , а краће од 12 часова. 
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Уколико је запосленом lIа службеном пугу обезбеђено прсноћиштс 11 исхрана, има 
право на 40% дневнице. 

Промена места станопања запосленог након закључења угопора о раду нс УГИ<lе 'Ја 
увећаље трошкова прсвоза које је послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку 

закључења уговора о раду ,без саl"1IаСIIОСТИ послодапца. 

Члан 97. 
Накнада трошкова превоза, односно коришhења сопственог ВОЗliла у службене сврхе 

регулише се посебним актом. 

Члан 98. 
Запослеllll има право на наКllаду трошкова за регрес за кор"шћеlbС ГОДllшњег одмора са 

пр"падајућнм порезима 11 ДОПРИlIоснма у складу са законом. 

ЗШlОслени који КОрИСТlt сразмернн део годишњег одмора IIма право на сразмеран део 

регреса за КОРllшhење годишњсг одмора. 

Регрес за КОРllшћење годишњег одмора може да се исплаћује одјеДIIОМ IIЛ II у пише 
месеЧlIIlХ рата током кале~lДарске године. 

7.6 Друга 11р"маlbЗ 

Члан 99. 
ЗапослеНII има право и на друга IlрlIмаlbа: 

1) ОтпреМllllllУ приликом одласка у пензију, најмање у BIICIIНII тр" зараде КОЈУ Је 

запослеН II остварио за месец који претходи месецу у коме се исг!Лаћује 

отпремнина или три просечне зараде у Републици Србији према последљем 

објављеном податку републичког органа lIадлежног за статистику уколико је то 

повољније за запосленог, 

2) Накнаду трошкопа погреБШIХ услуга у случају смрти <Iлана уже породице. а 

члановима уже породице у случају смрт" запосленог, на основу достављених 
рачуна. у ВIIСИIIИ трошкова које признаје РепуБЛ IIЧКII фонд за пензијско и 

ИНВаЈlIIДСКО осигураље, односно најмаље у вис rlНН неОПОРСЗН130Г IIЗноса у складу 

са прогшсом којим се уређује гюрез на доходак грађана. 

3) Накнаду штете због повреде lIа раду IIЛ II профеСIIОШ1Л IЮГ обољења у ВI!СИНIf три 

просе'lllе зараде и разлике зараде коју остварује lIа основу премсштаја lIа друге 
послове као послеДllце повреде на раду ИЈШ профеСНОЈНIЛIЮI" обољења и зараде 

коју би остварио 113 пословима lIа којимаје радио пре прсмештаја. 

Члановима уже ПОРОДllце, у смислу става 1. та'lка 2. овог <!Лава, сматрају се браЧIIИ 
друг и деца запосленог. 

Члан 100. 
Послодавац може запосленом, у складу са фllнансијСКIIМ могућНОСТlIма, на основу 
достављених доказа да IIсплати солидарну помоћ у случају: 

1) привремене cnpe<lellOCTII за рад запосленог у трајаљу дужем од три месеца, у 
ВИСШНI једне просеЧllе зараде у Републици Србији, 

2) дуже 11 теже болеСТII члана уже породице запосленог, у ВИСIIIIН једне просечне 
зараде у РепуБЛИЦlI Србијll, 
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2) дуже и теже болести члана уже породице запосленог, у ВИСЮIИ једне просечне 
зараде у Републици Србији, 

3) набавке меДlIЦИНСКИХ помагала, ХИРУРШКИХ интервенција If набавке лекова ван 
позитивне здравствене листе за запосленог или члана његове уже породице, у 

ВИСИillt једне просечне зараде у Републици Србији, 
4) уништења или оштећења имовине услед елементарне непогоде или више силе, у 

висини до две просечне зараде у Републици Србији. 

5) друге nOMohll запосленом , али не више од износа jCAt-lе просечне зараде у 
РепуБЛ(IЦИ Србији . 

Доказ из става 1. овог члана су потврда о спречености за рад запосленог или члана 
њсгове уже породице, извештај лекара специјалисте о потреби за медицинским 

110магалом, извршавањем хируршке интервенције, ОДНОСIIO КОј:'ишћењем одговарајућих 

лекова, потврда органа локалне самоуправе или другог органа О уништењу или 

оштећењу имовине и друге исправе којима се доказује потреба :Ј8 пружањем помоћи. 
Члановима уже породице, у смислу става 1. тачка 2) и 3) овог члана, сматрају се брачни 
11 ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица 

пре којима запослени има законску обавезу Ilздржавања. 
Солидарну помоћ, у случају утврђеном у ставу 1. тачке 3) н 4) овог уговора, послодавац 
може да исплати и ЛIIЩlма КОЈа нису у радном односу код тог послодавца. 

Солидарна помоћ IIЗ става 1. овог члана може се исплатити з)после l iOм, по било ком 

ОСIIОВУ,ЈеДliOМ у току календарске године. 

Одлуку о додели солидарне помоћи доноси директор на предлог комисије за доделу 
солидарне помоћн. 

Комисију из претходног става формира Дllректор и састављсна је од представника 

послодавца и репрезеllтативних Сllндиката. 

