
За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да, 13. ав гу ста 
2010. го ди не, на осно ву чла на 91. став 1. Од лу ке о Град ској 
упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 23/10) и чла на 51. став 2. и чла на 52. 
тач ка 6. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр. 39/08 и 6/10), до нео је

ПРА ВИЛНИК
О ИЗ МЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ЗВА ЊИ МА, ЗА НИ МА ЊИ-
МА И ПЛА ТА МА ЗА ПО СЛЕ НИХ У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о зва њи ма, за ни ма њи ма и пла та ма за по-

сле них у Град ској упра ви („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 29/03, 7/04, 8/04, 25/05, 10/08 и 17/09), члан 25. ме ња се и 
гла си:

„Ко е фи ци јент утвр ђен за зва ње, од но сно за ни ма ње, мо-
же се уве ћа ти за по сле ном, и то:

– ко ји ко ор ди ни ра нај сло же ни је ак тив но сти до 40%,
–  ко ји ру ко во ди основ ном уну тра шњом це ли ном (оде ље-

ње) у окви ру ор га ни за ци о не је ди ни це до 30%
–  ко ји ру ко во ди уну тра шњом це ли ном (од сек) у окви ру 

ор га ни за ци о не је ди ни це до 20%,
– на ин спек циј ским по сло ви ма до 15%,
– на по сло ви ма ко му нал ног по ли цај ца до 10%,
–  ко ји ра де на при пре ми и из вр ше њу бу џе та или фи нан-

сиј ског пла на, во ђе њу по слов них књи га и са ста вља њу 
ра чу но вод стве них из ве шта ја у ор га ни за ци о ној је ди ни-
ци Град ске упра ве ко ја се ба ви по сло ви ма фи нан си ја; 
на нај сло же ни јим сту диј ско-ана ли тич ким, фи нан сиј-
ско-ма те ри јал ним и нор ма тив ним по сло ви ма у ор га-
ни за ци о ној је ди ни ци Град ске упра ве ко ја се ба ви по-
сло ви ма ин ве сти ци ја и ста но ва ња; на нај сло же ни јим 
ана ли тич ко-нор ма тив ним и управ но-над зор ним по-
сло ви ма; на по сло ви ма от кри ва ња бес прав не град ње и 
пре ме ра ва ња и сни ма ња те ре на за по тре бе ур ба ни зма 
и имо вин ско-прав них по сло ва до 10%,

– на по сло ви ма бу џет ске ин спек ци је до 41%.
Уко ли ко за по сле ном при па да уве ћа ње ко е фи ци јен та по 

ви ше осно ва из ста ва 1. овог чла на, уве ћа ње ко е фи ци јен та 
не мо же пре ћи 41%.”

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об-

ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да

Број: 12-2548/10-Г-01, 13. ав густа 2010. го ди не
За ме ник гра до на чел ни ка
Ми лан Кр ко ба бић, с. р.

За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да, 13. ав гу ста 
2010. го ди не, на осно ву 9. За ко на о пла та ма у др жав ним 
ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
34/01, 62/06 и 116/08) и чла на 51. став 2. и чла на 52. тач ка 
6. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 39/08 и 6/10), до нео је 

ПРА ВИЛНИК
О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ПЛА ТА МА И 
ДРУ ГИМ ПРИ МА ЊИ МА ИЗА БРА НИХ, ИМЕ НО ВА НИХ 
И ПО СТА ВЉЕ НИХ ЛИ ЦА У ОР ГА НИ МА ГРА ДА БЕ О-
ГРА ДА И ГРАД СКОМ ЈАВ НОМ ПРА ВО БРА НИ ЛА ШТВУ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о пла та ма и дру гим при ма њи ма иза бра-

них, име но ва них и по ста вље них ли ца у ор га ни ма гра да Бе-
о гра да и Град ском јав ном пра во бра ни ла штву („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, бр. 9/05, 28/07, 10/08, 46/08 и 17/09), у 
чла ну 3. али не ја сед ма ме ња се и гла си:

„– се кре тар се кре та ри ја та, ди рек тор за во да, ди рек тор 
аген ци је, шеф кан це ла ри је, на чел ник Ко му нал не по ли ци је, 
ди рек тор слу жбе, шеф ка би не та и њи хо ви за ме ни ци,”.

У истом чла ну, али не ја де се та ме ња се и гла си:
„– по моћ ник се кре та ра се кре та ри ја та, ди рек то ра за во да, 

ди рек то ра аген ци је, ше фа кан це ла ри је, на чел ни ка Ко му нал-
не по ли ци је, ди рек то ра слу жбе, ше фа ка би не та, ди рек то ра 
упра ве и ди рек то ра ди рек ци је у са ста ву се кре та ри ја та, шеф 
под руч не ор га ни за ци о не је ди ни це и ње гов за ме ник и се кре-
тар Град ског јав ног пра во бра ни ла штва.”

Члан 2.
У чла ну 10. али не ја пе та и ше ста ме ња ју се и гла се:
„– 22,62 – за се кре та ра се кре та ри ја та, ди рек то ра за во да, 

ди рек то ра аген ци је, ше фа кан це ла ри је, на чел ни ка Ко му нал-
не по ли ци је, ди рек то ра слу жбе, ше фа ка би не та и град ског 
јав ног пра во бра ни о ца и уве ћа ва се, по осно ву сло же но сти и 
од го вор но сти, сти му ла тив ним фак то ром 2,024,

– 21,58 – за за ме ни ка се кре та ра се кре та ри ја та, за ме ни ка 
ди рек то ра за во да, за ме ни ка ди рек то ра аген ци је, за ме ни ка 
на чел ни ка Ко му нал не по ли ци је, за ме ни ка ди рек то ра слу-
жбе и за ме ни ка град ског јав ног пра во бра ни о ца и уве ћа ва 
се, по осно ву сло же но сти и од го вор но сти, сти му ла тив ним 
фак то ром 2,024,”.

У истом чла ну, али не ја осма ме ња се и гла си:
„– 20,18 – за по моћ ни ка се кре та ра се кре та ри ја та, по моћ-

ни ка ди рек то ра за во да, по моћ ни ка ди рек то ра аген ци је, 
по моћ ни ка ше фа кан це ла ри је, по моћ ни ка на чел ни ка Ко му-
нал не по ли ци је, по моћ ни ка ди рек то ра слу жбе, по моћ ни ка 
ше фа ка би не та, по моћ ни ка ди рек то ра упра ве и ди рек ци је 
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у са ста ву се кре та ри ја та, ше фа под руч не ор га ни за ци о не је ди-
ни це и се кре та ра Град ског јав ног пра во бра ни ла штва и уве-
ћа ва се, по осно ву сло же но сти и од го вор но сти, сти му ла тив-
ним фак то ром 1,849,”.

У истом чла ну по сле али не је осме до да је се но ва али не ја, 
ко ја гла си:

„– 19,14 – за за ме ни ка ше фа под руч не ор га ни за ци о не је-
ди ни це и уве ћа ва се, по осно ву сло же но сти и од го вор но сти, 
сти му ла тив ним фак то ром 1,849,”.

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да

Број: 12-2547/10-Г-01, 13. ав гу ста 2010. го ди не
За ме ник гра до на чел ни ка
Ми лан Кр ко ба бић, с. р.