Поступак доделе солидарне помоћн регулише се Правилником који доноси директор. 

Члан 101. 
Запослени има право на јубиларну награду ПОводом годишњице непрекидног рада у 
предузећу, н то : 

1. 10 година рада у ВIlСИIIИ 1 зарадс, 
2. 20 година рада у висини 2 зараде, 
3. 30 година рада у ВИС~IНИ 3 зараде, 
4. 40 ГОДlша рада у висшш 4 зараде, 

Зарадом у смислу става 1. овог члана сматра се просечна зарада без пореза и доприноса 
по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

надлежног за послове статистике. 

Члан 102. 
Послодавац може, у складу са финансијским могућНОСТlIма. деци запосленог старости 

до 15 година живота да обезбеДII поклон за Божић или Нову ГОДIIНУ У вредности до 

lIеопореЗIIВОГ износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак 

грађана. 

О остваривању права из става 1. овог члана послодавац доноси одлуку којом се 

угврђује висина юноса средстава која су 05езбеђена, услови н начин исплате. 
Послодавац може запосленом да уплаћује добровољно flензијско осигураље и 

колективно осигураље за случај болести и ХIIРУРШКИХ интервенција, до неопорезивог 
IIзноса у складу са Законом о порезу lI а доходак грађана, у складу са програмом 

пословања. 
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Члан 103. 
Пре потписивања одлуке о исплати примања запосленом врши се контрола 

исправности уиетl1Х података и могућности исплате у складу са важећим прописима. 
контролу из става 1. овог члана врши овлашћено лице послодавца. 

8. КЛАУЗУЛА ЗАБРАНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 104. 
Уговором о раду могу да се yrвpдe послови које запослени не може да ради у своје име 
и за свој рачун , као ни у име нн за рачун другог правног ИЛИ физичког лица, без 
сагласности послодавца код кога је у радном односу (у даљем тексту: забрана 

конкуренције), као и забрану конкуренције у року до две године по престанку радног 

односа код послодавца ако је уговором о раду утврђена IIОВЧ8на накнада за забрану 

конкуренције у OДl"Onapajyћoj висини. 
Забрана конкуренције може да се утврди уговором о раду сам':) ако запослени ради на 

пословима на којима може да стекне нова, посебllО важна технолошка знања, широк 

круг ПОСЛОВНI1Х партнера или да дође до сазнаља важних пословних информација и 

таЈlН1~iЗ послодавца. 

Забрана конкуренције важи на територији Републике Србије. 

Ако запослени прекрши забрану конкуренције, послодавац има право да од запосленог 

захтева накнаду штете. 

9. НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 105. 
Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намерно или крајљем 

непаЖIbОМ , проузроковао послодавцу или трећем лицу, у складу са законом. 

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени одговоран је за део штете 

КОЈУ Је проузроковао. 

Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је 
проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у 

Једнаким деловима. 

Ако је више запослених проузроковало штету КРИВИЧIIИМ делом са Уf\шшљаЈем, за 
штету одговарају солидарно. 

Члан 106. 
Постојаље штете, љену висину, ОКОЛlЮСТII под којима је настала, податак ко је штету 

проузроковао и друге околности угврђује трочлана комисија коју у сваком конкретном 
случају имеllује lюслодавац. 

Поступак се покреће пријавом која садРЖII: име и презиме запосленог који је uпeтy 

проузроковао, на KOjllM ПОСЛОВlIмаје распоређен, време, место и начин настанка штете, 
као и доказе који указују даје запослени извршио штетну радњу. 

Послодавац је дужан да у року од осам дана донесе решење KOjllM покреће поступак 
утврђивања одговорности за причињену штету. 

ВIIСШШ штете утврђује се на основу ценовника или књиговодстзсне вредности ствари. 

Ако се висина штете не може утврдити у тачном износу, ОДно(:но на основу ценовника 

IIЛИ Кlbиговодствсне вредности или би утврђивање љеног износа проузроковало 

несразмерне трошкове, висину штете утврђује комисија у паушалном IIЗНОСУ, проценом 

штете или вештачењем преко овлашћсног стручног лица. 
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Члан 107. 
На основу спроведеног поступка ОД стране комисије из члана 106. ОВОГ уговора прави 
се записник у коме се наводи: 

1. ПОСТОЈаље штете и њена висина, 

2. име и презиме запосленог КОЈИ Је штету проузроковао, 
3. друге ОКОЛНОСТИ битне за утврђивање штете(изјава запосленог, сведока, вештака, 

одговорност и др.). 

4. на основу записника из става 1. овог члана послодавац одлучује о висини и 
начину накнаде проузроковане штете и о томе ДОНОСИ решење којим се 

запослени обавезује да накнади штету или се делимично или потпуно ослобађа 
одговорности. 

5. запослени је дужан да се у року од осам радних дана писаним путем изјасни о 

решењу о накнади и висини штете. 

6. ако запослени не пристане да накнади штету ИЛИ у утврђеном року исту не 

накнади у складу са одредбама овог члана, о накнади штете одлучује надлеЖIIИ 
суд. 

Послодавац обавезујс запосленог да штету надокнади у новцу или, ако је то могуће, 

поправком или довођењем оштећене ствари у стање у каквом је била пре наступања 

штете. 

Запослени је дужан да се у року од осам радних дана пнсаним путем изјасни о решењу 

о накнади и висини штетс. 

Ако запослени не пристане да накнади штету или у утврђеном року исту не накнади, о 

накнади штете одлучује надлежни суд. 

Послодавац може у изузетним случајевима, делимично или у · потпуности ослободити 

запосленог од обавезе плаћања накнаде штете коју је проузроковао, осим ако је штету 

проузроковао намерно. , 
Предлог за ослобађање од обавезе плаћања накнаде штете МОЖЕ поднети запослени. 

При Доношењу одлуке о дслимичном или потпуном ослобађању од обавезе плаћања 

накнаде штете, послодавац ће ценити рад и понашање запосленог, као и да ли би 
запослени исплатом накнадом штете био доведен у тежак материјални положај. 

Запослени који је у раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом, 

проузроковао штету трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, дужан је да 

послодавцу накнади износ исплаћене штете. 

Члан 108. 
Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, 

послодавац Је дужан да му накнади штету. 

Ако се у року од 30 дана од дана настанка штете запослени и послодавац не 
споразумеју о накнади штете, запослени има право да накнаду штете захтева пред 

надлежним судом. 

10. ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ 
Ј 0.1 ИЗМСIIa УГОВОРСIIИХ услова рада 

Члан 109. 
Послодавац може, у складу са законом, запосленом да понуди измену уговорених 

услова рада (у даљем тексту:анекс уговора): 

1) ради прсмештаја на други оДговарајући посао, због потреба процеса и 

организацИЈе рада; 

2) ради премештаја у друго мссто рада код истог послодавца, у складу са чланом 
114.овог уговора; 

31 



3) ради упућивања на рад на одговарајући посао код дру;ог послодавца, у складу 
са чланом 115. овог уговора; 

4) ако је запосленом који је вишак обезбедио оствариваље права на премештај 
на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификацију или доквалификацију, 

непуно радно врсмс или друга права, али не краће од половине пуног радног времена; 

5) ради промене елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, 

увећане зараде, накнаде зараде и других примања која су садржана у уговору о раду; 
6) у другим случајевима утврђеlШМ заКОllOМ и уговором о раду. 

Ако је потребно да се одређени посао юврши без одлагања, запослени може бити 

привремено премештен на друг одговарајуће послове на основу решења, без понуде 
анексз уговора у смислу става 1. овог 'IЛЗllа, најдуже 45 радНIIХ дана у периоду од 12 
месеци. 

Одговарајућнм послом у С~JIIСЛУ става 1. тач. 1) и 3) и става 2. овог члана сматра 
се посао за чије се обављаље захтева иста врста и степен стручне спреме који су 
утврђеНII уговором о раду којим је заСJlоваll радни однос. 

Члан 110. 
Уз анекс уговора Гlослодanацје дужаll да запосленом достави писмено обавештење које 
садржи: 

разлоге за понуђеНI'1 анекс уговора, рок у коме запослени треба да се юјасни, који нс 

може бити краћи од осам радних дана, 11 правне последнце КОЈе могу да настану 
lIепотписивањем аllекса уговора. 

Члаll 111. 
Пре доставе анекса из члана 109. овог уговора врши се контрола исправности у смислу 
да ли садржи све потребне податке и да ЛlI је правилно означен члан основног уговора 

који се мењз. 

Контролу из става 1. овог члана ВрШII овлашћено лице код послодавца. 

10.2 nрсi\tсштај у друго место рада 

ЧЛWII12. 

Запослени може да буде I1ремештеll у друго место рада: 

1) ако је делатност послодавца такве природе да се рад обавља у местима ван 

седишта послодавца, односно IbСГОВОГ организационог дсла; 

2) ако је удаљеност од мсста у коме запослени ради до !,.1сста у које се прсмешта 
на рад мања од 50 км и ако је органюован редован превоз који омогућава 
благовремеlllt долазак на рад 11 повратак са рада и обезбеђена накнада 

трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају. 

Запослени може да буде премештен у друго место рада ван слуtшјева из става 1. 
овог члана само уз свој пристанак. 

Запослени се не може премеСТIIТИ у друго место рада без своје сагласности ако 

је: особа са IlнвалИДIПетом, жена за време трудноће, родитељ детета са инвалидитетом 

или детета које болује од ретке болести, ван случајева из става 1. овог члана само уз 
СВОЈ пристанак. 
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10.3 Упућllвање lIа рад код другог IlOслодаВllа 

Члан 113. 
Запослени може да буде привремено упућен на рад код другог послодавца на 

одговарајући посао ако је привремено престала потреба за његовим радом; ако је дат у 

закуп пословни простор или закључен уговор о ПОСЛОВlюј сарадљи , док трају разлози 
за његово упуhивање, а најдуже годину дана 

Запослени може да буде привремено упућен у друго место рада, у смислу 

става 1. овог члаllа, ако су испуљени услови из члана 11 2. тачка 2). овог уговора. 

Члан 114. 
Запослени са гюслодавцем код кога је упуhен на рад закључује уговор о раду на 

одређено време. 