На осно ву чл. 4. и 6, чла на 9. став 3, чла на 12. став 1. и 
чла на 13. став 3. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 12/10 – пре чи шћен текст) 
и чла на 23. Од лу ке о Град ској упра ви гра да Бе о гра да („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 23/10), 
се кре тар Се кре та ри ја та за са о бра ћај до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ РЕ ШЕ ЊА О ОП ШТИМ ПАР КИ-

РА ЛИ ШТИ МА

1. У Ре ше њу о оп штим пар ки ра ли шти ма („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, бр. 44/09, 2/10 и 9/10), у тач ки 2, на-
слов Зо на 3, под на слов ван кру га двој ке, део 3.4, по сле ре чи: 
„Ан те Бо ги ће ви ћа” до да ју се ре чи:

„ део 3.5
− Вел бу шка,
− Вла де ти на,
−  Вој во де До брњ ца (од Бу ле ва ра де спо та Сте фа на до Та-

ков ске),
− Дал ма тин ска (од Ру звел то ве до Пал мо ти ће ве),
− Др Дра го сла ва По по ви ћа,
− Дра же Па вло ви ћа,
− Ђу ши на,
− Иван ко вач ка,
− Ја ше Про да но ви ћа (од Та ков ске до Цви ји ће ве),
− Кне за Да ни ла,
−  Пал мо ти ће ва (од Џор џа Ва шинг то на до Бу ле ва ра де-

спо та Сте фа на),
−  Ру звел то ва (де сна стра на од Цви ји ће ве до Кра љи це 

Ма ри је),
− Ру вар че ва,
− Све то за ра Ћо ро ви ћа,
− Ста но ја Гла ва ша,
− Ста ри не Но ва ка (од Кра љи це Ма ри је до Цви ји ће ве),
− Та ков ска (од Џор џа Ва шинг то на до Цви ји ће ве),
−  Цви ји ће ва (од Бу ле ва ра де спо та Сте фа на до Ру звел то ве).’’
2. У тач ки 6. став 2. ме ња се и гла си: „По вла шће на пар кинг 

кар та ван кру га двој ке ва жи за од ре ђе ни део ван кру га двој ке 
за ко ји је из да та и омо гу ћа ва ко ри шће ње пар кинг ме ста без 
вре мен ског огра ни че ња пар ки ра ња, с тим што се по вла шће на 
пар кинг кар та ван кру га двој ке за део 2.2 мо же ко ри сти ти и у 
де лу 3.1, за део 3.3 мо же ко ри сти ти и у де лу 2.2 и 3.1, за део 
3.4 мо же ко ри сти ти и у де лу 3.3, за део 3.2 мо же ко ри сти ти 
и у де лу 3.5 и на пар ки ра ли шту без вре мен ског огра ни че ња 

пар ки ра ња оиви че ном ули ца ма Ду нав ском, Ду бро вач ком и 
Ми ке Ала са, а за део 3.5 мо же се ко ри ти ти и у де лу 3.2.”

3. Ово ре ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-
вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Град Бе о град – Град ска упра ва гра да Бе о гра да
Се кре та ри јат за са о бра ћај

IV – 01 број 344.16 – 1630/2010, 2. ав гу ста 2010. го ди не
Се кре тар 

др Дра го љуб Ђа ко но вић, с. р.

На осно ву члана 9. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04), а у 
ве зи са чла ном 46. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09) и чла на 53. Од лу ке о град ској 
упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 
51/08, 61/09, 6/10 и 23/10), се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве, до но си

РЕ ШЕ ЊЕ
О НЕ ПРИ СТУ ПА ЊУ СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ-
ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ 
РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ БЛО КА ИЗ МЕ ЂУ УЛИ ЦА: КИ ЧЕВ СКЕ, 
МО ЛЕ РО ВЕ, ХА ЏИ ЂЕ РИ НЕ И ХА ЏИ ПРО ДА НО ВЕ, 

ГРАД СКА ОП ШТИ НА ВРА ЧАР

1. Не при сту па се стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на де-
таљ не ре гу ла ци је бло ка из ме ђу ули ца: Ки чев ске, Мо ле ро ве, 
Ха џи Ђе ри не и Ха џи Про да но ве, град ска оп шти на Вра чар 
(у да љем тек сту: план), на жи вот ну сре ди ну.

2. При вред но дру штво за про јек то ва ње и оста ле услу ге 
„Би ро 59” из Бе о гра да, Сми ља ни ће ва 4 при сту пи ће из ра ди 
На цр та и Кон цеп та пла на из члана 1. овог ре ше ња, на осно-
ву Од лу ке о из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је бло ка из ме ђу 
ули ца: Ки чев ске, Мо ле ро ве, Ха џи Ђе ри не и Ха џи Про да но-
ве, град ска оп шти на Вра чар, ко ју је до не ла Скуп шти на гра-
да Бе о гра да, на сед ни ци одр жа ној 5. ма ја 2010. го ди не.

3. Гра ни цом Пла на де таљ не ре гу ла ци је об у хва ћен је део 
те ри то ри је оп шти не Вра чар из ме ђу ули ца: Ки чев ске, Мо ле-
ро ве, Ха џи Ђе ри не и Ха џи Про да но ве, са ве за ма са о бра ћај-
ни ца и ин фра струк ту ре до по сто је ће, од но сно пла ни ра не 
мре же, по вр ши не око 2,2 hа.

Ко нач на гра ни ца пла на де таљ не ре гу ла ци је ће се утвр ди-
ти при ли ком из ра де и вер фи ка ци је кон цеп та, из у зет но На-
цр та пла на.

4. Циљ из ра де Пла на де таљ не ре гу ла ци је је пре и спи ти ва-
ње пла ни ра них ре ше ња да тих ре гу ла цио ним пла ном Бу ле ва-
ра ре во лу ци је (Бу ле вар кра ља Алек сан дра), де о ни ца од Та-
ков ске до Син ђе ли ће ве ули це (бло кови А1-А19, Б11 и Б17) 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 15/01), у скла ду са 
усло вље но сти ма де фин са ним Ге не рал ним пла ном Бе о гра да 
2021. и де фи ни са ње зе мљи шта јав не на ме не, ства ра ње план-
ског осно ва за уна пре ђе ње по сто је ћих и из град њу но вих са-
др жа ја на пред мет ном про сто ру, обез бе ђи ва ње ка па ци те та 
тех нич ке ин фра струк ту ре за по сто је ћу и пла ни ра ну из град-
њу, очу ва ње и по бољ ша ње усло ва жи вот не сре ди не.

5. Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве, узи-
ма ју ћи у об зир по дат ке на ве де не у овом ре ше њу, утвр дио је 
да план не пред ста вља оквир за одо бра ва ње бу ду ћих раз вој-
них про је ка та пред ви ђе них про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у сми слу чла на 5. став 
1. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди-
ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04).

6. Ово ре ше ње об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да” и пред ста вља са став ни део до ку мен та ци је пла на.
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ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

Из ра ди пред мет ног пла на при сту пи ће се на осно ву Од лу-
ке о из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је бло ка из ме ђу ули ца: 
Ки чев ске, Мо ле ро ве, Ха џи Ђе ри не и Ха џи Про да но ве, град-
ска оп шти на Вра чар („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
14/10).

За но си о ца из ра де пла на од ре ђе но је При вред но дру-
штво за про јек то ва ње и оста ле услу ге „Би ро 59” из Бе о-
гра да, Сми ља ни ће ва 4. Сред ства за из ра ду Пла на де таљ не 
ре гу ла ци је обез бе ди ће Удру же ње на уч них и струч них пре во-
ди ла ца Ср би је, из Бе о гра да, ул. Ки чев ска 9.

Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве, има-
ју ћи у ви ду пла ни ра не на ме не ко ји ма ни су пла ни ра ни бу ду-
ћи раз вој ни про јек ти од ре ђе ни про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, утвр дио је да пред мет-
ни план не пред ста вља оквир за одо бра ва ње бу ду ћих раз вој-
них про је ка та од ре ђе них про пи си ма ко ји ма се уре ђу је про це-
на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и не под ле же оба ве зи из ра де 
стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у сми слу од-
ред бе чла на 5. став 1. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04).

Сход но чла ну 11. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
уз до пи се бр. IX-03-350.14-14/2009 од 12. фе бру а ра 2010. 
го ди не, Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве 
до ста вио је на ми шље ње Пред лог ре ше ња о не при сту па њу 
стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, Се кре-
та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не, Град ском за во ду за 
јав но здра вље, ЈКП „Зе ле ни ло Бе о град”, ЈКП „Бе о град ски во-
до вод и ка на ли за ци ја”, Ин сти ту ту за јав но здра вље „Др Ми-

лан Јо ва но вић Ба тут”, За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре гра да Бе о гра да, ЈВП „Бе о гра дво де” и За во ду за за шти ту 
при ро де Ср би је. 

У оста вље ном ро ку Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре-
ди не, до пи сом бр. 501.3-28/2010-V-04 од 14. ју ла 2010. го ди не, 
За вод за за шти ту при ро де Ср би је, до пи сом бр. 03-1679/2 од 
15. ју ла 2010. го ди не и ЈКП „Зе ле ни ло Бе о град”, до пи сом бр. 
5841/2 од 21. ју ла 2010. го ди не до ста ви ли су по зи тив но ми-
шље ње на Пред лог ре ше ња о не при сту па њу стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног пла на.

Ка ко Град ски за во ду за јав но здра вље, ЈКП „Бе о град ски 
во до вод и ка на ли за ци ја”, Ин сти тут за јав но здра вље „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре гра да Бе о гра да и ЈВП „Бе о гра дво де” ни су до ста ви ли 
тра же но ми шље ње у за кон ском ро ку, у скла ду са од ред ба ма 
За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04) сма тра се да су са гла-
сни са Пред ло гом ре ше ња о не при сту па њу стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног пла на. 

На осно ву на ве де ног, се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске упра ве до нео је ре ше ње 
као у дис по зи ти ву.

Ре ше но у Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве Град ске упра ве под бр: IX-03-350.14-15/2010, 2. ав гу-
ста 2010. го ди не.

Град Бе о град – Град ска упра ва
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве

 Бр.IX-03-350.14-15/2010, 2. ав гу ста 2010. го ди не.
Се кре тар

 Ми лан Ву ко вић, дипл. инж. грађ., с. р. 

ЗЕМУН

Скуп шти на град ске оп шти не Зе мун на сед ни ци одр жа-
ној 26. ма ја 2010. го динe, на осно ву чла на 8. и чла на 16. тач-
ка 13. Ста ту та град ске оп шти не Зе мун („Слу жбе ни лист гра-
да Бе о гра да”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10), до не ла је

ОДЛУКУ *

О УС ПО СТА ВЉА ЊУ СА РАД ЊЕ ИЗ МЕ ЂУ ГРАД-
СКЕ ОП ШТИ НЕ ЗЕ МУН, РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА И 
ОП ШТИ НЕ НЕ СВИЖ, РЕ ПУ БЛИ КА БЕ ЛО РУ СИ ЈА 

(пре чи шћен текст)
Члан 1.

Ус по ста вља се са рад ња из ме ђу град ске оп шти не Зе мун, Ре-
пу бли ка Ср би ја и оп шти не Не свиж, Ре пу бли ка Бе ло ру си ја.

Члан 2.
Са рад ња се ус по ста вља на при вред ном, на уч ном, кул тур-

ном, обра зов ном, спорт ском и на свим дру гим по љи ма где 
за то по сто је мо гућ но сти и обо стра ни ин те рес, а сред ства 
за спро во ђе ње ове од лу ке обез бе ђе на су у бу џе ту град ске оп-
шти не Зе мун.

Члан 3.
Бли жи об ли ци и са др жи на са рад ње ме ђу оп шти на ма 

уре ди ће се Спо ра зу мом о са рад њи из ме ђу град ске оп шти не 

* Влада је дала сагласност на ову одлуку решењем 05 број 016-
4753/2010 од 2. јула 2010. године.

Зе мун, Ре пу бли ка Ср би ја и оп шти не Не свиж, Ре пу бли ка Бе-
ло ру си ја.

Члан 4.
Пред сед ник град ске оп шти не Зе мун пот пи са ће Спо ра-

зум о са рад њи са оп шти ном Не свиж, Ре пу бли ка Бе ло ру си ја.

Члан 5.
Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”, а об ја ви ће се 
по при ба вље ној са гла сно сти Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

Скуп шти на град ске оп шти не Зе мун
Број 06-675/2010-II/21, 26. ма ја 2010. го ди не

 
Пред сед ник 

Бра ни слав Ту туш

ЛАЗАРЕВАЦ

На осно ву чла на 247. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 24/05 и 61/05), чла на 82. По себ ног ко лек тив-
ног уго во ра за јав на пред у зе ћа у ко му нал ној и стам бе ној 
де лат но сти у Бе о гра ду („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 16/2009), чла на 91. став 1. тач ка 5. Ста ту та Јав но пре-
д у зе ће за ди стри бу ци ју то плот не енер ги је „То пли фи ка ци ја” 
Ла за ре вац (бр. 1252/1 од 26. ју ла 2009. го ди не и бр. 4714/2 од 
21. ав гу ста 2009. го ди не), чла на 46. став 1. тач ка 5. Ста ту та 

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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град ске оп шти не Ла за ре вац („Службени лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/2008), пред сед ник град ске оп шти не Ла за ре вац, 
ди рек тор Јав ног пред у зе ћа за ди стри бу ци ју то плот не енер-
ги је „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац, Син ди кал на ор га ни за ци ја 
То пли фи ка ци ја Ла за ре вац и Рад нич ки син ди кат Пре ра да 
Вре о ци 14. ју ла 2010. го ди не за кљу чу ју

КОЛЕКТИВНИ УГОВ ОР
КОД ПО СЛО ДАВ ЦА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ДИ СТРИ-
БУ ЦИ ЈУ ТО ПЛОТ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ „ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА” 

ЛА ЗА РЕ ВАЦ

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ
Члан 1.

Овим ко лек тив ним уго во ром (у да љем тек сту: уго вор), 
у скла ду са За ко ном о ра ду и ко лек тив ним уго во ри ма, уре-
ђу ју се: за сни ва ње рад ног од но са; рас по ре ђи ва ње за по сле-
них, рад но вре ме; од мо ри и од су ства; струч но уса вр ша ва ње 
за по сле них; за шти та за по сле них; пре ста нак рад ног од но са; 
ви шак за по сле них; од го вор ност, на кна да ште те, уда ље ње за-
по сле ног; за шти та на ра ду; за ра да, на кна де и оста ла лич на 
при ма ња; уче шће у упра вља њу; усло ви за рад син ди ка та; ор-
га ни зо ва ње про це са штрај ка; пре го ва ра ње и за кљу чи ва ње 
ко лек тив ног уго во ра; за вр шне од ред бе.

Члан 2.
Овај уго вор за кљу чу је се из ме ђу: град ске оп шти не Ла-

за ре вац – као осни ва ча Јав ног пред у зе ћа за ди стри бу ци ју 
то плот не енер ги је „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац; Јав ног пред-
у зе ћа за ди стри бу ци ју то плот не енер ги је „То пли фи ка ци ја” 
Ла за ре вац – као по сло дав ца, Син ди кал не ор га ни за ци је „То-
пли фи ка ци ја” Ла за ре вац и Рад нич ког син ди ка та „Пре ра да” 
Вре о ци – оба у име за по сле них.

Члан 3.
Осни вач у сми слу овог Ко лек тив ног уго во ра је град ска 

оп шти на Ла за ре вац.
По сло да вац у сми слу овог ко лек тив ног уго во ра је Јав но 

пред у зе ће за ди стри бу ци ју то плот не енер ги је „То пли фи ка ци-
ја” Ла за ре вац (у да љем тек сту: по сло да вац) ко је је осно ва но 
за ди стри бу ци ју то плот не енер ги је, упра вља ње ди стри бу тив-
ним си сте мом и снаб де ва ње то плот ном енер ги јом ку па ца то-
плот не енер ги је, ко га за сту па ди рек тор.

У име за по сле них у сми слу овог уго во ра су: Син ди кал на 
ор га ни за ци ја „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац и Рад нич ки син-
ди кат „Пре ра да” Вре о ци, као ре пре зен та тив ни син ди ка ти.

За по сле ни у сми слу овог уго во ра је ли це, ко је је у скла ду 
са за ко ном за сно ва ло рад ни од нос са по сло дав цем.