По истеку рока на који је упућен на рад код другог послодавца, запослени има 

право да се врати на рад код послодавца који га је тамо упутио. 

11. УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА 

Члан 115. 
Запослени може да буде привремеllO удаљен са рада најдуже ТР" месеца: 

Ј) ако је ПроlllВ њега започето КРИВИЧIIО гоњење због KPII B-IfЧIЮГ дела учињеног на 
раду или у вези са радом, 

2) ако непоштовањем радне ДlIсциплине или повредом радне обавезе угрожава 

~IMOBIfHY веће вреДНОСПI, 

З) ако је природа повреде радне обавезе, односно непоштовања радне дисциплине 

I!ЛИ Је гюнашање запосленог такво да не може да настави рад код послодавца. 

Изузетно, ако је против залослеllOГ започето КРIIВИЧНО гољеље због кривичног дела 

У'lИњеног на раду или у вези са радом, удаљење може да траје до правоснажности 
окончаља тог кривичног поступка. 

Под IIMOBIIHOl\1 веће вредности из става 1. Ta'IKa 2) овог 'IЛаЈШ подразумева се имовина 
послодавца процењене вредности од 500.000,00 динара (IIЛII други износ, нпр . Повреда 

радне обавезе која угрожава имовину чија вредност износи Вllше од Једне просеЧllе 

зараде код послодавца, исплаћене у месецу који претходи месецу када Је повреда 

учиљена). 

Члан 116. 
За време привременог удаљења запосленог са рада у СМIIСЛУ члана 115. овог Уговора 
запосленом ПРIIПада накнада зараде у ВИСIIНИ једне чеТВРТlIне, а ако издржава 

ПОРОДIIЦУ, у BI1CНlIII једне трећJlllе основне зараде. 

Запосленом из става 1. овог члана припада разлика ItЗмеђу IIЗ llOса примљене накнаде 
зараде и пуног износа основне зараде, ако: 

1) КРIIВItЧНИ поступак Проll1В љега буде обустављен И.111 ако буде ослобођен 
оптужбе правоснажном одлуком IIЛИ је оптужба против љега одбијена, али не 
због нснадлСЖНОСПf, 

2) се не угврди одговорност запосленог за повреду радне обавезе илп непоштовања 

радне дисциплине. 

Члан 117. 
По истеку периода на који је запослени удаљен са рада, послодавац је дужан да 

запосленог враТII на рад или да му откаже уговор о раду или изрекне другу меру у 

складу са законом ако за то постоје оправдани разлози. 
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12. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

]2.1 РаЗЛОЗII за l'IPCCТ3lI3K paдllOf ОДНОС; .. 

Члан 118. 
Радни ОДНОС, у складу са законом, престаје: 

1) истеком рока 11 3 који је заснован, 

2) Кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 roДllIIЗ стажа осигурања, 
ако се послодавац и ззпослеllll ДРУК<lИје не споразумеју, 

З) споразумом између запосленог 11 послодавца, 

4) отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог 

5) на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег ОД 18 година живота, 

6) смрћу запосленог, 

7) у другим случајевима утврђеним заКОIIОМ. 

Члан 119. 
Запосленом престаје радlШ ОДНОС lIезависно од његове воље If воље послодавца: 

1) ако је В3 lIаЧИII прописан законом утврђено да је КОД запосленог дошло до губитка 
способности-даном достављаља праВQСllажног решења о утврђиваљу губитка радне 

способности, 
2) ако му је, по одредбама закона, односно правоснажној одлуци суда или другог 

органа забраљсно да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди 

обављаље других послова-даном достављања правоснажнс одлуке, 

3) ако због издржаваља казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајаљу дужем од 
шест месеци -даном ступања lIа Ilздржавање казне, 

4) ако му је изре<,е l l8 мера безбедности, ваСШlТна или заШТИТIШ мера у трајању дужем 

од шест месеци 11 због тога мора да буде одсутан са рада-даном почетка 

примењиваља те мере, 

5) у случаЈУ престанка рада послодавца, у складу са законом. 

12.2 СПОР:ПУМIIII Ilрестз tl ЮС радног ОДllо с:t 

Члан 120. 

Радни одиос може да престане на основу писменог споразума послодавца 11 

запосленог. Пре потписивања споразума, послодавац је дужан да запосленог писменим 

путем обавести О последицама до којих долази у ОСТВаЈ:ивању права за случај 

незапослености. 

12.3 Отказ од стране заПОСJlе llOГ 

Члан 12 1. 
Запослени има право да послодавцу откаже YI"OBOP о раду, у писаном облику, најмаље 
15 дана. а не дуже од 30 дана пре дана који је запослеНl1 навео као дан престанка 

радног односа. 

12.4 ОТI\:аз од страие послодавца 

Члан 122. 

Послодавац може запосленом да откаже уговор о r'aдY ако за то постоји 

оправдани разлог који се односи ва радну способност запосленог и на његово 

понашаље: 
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1) ако запослени не остварује резултате рада или нема потребна знања. и способности 
за обављање послова на којима ради; 

2) ако је правоснажно осуђен за криви'шо дело на раду или у вези са радом, 
З) ако се заПОСЛСIIИ не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека 

рока мироваља радног односа у случајевима утврђеним законом, односно 

неплаћеног одсуства ради негс детета док не наврши три године живота. 