Члан 4.
Овај уго вор је оба ве зан за све за по сле не код по сло дав ца 

без об зи ра да ли су за сно ва ли рад ни од нос на од ре ђе но или 
нео д ре ђе но вре ме, осим за ди рек то ра у де лу по је ди нач них 
пра ва и оба ве за ко ја се уре ђу ју ме ђу соб ним уго во ром из ме-
ђу ди рек то ра и Управ ног од бо ра.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на од ред бе овог уго во ра 
ко је се од но се на ду жи ну го ди шњег од мо ра, пла ће ног од су-
ства, оства ри ва ња пра ва по осно ву рад ног од но са при ме њу-
је се и на ди рек то ра.

Члан 5.
Осни вач обез бе ђу је Јав ном пред у зе ћу „То пли фи ка ци ја” 

Ла за ре вац усло ве за ор га ни зо ва но и трај но оба вља ње и раз-
вој де лат но сти јав ног пред у зе ћа, на ро чи то ма те ри јал не, тех-
нич ке и дру ге усло ве за из град њу, одр жа ва ње и функ ци о ни-

са ње обје ка та и за обез бе ђи ва ње тех нич ког и тех но ло шког 
је дин ства си сте ма и дру ге усло ве за не сме та но оба вља ње де-
лат но сти, пра ти усло ве ра да, пред у зи ма ме ре за от кла ња ње 
не га тив них окол но сти ко је мо гу ути ца ти на вр ше ње де лат но-
сти и пред у зи ма ме ре за уна пре ђе ње де лат но сти пред у зе ћа.

По сло да вац пра ти из вр ше ње по сла, ква ли тет и обим 
услу га и про из во да и обез бе ђу је сред ства за ис пла ту за ра да, 
об ра чу на ту на осно ву кри те ри ју ма и оста лих еле ме на та за утвр-
ђи ва ње ви си не за ра да утвр ђе них за ко ном и овим уго во ром.

Члан 6.
Оп шти ак ти по сло дав ца и Уго вор о ра ду не мо гу да са-

др же од ред бе ко ји ма се за по сле ни ма да ју ма ња пра ва или 
утвр ђу ју не по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва и усло ва ко ји су 
утвр ђе ни за ко ном, оп штим ак том и овим уго во ром.

Члан 7.
По је ди не од ред бе уго во ра о ра ду ко ји ма се утвр ђу ју не-

по вољ ни ји усло ви од усло ва утвр ђе ним за ко ном, оп штим 
ак том, овим уго во ром и дру гим оп штим ак том по сло дав ца, 
од но сно ко је се за сни ва ју на не тач ном оба ве шта ва њу од 
стра не по сло дав ца о по је ди ним пра ви ма, оба ве за ма и од го-
вор но сти ма за по сле них, сма тра ју се ни шта вим.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на при ме њу је се за кон, оп шти 
акт, овај ко лек тив ни уго вор и дру ги оп шти ак ти по сло дав ца.

Члан 8.
Пра ва, оба ве зе и од го вор ност за по сле них ко је ни су уре ђе-

не овим уго во ром уре ђу ју се дру гим оп штим ак ти ма пред у зе-
ћа, ускла ђе ним са За ко ном о ра ду и ко лек тив ним уго во ри ма.

II. РАД НИ ОД НО СИ
Члан 9.

Рад ни од нос мо же да за сну је ли це ко је ис пу ња ва оп ште 
усло ве утвр ђе не за ко ном и Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци-
ји рад них ме ста код по сло дав ца.

За по сле ни за сни ва рад ни од нос за кљу чи ва њем Уго во ра 
о ра ду.

Уго во ром о ра ду не мо гу се утвр ди ти ма ња пра ва и усло-
ви од утвр ђе них за ко ном и ко лек тив ним уго во ри ма.

Члан 10.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном омо гу ћи да под 

усло ви ма и на на чин про пи сан за ко ном и ко лек тив ним уго-
во ром, оства ру је сво ја пра ва ко ја му при па да ју на ра ду и у 
ве зи са ра дом.

По сло да вац је ду жан да по зах те ву за по сле ног за за шти-
ту пра ва омо гу ћи син ди кал ној ор га ни за ци ји, у пред у зе ћу 
или ван пред у зе ћа, увид у при ме ну ко лек тив них уго во ра и 
оства ри ва ње пра ва за по сле них.

Члан 11.
О по је ди нач ним пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма 

за по сле них из рад ног од но са од лу чу је ди рек тор, у скла ду са 
За ко ном о ра ду.

Ди рек тор мо же пре не ти сво ја овла шће ња, у скла ду са За-
ко ном о ра ду, на дру гог за по сле ног.

1. За сни ва ње рад ног од но са
Члан 12.

Рад ни од нос за сни ва се уго во ром о ра ду са гла сно за ко ну. 
У рад ни од нос у ЈП „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац не мо гу 

би ти при мље ни за по сле ни ко ји су узе ли от прем ни ну у дру-
гим јав ним пред у зе ћи ма на те ри то ри ји град ске оп шти не Ла-
за ре вац.
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Уго вор о ра ду за кљу чу ју за по сле ни и по сло да вац на нео-
д ре ђе но или од ре ђе но вре ме у скла ду са за ко ном.

При јем но во за по сле них мо же се вр ши ти по прет ход но 
до би је ној са гла сно сти осни ва ча (уко ли ко је то пред ви ђе но 
го ди шњим Про гра мом по сло ва ња пред у зе ћа).

Уго вор о ра ду сма тра се за кљу че ним кад га пот пи шу за-
по сле ни и ди рек тор.

Уго вор о ра ду мо же да пот пи ше и за по сле ни ко га овла-
сти ди рек тор у скла ду са За ко ном о ра ду.

Уго вор о ра ду у ко ме ни је утвр ђе но вре ме на ко је се за-
кљу чу је, сма тра се уго во ром о ра ду на нео д ре ђе но вре ме.

Члан 13. 
За по сле ни је ду жан:
1)  да са ве сно и од го вор но оба вља по сло ве на ко ји ма ра ди;
2)  да по шту је ор га ни за ци ју ра да и по сло ва ња код по сло-

дав ца, као и усло ве и пра ви ла по сло дав ца у ве зи са 
ис пу ња ва њем уго вор них и дру гих оба ве за из рад ног 
од но са;

3)  да оба ве сти по сло дав ца о бит ним окол но сти ма ко је 
ути чу или би мо гле да ути чу на оба вља ње по сло ва 
утвр ђе них уго во ром о ра ду;

4)  да оба ве сти по сло дав ца о сва кој вр сти по тен ци јал не 
опа сно сти за жи вот и  здра вље и на ста нак ма те ри јал-
не ште те.

Члан 14. 
По сло да вац је ду жан да:
1)  за по сле ном за оба вље ни рад ис пла ти за ра ду, у скла ду 

са за ко ном, овим уго во ром и уго во ром о ра ду;
2)  за по сле ном обез бе ди усло ве ра да и ор га ни зу је рад ра-

ди без бед но сти и за шти те жи во та и здра вља на ра ду, 
у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма;

3)  за по сле ном пру жи оба ве ште ње о усло ви ма ра да, ор га-
ни за ци ји ра да, пра ви ли ма из чла на 10. овог уго во ра и 
пра ви ма и оба ве за ма ко је про из ла зе из про пи са о ра-
ду и про пи са о без бед но сти и за шти ти жи во та и здра-
вља на ра ду;

4)  за по сле ном обез бе ди оба вља ње по сло ва утвр ђе них 
уго во ром о ра ду;

5)  за тра жи ми шље ње син ди ка та у слу ча је ви ма утвр ђе-
ним за ко ном и овим уго во ром.

Члан 15.
Рад ни од нос код по сло дав ца за сни ва се са ли цем ко је ис-

пу ња ва оп ште усло ве пред ви ђе не за ко ном и усло ве пред ви-
ђе не Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста.

Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста утвр ђу ју 
се: ор га ни за ци ја ра да код По сло дав ца, ор га ни за ци о ни де ло ви 
и њи хов де ло круг, си сте ма ти за ци ја и опис по сло ва, вр ста по-
сло ва, вр ста и сте пен струч не спре ме и дру ги по себ ни усло ви 
за рад на тим по сло ви ма, утвр ђу ју се по сло ви при чи јем вр ше-
њу за по сле ни има по себ на овла шће ња и од го вор но сти, као и 
дру га пи та ња од зна ча ја за ор га ни за ци ју и рад по сло дав ца.

Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста до но си по-
сло да вац уз оба ве зу да исти пре до но ше ња до ста ви ра ди 
при ба вља ња ми шље ња ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма.

Са гла сност на Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста да је осни вач.

Члан 16.
Кан ди дат је ду жан да, при ли ком за сни ва ња рад ног од но-

са, по сло дав цу до ста ви ис пра ве и дру ге до ка зе о ис пу ње но-
сти усло ва за рад на по сло ви ма за ко је за сни ва рад ни од нос, 
утвр ђе них пра вил ни ком о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста.

По сло да вац не мо же од кан ди да та да зах те ва по дат ке о 
по ро дич ном, од но сно брач ном ста ту су и пла ни ра њу по ро ди-
це, од но сно до ста вља ње ис пра ва и дру гих до ка за ко ји ни су 
од не по сред ног зна ча ја за оба вља ње по сло ва за ко је за сни ва 
рад ни од нос.

По сло да вац је ду жан да ли це са ко јим је за сно вао рад ни 
од нос при ја ви ор га ни за ци ји оба ве зног со ци јал ног оси гу ра-
ња (Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње Бе о град 
– ис по ста ва Ла за ре вац) у скла ду са за ко ном, и за по сле ном 
до ста ви фо то ко пи ју при ја ве нај ка сни је у ро ку од 15 да на од 
да на сту па ња за по сле ног на рад.

Члан 17.
По сло да вац је ду жан да пре за кљу чи ва ња уго во ра о ра ду 

кан ди да та упо зна о по слу, усло ви ма ра да, пра ви ма и оба ве за-
ма из рад ног од но са и пра ви ли ма из чла на 10. овог уго во ра.

Члан 18.
О по тре би за сни ва ња рад ног од но са у пред у зе ћу од лу-

чу је ди рек тор у скла ду са Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста и Про гра мом по сло ва ња за те ку ћу го ди ну.

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти да ју ми шље ње на уку пан 
број за по сле них ко је тре ба при ми ти за те ку ћу го ди ну, при 
до но ше њу Про гра ма по сло ва ња пред у зе ћа.

Осни вач да је са гла сност на про грам по сло ва ња.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на ди рек тор мо же од лу чи-

ти о за сни ва њу рад ног од но са на од ре ђе но вре ме у слу ча је-
ви ма утвр ђе ним чла ном 22. овог уго во ра.

Члан 19.
Уго вор о ра ду за кљу чу је се пре сту па ња за по сле ног на 

рад, у пи са ном об ли ку.
Ако по сло да вац са за по сле ним не за кљу чи уго вор о ра ду 

у скла ду са ста вом 1. овог чла на, сма тра се да је за по сле ни 
за сно вао рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме да ном сту па ња 
на рад.

Члан 20.
Уго вор о ра ду са др жи:
1) на зив и се ди ште по сло дав ца;
2)  име и пре зи ме за по сле ног, ме сто пре би ва ли шта, од но-

сно бо ра ви шта за по сле ног;
3) вр сту и сте пен струч не спре ме за по сле ног;
4) вр сту и опис по сло ва ко је за по сле ни тре ба да оба вља;
5) ме сто ра да;
6)  на чин за сни ва ња рад ног од но са (на нео д ре ђе но или 

од ре ђе но вре ме);
7) тра ја ње уго во ра о ра ду на од ре ђе но вре ме;
8) дан по чет ка ра да;
9) рад но вре ме (пу но, не пу но или скра ће но);
10)  нов ча ни из нос основ не за ра де и еле мен те за утвр ђи-

ва ње рад ног учин ка, на кна де за ра де, уве ћа не за ра де 
и дру га при ма ња за по сле ног у скла ду са овим ко лек-
тив ним уго во ром;

11)  ро ко ве за ис пла ту за ра де и дру гих при ма ња на ко ја 
за по сле ни има пра во;

12)  по зи ва ње на ко лек тив ни уго вор ко ји је на сна зи (уко-
ли ко не по сто ји ко лек тив ни уго вор, по зи ва ња на 
Пра вил ник о ра ду ко ји је на сна зи);

13)  тра ја ње днев ног и не дељ ног рад ног вре ме на;
14)  до бро вољ но до дат но пен зиј ско оси гу ра ње, ка да се 

стек ну усло ви из чла на 132. овог уго во ра.
Уго во ром о ра ду мо гу да се уго во ре и дру га пра ва и оба-

ве зе, ко ја ни су у су прот но сти са овим уго во ром и за ко ном.
На пра ва и оба ве зе ко ја ни су утвр ђе на уго во ром о ра ду 

при ме њу ју се од го ва ра ју ће од ред бе за ко на и оп штег ак та.
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Члан 21.
За по сле ни оства ру је пра ва и оба ве зе из рад ног од но са 

да ном сту па ња на рад.
Ако за по сле ни не сту пи на рад да ном утвр ђе ним уго во-

ром о ра ду, сма тра се да ни је за сно вао рад ни од нос, осим 
ако је спре чен да сту пи на рад из оправ да них раз ло га или 
ако се по сло да вац и за по сле ни друк чи је до го во ре.

Члан 22.
Рад ни од нос за сни ва се на вре ме чи је је тра ја ње уна пред 

од ре ђе но ка да су у пи та њу: се зон ски по сло ви, рад на од ре-
ђе ном про јек ту, по ве ћа ње оби ма по сла ко ји тра је од ре ђе но 
вре ме и слич но за вре ме тра ја ња тих по тре ба, с тим што та-
ко за сно ван рад ни од нос не пре кид но или с пре ки ди ма не 
мо же тра ја ти ду же од 12 ме се ци.

Под пре ки дом из ста ва 1. овог чла на не сма тра се пре кид 
ра да кра ћи од 30 рад них да на.

Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме, ра ди за ме не при вре ме-
но од сут ног за по сле ног, мо же се за сно ва ти до по врат ка при-
вре ме но од сут ног за по сле ног.

Рад ни од нос за сно ван на од ре ђе но вре ме по ста је рад ни 
од нос на нео д ре ђе но вре ме, ако за по сле ни на ста ви да ра ди 
нај ма ње пет рад них да на по ис те ку ро ка на ко ји је за сно ван 
рад ни од нос.

Члан 23.
За по сло ве на ко ји ма се зах те ва ју по себ не пси хо фи зич-

ке спо соб но сти или се по сло ви оба вља ју под спе ци фич ним 
или оте жа ним усло ви ма ра да, и као та ква су утвр ђе на Пра-
вил ни ком о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, вр ши се про ве-
ра пси хо фи зич ких спо соб но сти кан ди да та и здрав стве них 
спо соб но сти.

Члан 24.
Уго во ром о ра ду мо же да се уго во ри проб ни рад.
Проб ни рад мо же да тра је нај ду же шест ме се ци.
За вре ме проб ног ра да по сло да вац и за по сле ни мо гу да 

от ка жу уго вор о ра ду са от ка зним ро ком, ко ји не мо же би ти 
кра ћи од пет рад них да на.

За по сле ном ко ји за вре ме проб ног ра да ни је по ка зао од-
го ва ра ју ће рад не и струч не спо соб но сти пре ста је рад ни од-
нос да ном ис те ка ро ка од ре ђе ног уго во ром о ра ду.

Проб ни рад у сми слу ста ва 1. овог чла на не мо же се утвр-
ди ти за при прав ни ка.

Члан 25.
На рад на ме ста утвр ђе на Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци-

ји рад них ме ста, мо же да се за сну је рад ни од нос са ли цем 
ко је пр ви пут за сни ва рад ни од нос, у свој ству при прав ни ка 
на нео д ре ђе но, или од ре ђе но вре ме.