у случају из става 1. тачка 1) овог члана оствариваље резултата рада и потребно знање 
и спосоБНОСПI за обављаље послова на којима ради запослеНII прате се у периоду од 
најмаље три месеца од уочавања недостатака н достављаља упутства запосленом које 

садржи ИНСТРУКЦllје за побољшање рада и отклаљање уочених недостатака. 

Члан 123. 
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом КР~lВицом учини 
повреду радне обавезе ако: 

1) несавесно или немарно извршава paдlie обавезе, 

2) злоупотреби положај или rtрекорачи овлашћења, 
З) нецешtсхоДlIO и неодговорно користи средства рада, 

4) не КОР"СТII IIЛИ ненамеНСКII користи обезбеђена средства илн опрему за личну 

заШТI1ТУ ЈЈа раду, 

5) ода пословну тајну која се односи на зараду, друга примзља или личне податке о 
запосленом, пословне уговоре послодавца, фишшсијсЈСО пословање или план 

рада послодавца или другу тајну у складу са законом, 

б) учини другу повреду радне обавезе утврђеним овим уговором и уговором о 

раду. 

Члан 124. 
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом t:oj ll не поuтryје радну 
дисциплину ако: 

1) неоправдано одбије да обавља послове 11 извршава налоге послодавца у складу 
са законом , 

2) не достави потврду о привременој спре'lености за рад, 

З) злоупотреби право на одсуство због привремене спречеllOСТИ зарад, 

4) долази на рад под дејством алкохола или других опојШIХ средстава, односно 

због употребе алкохола ИЛ II других опојнltх средстава у току радног времена, 

која има или може да има УПlЦај на обављаље посла, 
5) љегово ПОllашање представља радљу ювршења KpIlBIt'IHOr дела учињеног на 

раду и у вези са радом , lIезаВИ СIIО од тога да ли Је против запосленог покренут 

КР"DИЧIIИ поступак за кривично дело, 

6) је дао lIетаЧllе податке који су били одлучујућн за засниваље радног односа, 

7) одбије оцену здравствене способности, а ради на пословима са повећаним 

ризиком, lIа којllма је као посебан услов за рад утврђена посебна здравствена 

способност, 

8) неоправдано касни на посао 11 не поштује распоред дневног одмора, 
9) се неДОШIЧ II О ПОllаша према ОСТЗЈшм запосленима, односно ПОСЛОВIШМ 

партнерш.Ја, односно ИЗВРШIf злостављаље на раду у СКЈшду са законом, 

1 О) послове на којима ради не обавља савесно и одговорно, не поштује организацију 
рада и пословања, услове и правила уређена етичким кодексом послодавца. 

Одбијање запосленог да се одазове на ПОЗ IIВ послодавца да изврши одговарајућу 
анализу ради утврђивања околности из става 4. тачке 3) и 4) овог члана сматра се 

непоштовање радне дисциплине из става 1. овог члана. 
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Члан 125. 
Запослени је дужан да се подвргне провери да ли је под утицајем алкохола или других 

средстава зависности у следећим случајевима: 
-када својим понашаљем видно оставља утисак да је под утицајем алкохола, 
-када је затечен на радном месту да конзумира алкохол, - у случају настанка повреде на 

раду, ради утврђиваља узрока, ако се изразито сумња да је запослени конзумирао 

алкохол или друга средства зависности, 

-када на радном месту започне рад, а видно оставља утисак да је под утицајем алкохола. 

Предлог за проверу да ли је запослени под утицајем алl(охола даје непосредни 

руководилац. 

Запослени за кога се утврди да је под утицајем алкохола и других средстава зависности 

не може започети, односно наставити рад. 

Члан 126. 
Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се 
односи на потребе послодавца, ако: 

1) услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба 

за обављањем одређеног посла или дође до смаљења обима посла, 

2) одбије закључење анекса уговора О раду. 

Члан 127. 
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случају из члана 123. и 124. овог 
уговора запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о 

раду и да му остави рок од најмаље осам дана од дана достгвљања упозореља да се 

IIЗЈасни о наводима из упозореља. 

у упозорељу из става 1. овог члана послодавац је дужан да наведе основ за давање 
отказа, чиљенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за 

даваље одговора на упозореље. 

Запослени уз изјашњеље из става 1. овог члана може да приложи мишљеље синдиката 
ЧИЈИЈе члан. 

Члан 128. 
Пре потписиваља акта из члана 127. овог уговора треба извршити контролу да ли 
садржи све прописане елементе. 

Контролу из става 1. овог уговора ВрШII овлашћено лице послодавца. 

Члан 129. 
У случајевима из члана 123. и 124. овог уговора, када за повреду радне дисциплине или 
радне обавезе постоје утврђене олакшавајуће околности, уместо отказа уговора о раду, 

послодавац може да изрекне једну од следећих мера: 

1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајаљу од једног до 15 
радних дана, 

2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је 
изречена, у трајаљу од три месеца, која се извршава обуставом од зараде, а на 

основу решеља послодавца о изреченој мери, 

З) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом 

отказати уговор о раду без поновног упозореља ако у наредном року од шест 

месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовэ.ље радне дисциплине. 

36 



-

4лаll 130. 
Послодавац може запосленом из члана 122. став 1. тачкаl) ОВОГ уговора да Qткаже 
уговор о раду или изрекне неку од мера из tIЛ8118 129. овог угопора ако му је претходно 
дао писано обавсштење у вези са недостацима у љеговом раду, упутствима и 

примереним роком за побољшање рада, а запослени настави да извршава послове на 

незадО80љавајући начин након протека остављеног рока. 

12.5 ОТК:ЗЗIIII po~ 11 1108Ч8"8 наюшда 

Чланl31. 

Запослени коме је уговор о раду отказа" зато што не остварује потребне резултате рада, 
ОДНОСНО нема потребна знања и способности З8 обављање послова Н8 којима ради, има 

право на отказllИ рок који се утврђује уговором о раду, у зависности ОД стажа 

ОСИl)'рања, а који нс може бити краћн ОД 8 Нltти дужи од 30 дана. 
ОтказИII рок почиље да тече наредног дана од дана достављаља решеља о отказу 
уговора о раду. 

ЗапослеНII може, у споразуму са директором да престане да рЩI,И 11 пре истека отказног 
рока, с тим што му се за то време обезбеђује накнада зараде у висини угврђеиој OB~IM 

уговором и уговором о раду. 

13. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ ЗБОГ ТЕХНОЛОШКОГ 
I3ИШКА 

ЧЛЗII 132. 
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом по оснону вишка ззпослеЮIХ ако 

услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за 

обављаље одређеllОГ посла или дође до смаљеља обима посла, под условима 11 у 

поступку прописаним законом и овим уговором. 

Послодавац може дати запосленом отказ уговора о раду само ако не може да му 
обезбеди обављање других послова, односно да га оспособи за рад на другим 

пословима. 

Послодавац може спровести рационализацију укупног броја запослених JI усклађивање 

тог броја са програмом пословаља, уз поштоваље профеСllOllaJllIе, квалllфикационе 11 
старосне структуре запослених и потребама процеса рада, :' складу са Програмом 
решаван.а вишка запослених(даље: Програм). 

4лан 133. 
Одређиваље запослених КОЈИ су вишак врши се применом следећ ll Х критерИЈУма и 

мерила: 

1. основни критеријум су резултати рада запосленог који се утврђују на основу 

образложене ouelle непосредног руководиоца засноване на елемеlпима: 
квалитета обављеllОГ посла, самосталllОСТlI у раду и иновација, ефикасности рада, 

односа према раду 11 средствима рада, као 11 ДУЖННИ неплаћеНltх одсуства, а у вези с 

извршавањем послова радног места, ПЛЗl-ta рада и ДРУГlIХ ТЈ.оказатеља; резултати ~' 

рада утврђују се за период од најмаље годину дана, 

2. ДОПУНСКiI критеријуми представљају социјално економс:ки положај запосленог 
који обухвата: 
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имовно стање запосленог- ако су укупна примања Домаћинства по члану на 

ннвоу републи<,ког просека према последњем објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике- 0,5 бодо ва, а ако су укупна примања 
Домаћинства по члану испод републичког просека према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове статистике-један бод, код 
бодовања имовног стања, под породичним домаћинспюм сматрају се брачни 

друг, деца и родитељи које запослени издржава, 

здравствено стање запосленог на основу налаза надлежне здравствене установе, 

односно надлежног фонда пензијског и инвалидског осигурања: особа са 

инвалидитетом -три бода, тешка болест запосленог на основу конзилијарног 
налаза лекара надлежне здравствене установе-три бода, :шлослени који болује од 

професионалне болести-два бода; бодовање по овом основу врши се само по 

једној од тачака која је најповољнија за запосленог, а тешка болест запосленог 

утврђује се на основу конзилијарllОГ налаза лекара надлежне здравствене 
установе на територији ОПШТИllе или на територији града на коме је формирана 

таква комисија, 

број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 
година старости: ако запослени има једно дете- један 'бод, ако запослени има 

двоје деце-три бода, ако запослени има троје деце и више деце-пет боДова, као 
дете на редовном школовању до 26 година старости сматра се и ученик 

завршног разреда основне и средње школе до краја школске године, односно до 

31. августа године у којој има својство редовног ученика завршног разреда. 
Критеријум за који запослени не достави потребну документацију у остављеном року 
за утврђивање листе запослеНIIХ за чијим је радом у потпуности или деЛИМIIЧНО 

престала потреба бодује се са нула бодо ва. 

Члан 134. 
Послодавац не може донети одлуку о престанку радног односа запосленог по основу 

вишка запослених без његове сагласности ако је: 

1) инвалид рада КОЈИЈС инвалидност стекао радом код тог послодавца, 

2) самохрани родитељ са детеТОl\l до 15 година живота и 
3) родитељ са дететом са посебним потребама. 