При прав нич ки стаж за за по сле не са ви со ком струч ном 
спре мом тра је 12 ме се ци, за за по сле не са ви шом школ ском 
спре мом де вет ме се ци и за за по сле не са сред њом струч ном 
спре мом шест ме се ци.

На пред лог не по сред ног ру ко во ди о ца, ко ји пра ти струч-
но оспо со бља ва ње при прав ни ка, ду жи на при прав нич ког 
ста жа из прет ход ног ста ва мо же би ти кра ћа, и то са ви со-
ком струч ном спре мом осам ме се ци, за за по сле не са ви шом 
школ ском спре мом шест ме се ци и за за по сле не са сред њом 
струч ном спре мом че ти ри ме се ца.

За вре ме при прав нич ког ста жа, при прав ник има пра во 
на за ра ду у из но су од 80% за ра де рад ног ме ста за ко је се 
оспо со бља ва.

Члан 26.
Уго во ром о ра ду, утвр ђу је се ду жи на тра ја ња при прав-

нич ког ста жа и оба ве за по ла га ња струч ног ис пи та.

На кра ју при прав нич ког ста жа, при прав ник по ла же 
струч ни ис пит пред ко ми си јом за по ла га ње струч ног ис пи-
та. Про ве ру рад них спо соб но сти при прав ни ка вр ши струч-
на ко ми си ја, нај ма ње истог или ви шег сте пе на струч не спре-
ме, са ста вље на од три чла на, ко је име ну је ди рек тор.

2. Рас по ре ђи ва ње за по сле них
Члан 27.

За по сле ни мо же би ти рас по ре ђен трај но или при вре ме-
но на од ре ђе не по сло ве.

За по сле ни мо же у то ку ра да би ти рас по ре ђен на сва ки 
по сао ко ји од го ва ра ње го вој струч ној спре ми (од ре ђе ној вр-
сти за ни ма ња, зна њу и спо соб но сти ма) у сле де ћим слу ча је-
ви ма:

–  ка да је у про це су ра да по треб но обез бе ди ти успе шни је 
и ефи ка сни је оба вља ње по сло ва;

–  ка да тре ба обез бе ди ти пот пу ни је ко ри шће ње струч не 
спре ме или рад не спо соб но сти за по сле ног;

–  ка да до ђе до про ме не у ор га ни за ци ји или тех но ло ги ји 
ра да пред у зе ћа;

–  ка да пре ста не по тре ба за ра дом за по сле ног на по слу 
ко ји је од ре ђен уго во ром о ра ду;

– ка да се сма њи обим ра да пред у зе ћа;
– ка да се отво ри но во рад но ме сто у про це су ра да.

Члан 28.
По сло да вац мо же за по сле ном да по ну ди из ме ну уго во ре-

них усло ва ра да (у да љем тек сту: анекс уго во ра) у слу ча је ви-
ма утвр ђе ним за ко ном.

По сло да вац мо же да по ну ди за по сле ном за кљу чи ва ње 
уго во ра о ра ду под из ме ње ним усло ви ма и у сми слу чла на 
27. овог уго во ра и у скла ду са за ко ном.

Уз по ну ду за за кљу чи ва ње анек са уго во ра по сло да вац је 
ду жан да за по сле ном у пи сме ном об ли ку до ста ви и раз ло ге 
за по ну ду, рок у ко ме за по сле ни тре ба да се из ја сни о по ну ди 
и прав не по сле ди це ко је мо гу да на ста ну од би ја њем по ну де.

За по сле ни је ду жан да се из ја сни о по ну ди за за кљу чи ва-
ње анек са уго во ра у ро ку ко ји од ре ди по сло да вац, а ко ји не 
мо же би ти кра ћи од осам рад них да на.

Сма тра се да је за по сле ни од био по ну ду за за кљу чи ва ње 
анек са уго во ра ако се не из ја сни у ро ку из ста ва 4. овог чла на.

Ако за по сле ни при хва ти по ну ду за за кљу чи ва ње анек са 
уго во ра, за др жа ва пра во да пред над ле жним су дом оспо ра-
ва за ко ни тост тог уго во ра.

За по сле ни мо же уз сво ју са гла сност да бу де упу ћен на 
рад код дру гог по сло дав ца на од го ва ра ју ћи по сао у скла ду 
са за ко ном.

3. Рад но вре ме

Члан 29.
Пу но рад но вре ме за по сле них из но си 40 ча со ва не дељ но.

Члан 30.
На зах тев ди рек то ра за по сле ни је оба ве зан да ра ди ду же 

од пу ног рад ног вре ме на у слу ча ју ви ше си ле, из не над ног 
по ве ћа ња оби ма по сла и у дру гим слу ча је ви ма ка да је нео п-
ход но да се у од ре ђе ном ро ку за вр ши по сао ко ји ни је пла ни-
ран (у да љем тек сту: пре ко вре ме ни рад).

Пре ко вре ме ни рад не мо же да тра је ду же од осам ча со ва 
не дељ но ни ти ду же од че ти ри ча са днев но по за по сле ном, а 
нај ду же 240 ча со ва у ка лен дар ској го ди ни по за по сле ном.

За бра њен је пре ко вре ме ни рад за по сле ном мла ђем од 18 
го ди на.
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Члан 31.
Рад на не де ља тра је пет рад них да на. 
Рас по ред рад ног вре ме на у то ку рад не не де ље утвр ђу је 

ди рек тор.
Рад ни дан тра је осам ча со ва.

Члан 32.
Ди рек тор мо же рад но вре ме рас по ре ди ти и на дру ги на-

чин кад се рад оба вља у сме на ма, но ћу или кад при ро да по-
сла и ор га ни за ци је ра да то зах те ва ју.

По сло да вац је ду жан да од лу ком оба ве сти за по сле не о 
рас по ре ду и про ме ни рас по ре да рад ног вре ме на нај ма ње се-
дам да на пре про ме не рас по ре да рад ног вре ме на.

Члан 33.
Ди рек тор мо же да из вр ши пре ра спо де лу рад ног вре ме-

на по себ ним ре ше њем ка да то, у по је ди ним ор га ни за ци о-
ним де ло ви ма по сло дав ца, бу де зах те ва ла при ро да по сла, 
ор га ни за ци ја ра да, бо ље ко ри шће ње сред ста ва ра да, ра ци о-
нал ни је ко ри шће ње рад ног вре ме на и из вр ше ње од ре ђе ног 
по сла утвр ђе ним ро ко ви ма.

У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на, пре ра спо де ла рад-
ног вре ме на вр ши се та ко да укуп но рад но вре ме за по сле-
ног у пе ри о ду од шест ме се ци у то ку ка лен дар ске го ди не у 
про се ку не бу де ду же од пу ног рад ног вре ме на.

За бра ње на је пре ра спо де ла рад ног вре ме на за по сле ног 
ко ји је мла ђи од 18 го ди на.

Члан 34.
У слу ча ју пре ра спо де ле рад ног вре ме на рад ног вре ме у 

то ку не де ље не мо же би ти ду же од 60 ча со ва.
Пре ра спо де ла рад ног вре ме на не сма тра се пре ко вре ме-

ним ра дом.

Члан 35.
За по сле ном ко ји у од ре ђе ном пе ри о ду у то ку ка лен дар-

ске го ди не ра ди ду же, а у дру гом кра ће од пу ног рад ног вре-
ме на, у сми слу чла на 33. овог уго во ра, ко ри шће ње днев ног 
и не дељ ног од мо ра мо же се од ре ди ти на дру ги на чин и дру-
гом пе ри о ду, под усло вом да му се днев ни и не дељ ни од мор 
обез бе ди у оби му утвр ђе ним за ко ном у пе ри о ду ко ји не мо-
же би ти ду жи од 30 да на.

За вре ме ра да на по сло ви ма из ста ва 1. овог чла на за по-
сле ни има пра во на од мор из ме ђу два рад на да на у тра ја њу 
од нај ма ње 10 ча со ва не пре кид но.

Члан 36.
По сло да вац мо же да из вр ши пре ра спо де лу рад ног вре ме-

на за по сле ној же ни за вре ме труд но ће или за по сле ном ро ди-
те љу са де те том мла ђим од три го ди не жи во та или са де те-
том са те жим сте пе ном пси хо фи зич ке оме те но сти, са мо уз 
пи сме ну са гла сност за по сле ног.

Члан 37.
За по сле ни ко ме је рад ни од нос пре стао пре ис те ка вре ме-

на за ко је се вр ши пре ра спо де ла рад ног вре ме на има пра во 
да му се ча со ви пре ко вре ме ног ра да пре ра чу на ју у пу но рад-
но вре ме и при зна ју у пен зиј ски стаж или да му се ра чу на ју 
као ча со ви ра да ду жег од пу ног рад ног вре ме на.

Члан 38.
Рад ко ји се оба вља од 22 ча са до 6 ча со ва на ред ног да на 

сма тра се ра дом но ћу.
За по сле ном ко ји ра ди но ћу нај ма ње три ча са сва ког рад-

ног да на или тре ћи ну пу ног рад ног вре ме на у то ку јед не 

рад не не де ље, по сло да вац је ду жан да обез бе ди оба вља ње по-
сло ва у то ку да на ако би, по ми шље њу над ле жног здрав стве ног 
ор га на, та кав рад до вео до по гор ша ња здрав стве ног ста ња.

Ако је рад ор га ни зо ван у сме на ма, мо ра се обез бе ди ти 
из ме на сме на (пр ва, дру га, тре ћа сме на и па у за). 

За по сле ни мла ђи од 18 го ди на не мо же да ра ди но ћу, 
осим у слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном. 

4. Од мо ри и од су ства
а) од мор у то ку днев ног ра да, два уза стоп на рад на да на и 

не дељ ни од мор

Члан 39.
За по сле ни има пра во на од мор у то ку днев ног ра да у тра-

ја њу од 30 ми ну та, од мор из ме ђу два уза стоп на рад на да на 
и не дељ ни од мор, у скла ду са за ко ном.

„За по сле ни ко ји ра ди 12 ча со ва има пра во на од мор у то-
ку ра да у тра ја њу од до дат них 15 ми ну та”.

За по сле ни ко ји ра ди ду же од че ти ри, а кра ће од шест ча-
со ва днев но, има пра во на од мор у то ку ра да у тра ја њу од 15 
ми ну та.

Од мор у то ку ра да не мо же се ко ри сти ти на по чет ку, ни 
на кра ју рад ног вре ме на.

Вре ме из ст. 1. и 2. овог чла на ура чу на ва се у рад но вре ме.

Члан 40.
Од мор у то ку днев ног ра да, ор га ни зу је се на на чин ко јим 

се обез бе ђу је, да се рад не пре ки да (во де ћи ра чу на да се пре-
ки дом ра да не на не се штет на по сле ди ца) као и да се не ре ме-
ти рад са стран ка ма. 

Од лу ку о рас по ре ду ко ри шће ња од мо ра у то ку днев ног 
ра да до но си ди рек тор.

Члан 41.
За по сле ни има пра во на не дељ ни од мор у тра ја њу од нај-

ма ње 24 ча са не пре кид но.
Не дељ ни од мор се, по пра ви лу, ко ри сти не де љом.
По сло да вац мо же да од ре ди дру ги дан за ко ри шће ње не-

дељ ног од мо ра ако при ро да по сла и ор га ни за ци ја ра да то 
зах те ва.

Ако је нео п ход но да за по сле ни ра ди на дан свог не дељ ног 
од мо ра, по сло да вац је ду жан да му обез бе ди од мор у тра ја њу 
од нај ма ње 24 ча са не пре кид но у то ку на ред не не де ље.

б) го ди шњи од мор

Члан 42.
За по сле ни има ју пра во на го ди шњи од мор, у скла ду са 

за ко ном, ко лек тив ним уго во ри ма и оп штим ак том по сло-
дав ца од нај ма ње 20 рад них да на.

За по сле ном се го ди шњи од мор у тра ја њу од 20 рад них 
да на уве ћа ва по осно ву.

– рад ног ис ку ства;
–  сло же но сти по сло ва рад ног ме ста, од но сно до при но са 

за по сле ног на рад ном ме сту;
–  ин ва лид ра да – здрав стве но ста ње за по сле ног или чла-

на уже по ро ди це;
– по себ но оте жа них усло ва ра да.

Члан 43. 
По сло да вац је ду жан да за по сле ном утвр ди ду жи ну го-

ди шњег од мо ра за сва ку ка лен дар ску го ди ну од нај ма ње 20 
рад них да на.

Ду жи на го ди шњег од мо ра за по сле ног уве ћа ва се по 
осно ву:
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1. Рад ног ис ку ства до шест рад них да на, и то:

– до 10 го ди на пен зиј ског ста жа 1 рад ни дан
–  за на вр ше них 10–15 го ди на пен зиј ског 

ста жа
2 рад на да на

–  за на вр ше них 15–20 го ди на пен зиј ског 
ста жа

3 рад на да на

–  за на вр ше них 20–25 го ди на пен зиј ског 
ста жа

4 рад них да на

–  за на вр ше них 25–30 го ди на пен зиј ског 
ста жа

5 рад них да на

–  за на вр ше них 30–35 го ди на пен зиј ског 
ста жа

6 рад них да на

– пре ко 35 го ди на пен зиј ског ста жа 7 рад них да на
2. По осно ву сло же но сти по сло ва – до при но са у ра ду до 

пет рад них да на, и то:
–  за по сло ве за ко је се зах те ва од I до IV 

сте пе на струч не спре ме
2 радна дана

–  за по сло ве за ко је се зах те ва V и VI сте-
пен струч не спре ме

3 радна дана

–  за по сло ве за ко је се зах те ва VII и VI II 
сте пен струч не спре ме

4 радна дана

–  за по сло ве са по себ ним овла шће њи ма
и одговорностима

5 радних дана

3. По осно ву усло ва ра да сви за по сле ни 2 рад на да на
4. За по сле ном: са мо хра ном ро ди те љу са 
де те том до се дам го ди на жи во та, за по сле-
ној са ма ло лет ним де те том, за по сле ном са 
дво је или ви ше де це до 14 го ди на и за по-
сле ном ко ји из др жа ва де те ко је има смет-
ње у пси хо фи зич ком раз во ју

4 рад на да на

У слу ча ју да се исто вет но сти чу два или ви ше осно ва из 
тач ке 4. он да се го ди шњи од мор уве ћа ва по свим осно ва ма 
за пет рад них да на.

5. За за по сле не ко ји ра де на бе не фи ци ра-
ним рад ним ме сти ма, где се 12 ме се ци ра да 
ра чу на као 14 и 15 ме се ци рад ног ста жа

3 радна дана

–  за по сле ни ко ји ра де на ме сти ма са 
посебним условима рада утврђеним у 
Правилнику о систематизацији радних 
места

5 радних дана

–  за оста ле за по сле не ко ји ра де на по сло ви-
ма са скра ће ним рад ним  временом

3 радна дана

За по сле ном са 30 го ди на пен зиј ског ста жа и за по сле ној са 
25 го ди на пен зиј ског ста жа и 50 го ди на жи во та (за по сле ног 
и запо сле не – ку му ла тив но го ди не ста жа и жи во та) утвр ђу је 
се ду жи на го ди шњег од мо ра у тра ја њу од 30 рад них да на.

За по сле ном ко ји ра ди на на ро чи то те шким, на пор ним 
и за здра вље штет ним по сло ви ма го ди шњи од мор не мо же 
тра ја ти ду же од 35 рад них да на.

Члан 44.
Го ди шњи од мор мо же да се ко ри сти у два де ла: пр ви део 

у тра ја њу од нај ма ње три рад не не де ље у то ку ка лен дар ске 
го ди не, а дру ги део до 30. ју на на ред не го ди не.