Самохраним родитељем у смислу овог уговора сматра се роДlП'~Љ који живи са најмање 
једним дететом, није у брачној или ванбраЧllој заједници и који нема помоћи у 

издржавању детета од стране другог брачног друга или је та помоћ нижа од 50% 
минималне зарме у републици утврђене у складу са законом. 

Члан 135. 
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у случају када услед технолошких, 

економских илн организационих промена престане потреба за обављањем одређеног 

посла или дође до смаљеља обима посла, запосленом исплати отпремнину. 

Висина отпремнине из става 1. овог члана не може бити lIижа од збира трећине зараде 
запослено г за сваку навршену ГОДIIНУ рада у радном односу код послодавца код кога 

остваРУЈе право на отпремнину. 

Члан 136. 
Ако откаже уговор о раду запосленом у случају из члана 126. тачка 1) овог уговора, 
послодавац не може на ИСТ~IМ пословима да запосли друго лице у року од три месеца од 

дана престанка радног односа. 
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Ако пре истека рока из става 1. овог 'lЛава настане потреба за обављањем истих 
послова, предност за закључивање уговора о раду има запослеllИ коме Је престао радни 

однос. 

Члан 137. 
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у смислу члана 126. тачка 1) овог 
уговора, запосленом исплати отпремнину у висини зб~lра трећиве зараде запосленог за 

сваку навршеliУ ГОДlшу рада у радном ОДIIОСУ код послодавца код кога остваРУЈе право 

на отпремнину. 

Зарадом У смислу става 1. овог члана сматра се просечна зара..lа заrlOсленог исплаћена 
за последња трн месеца која претходе месецу У којем се Itсплаћује отпремнина. 

Члан 138. 
Запослени коме послодавац после исплате отпремнине из члана 137. овог уговора 
откаже уговор о раду због престанка потребе за његовим радом остварује право lIа 

lIовчану накнаду 11 право на пензијско и IfнвашlДСКО осигураље и здравствену заШТIIТУ, 

у складу са ПРОПlIсима о запошљавању. 

14. ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 139. 
О правима, обавезама 11 ОДГОВОРНОСТlIма IIЗ радног односа ОДЛУЧУЈе директор или 
запослени кога 011 овлаСТII. 

Члан 140. 
Запосленом се о остваривању права н обавеза и одговорности у писаном обmlКУ 
доставља решење, са образложењсм If поуком О правном леку. 

ЧЛШ1141. 

Спорна питања нзмеђу послодавца и запосленог, пре ПОЈ:ретања поступка пред 
нздлежним судом, могу се решавати у поступку споразУМ~IOГ решавања спорних 

питања између послодавца и запослевог. 

Спорна питаља у СМIIСЛУ става 1. овог 'lЛаllЗ решава арбитар. 
Арбитра споразумом одређују стране у спору из реда стручњака у области КОЈа Је 
предмет спора. 

Рок за покретање поступка пред арбитром јесте три дана од Д111а достављања решеља 

запосленом. 

Арбllтар је дужан да донесе одлуку у року од 1 О дана од дана подношења захтева за 
споразумно решавање спорних пнтања. 

За време трајаља поступка пред арбитром због отказа уговора о раду, запосленом 
мирује радни однос. 

Ако арбllтар у року lIЗ става 5. овог члана не донесе одлуку, решење о отказу уговора о 
раду постаЈе IIЗвршно. 

Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог. 

Члан 142. 
Колективни н ИIIЩlВllДУални радlШ спорови између послодавца 11 запослених, на 

предлог Једне од страна у спору IIЛИ на зајеДНlIЧКИ предлог, могу се решаваПI у 
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поступку мирног решавања пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних 

спорова. 

Члан 143. 
Против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за 
повреду права, запослени, односно представник синдиката ЧИЈИ Је запослени члан ако 

га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним судом у року од 60 дана 
од дана достаnљшьа решења, односно сазнања за повреду права. 

Члан 144. 
Послодавац је дужан да посебним актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања: 

1) заШТIIТУ узбуњивача од штетне радње, 

2) мере у циљу заштите идентитета анонимног узбуњивача, 

З) мере ради отклањања утврђених неправилности, 

4) достављаље обавештења о правима из прописа о заштитн узбуњивача, 

5) друга питања. 

15. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

Члан 145. 
Послодавац је дужан да у складу са законом запосленима омогући синдикално 
организоваље и спровођеље активности усмерених на побољwање њихових услова рада 

и социјално-економског положаја. 

Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена 

актом послодавца. 

Запослени приступа синдикату добровољним потписиваљем приступнице КОЈУ 

доставља обрачунској служби преко писарюще. 

Члан 146. 
Послодавац је обавезан да репрезентативном синдикату омогући деловаље у складу са 

његовом улогом и задацима који су дефинисшш законом 11 посебним колективним 
уговорима. 

Члан 147. 
Послодавац је дужан да: 

-синдикату обезбеди коришћење просторија без плаћања накнаде и пружи потребу 
стручну и адМl1нистративно-теХIlИЧКУ помоћ за његов рад, 
-председнику репрезентативног синдиката за обављаље СЈшдикалне функције обезбеди 
пун фонд плаћених сати месечно, 

-представницима синдиката омогући информисаље запослених, истицаљем 

обавештења на одређеним местима приступа'IНИМ запосленима и за то одређеним, 

-мишљеље и предлоге репрезентативног синдиката размотри [~pe доношења OДnYKa од 

значаја за матер"јални, економски и социјални положај запосл!~них и да се у односу на 

љих определи, 

-достави програм пословаља и ГОДИWIbИ финансијски извештај, осюшачки акт и статут 

као и друга општа акта код послодавца, а на захтев синдиката и податке о трошковима 

пословаља послодавца, исплаћеним и просечним зарадама запо:лених, новопримљеним 
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запосленим, извештај о безбедности на раду, повредама на раду запослених и друге 

информације које су од значаја за њихов социјално-економски 1I0ложај, 
-представницима синдиката омогући одсуствовање са посла ради присуствовања 

синдикалним састанцима, конференцијама, седницама и конгресима на које су позвани, 

-председника репрезентативног синдиката позива на седнице надзорног одбора и 
других органа, а председнике других синдиката на седнице, када се разматраЈУ 

иницијативе упућене од стране тих синдиката, 

-изабраном, односно именованом представнику репрезентативног синдиката У вишим 

органима и телима(републичким, покрајинским, окружним, регионалним и градским 

органима синдиката) обезбеди 70 плаћених часова рада месечно ако синдикат на том 
нивоу организоваља има најмаље 200 чланова и по два часа месечно за сваких следећих 
1 ОО чланова. 

Члан 148. 
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у 

неповољан положај представника запослених за време обаВJlања функције и годину 
дана по престанку функције, ако представник запослених поступа у складу са законом, 

Општим актом и уговором о раду, и то: председнику синдикалне организације
синдикалном поверенику, предстаВIIИКУ запослених у надзорном одбору послодавца, 

члану органа синдиката код послодавца, као и на нивоу локалне самоуправе и 

републичком нивоу. 

Ако представник запослених из претходног става не поступа у складу са законом, 

општим актом и уговором о раду, послодавац може да му откаже уговор о раду. 

Члан 149. 
Репрезентативни синдикат и други синдикати код послодавца дужни су да свој рад 

организују тако да не ометају редован рад и прописану радну дисциплину. 

Оснива'!, послодавац и сви синдикати који делују код послодавца залагаће се за највећи 
могући степен међусобне сарадље, уважавања, демократског дијалога и разумеваља. 

16. ПРАВА И ДУЖНОСТИ У ШТРАЈКУ 

Члан 150. 
Начин организовања и спровођења штрајка врши се у складу са Законом о штрајку. 

Оснивач, на основу мишљења репрезентативног синдиката, својим актом утврђује 

минимум процеса рада за време трајања штрајка, о чему обавештава, поред запослених, 

и све кориснике преко средстава јавног информисања, имајуtiи у виду да послодавац 

пружа комуналне услуге КОЈе су незаменљив услов живота и рада. 

Уколико се због необезбеђења права из овог колективног уговора организује штрајк, он 
ће се спроводити у складу са законом и запосленима који у ње\IУ учествују обезбедиће 

се права у складу са законом. 

у току штрајка организованог под условима утврђеним заКОНО1\! 11 овим уговором, 

послодавац не може запошљавати нова лица која би заменила учеснике у штрајку, осим 

ако су угрожени безбедност лица и имовине у смислу '!Лана 7. став 1. Закон о штрајку, 
одржавање минимума процеса рада који обезбеђује сигурност имовине 1I лица, као и 
извршавање међународних обавеза у смислу чл. 9. и 10. Закона о штрајку. 
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17. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ 

ЧЛal1151. 

Представника запослених у надЗОРIЮМ одбору послодавца именује и разрешава 
оснивач. 

у поступку предлагања члана надзорног одбора из реда запослених обавезно је учешће 
репреЗСllтаТИВIЮГ СИllДикаТ8. 

Члан 152. 
Репрезентативни синдикат учествује у поступку статусних npoMCI!a. реструктурирања, 

организационим променама предузсћа као и припреми и изради ПРОflJама пословаља и 
даЈУ МИШЉСЊ8 и предлоге послодавцу. 

Члан 153. 
Послодавац ће овлаwћеном синдикалном представнику да омогући, ПО захтеву 

запослсвог за зашТIПУ права, да IIЗврши УВИД У ПРllмену колеКТllВllОГ уговора код 

послодавца и оствариваља права запосленог, под условом да захтев није решен у 

поступку пред оргаllима предузећа. 

18. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 154. 
У'IССНIЩIt овог уговора обавезују се да у оквиру својих овлзшћсља предузимаЈУ све 

потребне радње за примену љегових одредаба. 

На сва питања која нису регулисана овим уговором примељују се одредбе закона и 

посеБЮIХ колектив~IИХ уговора. 

Члан 155. 
Овај уговор се закључује 'ш три године. 
Потписници су обавезни да преговоре о 1I0ВОМ колективном уговору започну најкасније 
60 дана пре Ilстицања рока на који је закључеll. 
Измене н допуне овог уговора врши се на начин и по поступку за његово ДОllошење. 

Члан 156. 
Овај колективни уговор ступа lIа снагу и примењује се осмог дана од дана 

објаВЉlIвања у складу са законом. 
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