Уко ли ко за по сле ни у ка лен дар ској го ди ни не ма го ди ну 
да на рад ног ста жа, има пра во на два на е сти ну го ди шњег од-
мо ра за ме сец да на ра да у ка лен дар ској го ди ни. За по сле ни 
не мо же да се од рек не пра ва на го ди шњи од мор, ни ти му се 
то пра во мо же ус кра ти ти.

Члан 45.
Рас по ред ко ри шће ња го ди шњег од мо ра утвр ђу је ди рек-

тор пре ма пла ну ко ри шће ња го ди шњих од мо ра за сва ку го-
ди ну во де ћи ра чу на о по тре ба ма про це са ра да.

Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра до но си ди рек-
тор у пи са ној фор ми и уру чу је га сва ком за по сле ном пре ко 
струч не слу жбе.

ц) пла ће но од су ство

Члан 46.
Ди рек тор је ду жан да за по сле ном омо гу ћи пла ће но од-

су ство у укуп ном тра ја њу до се дам рад них да на у ка лен дар-
ској го ди ни у сле де ћим слу ча је ви ма:

– ро ђе ња де те та, по ро ђа ја су пру ге 7 рад них да на
– сту па ња у брак 7 рад них да на
–  смр ти брач ног дру га, де це, ро ди те ља и 

усвојиоца запосленог 7 радних дана
– смр ти бра та или се стре за по сле ног 3 рад на да на
–  смр ти усво ји о ца, бра та или се стре брач-

ног дру га за по сле ног, смр ти ро ди те ља 
брач ног дру га и смр ти ли ца ко ја жи ве 
у за јед нич ком до ма ћин ству са за по сле-
ним

2 радна дана

– те же бо ле сти чла на уже по ро ди це 7 рад них да на
– се лид бе соп стве ног до ма ћин ства 4 рад на да на
– по ла га ње струч ног ис пи та 7 рад них да на
– пра зно ва ње кр сне сла ве 1 рад ни дан
– еле мен тар них не по го да од 3 до 

5 рад них да на
–  ко ри шће ња ор га ни зо ва ног ре кре а тив-

ног од мо ра у ци љу пре вен ци је рад не 
ин ва лид но сти

7 радних дана

–  уче ство ва ња на спорт ским и рад но-
про из вод ним так ми че њи ма; и ради 
стручног усавршавања

од 3 до 7
радних дана

– до бро вољ ног да ва ња кр ви 2 рад на да на
– давање ткива 7 радних дана

Од су ство у слу ча ју до бро вољ ног да ва ња кр ви за по сле ни 
ко ри сти на дан да ва ња кр ви и на ред ног да на.

Од су ство за слу чај по ро ђа ја су пру ге за по сле ног, сту па-
ња у брак, смр ти чла на уже по ро ди це, пре вен ци је рад не ин-
ва лид но сти и до бро вољ ног да ва ња кр ви не ура чу на ва се у 
уку пан број рад них да на пла ће ног од су ства у то ку ка лен дар-
ске го ди не.

Ли ца ко ја жи ве у за јед нич ком по ро дич ном до ма ћин ству 
са за по сле ним сма тра ју се срод ни ци из ме ђу ко јих по сто ји 
оба ве за из др жа ва ња, а жи ве у за јед нич ком по ро дич ном до-
ма ћин ству са за по сле ним.

Члан 47.
Вре ме про ве де но на пла ће ном од су ству сма тра се као 

вре ме про ве де но на ра ду, у од но су на оства ри ва ње пра ва и 
оба ве зе по осно ву ра да.

Члан 48.
За по сле ном се мо же одо бри ти пла ће но од су ство у тра ја-

њу ду жем од се дам да на, а нај ви ше до 30 рад них да на у то ку 
јед не ка лен дар ске го ди не у слу ча ју: по ла га ња струч ног ис пи-
та и пра во суд ног ис пи та, ко јим се сти че не по сред но ви ши 
сте пен обра зо ва ња у обла сти у ко ју спа да ју по сло ви ко је 
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за по сле ни оба вља, из ра де док тор ске ди сер та ци је, уче шћа 
у сту диј ским или екс перт ским гру па ма и дру гим об ли ци ма 
струч ног уса вр ша ва ња и уче шћа на спорт ским и кул тур ним 
ма ни фе ста ци ја ма.

Од лу ку о пла ће ном од су ству из ста ва 1. овог чла на до но-
си Управ ни од бор на обра зло жен пред лог ди рек то ра.

Члан 49.
За по сле ном се мо же одо бри ти не пла ће но од су ство до 

пет рад них да на у то ку јед не ка лен дар ске го ди не у сле де ћим 
слу ча је ви ма:
– не ге чла на уже по ро ди це  5 рад них да на
–  смр ти срод ни ка ко ји ни су на ве де ни у 

члану 40.
2 радна дана

–  уче шћа у спорт ским и дру гим ак тив-
но сти ма, ко је ни су у ор га ни за ци ји 
синдиката

5 радних дана

– не ге чла на ши ре по ро ди це  3 рад на да на.

За по сле ном се мо же из у зет но одо бри ти не пла ће но од су-
ство од 30 рад них да на до го ди ну да на у то ку ка лен дар ске 
го ди не, ка да ди рек тор оце ни да то не ре ме ти про цес ра да.

Од лу ку о не пла ће ном од су ству до но си ди рек тор или ли-
це ко је он овла сти.

За вре ме не пла ће ног од су ство ва ња са ра да за по сле ном 
ми ру ју пра ва из ра да и по осно ву ра да, осим ако за ко ном 
ни је дру га чи је пред ви ђе но.

Члан 50.
За по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве зе ко је се сти чу на ра ду 

и по осно ву ра да, осим пра ва и оба ве за за ко је је за ко ном, 
оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду друк чи је од ре ђе-
но, ако од су ству је са ра да због:

1)  од ла ска на од слу же ње, од но сно до слу же ње вој ног ро ка;
2)  упу ћи ва ња на рад у ино стран ство од стра не по сло дав-

ца или у окви ру ме ђу на род но-тех нич ке или про свет-
но-кул тур не са рад ње, у ди пло мат ска, кон зу лар на и 
дру га пред став ни штва;

3)  при вре ме ног упу ћи ва ња на рад код дру гог по сло дав ца 
у сми слу чла на 174. За ко на о ра ду;

4)  из бо ра, од но сно име но ва ња на функ ци ју у др жав ном 
ор га ну, син ди ка ту, по ли тич кој ор га ни за ци ји или на 
дру гу јав ну функ ци ју чи је вр ше ње зах те ва да при вре-
ме но пре ста не да ра ди код по сло дав ца;

5)  из др жа ва ња ка зне за тво ра, од но сно из ре че не ме ре без-
бед но сти, вас пит не или за штит не ме ре, у тра ја њу до 
шест ме се ци.

Од лу ку о ми ро ва њу рад ног од но са до но си ди рек тор или 
ли це ко је он овла сти.

5. Обра зо ва ње, струч но оспо со бља ва ње 
и уса вр ша ва ње за по сле них

Члан 51.
По сло да вац мо же да за по сле ном омо гу ћи обра зо ва ње, 

струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње ка да то зах те ва по-
тре ба про це са ра да и уво ђе ње но вог на чи на и ор га ни за ци је 
ра да.

За по сле ни је ду жан да се у то ку ра да обра зу је, струч но 
оспо со бља ва и уса вр ша ва за рад.

Тро шко ви обра зо ва ња, струч ног оспо со бља ва ња и уса вр-
ша ва ња у сми слу ста ва 1. овог чла на обез бе ђу ју се из сред-
ста ва по сло дав ца и дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном и 
про гра мом струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња и за по-
сле них.

Управ ни од бор пред у зе ћа до но си про грам струч ног 
оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња за по сле них на пред лог ди-
рек то ра.

Члан 52.
По сло да вац је оба ве зан да у скла ду са про ме на ма за кон-

ских и дру гих про пи са, тех нич ко-тех но ло шким уна пре ђе њи-
ма, по тре ба ма про це са ра да и ор га ни за ци је ра да обез бе ди 
усло ве за струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње за по сле-
них, као и спе ци ја ли за ци ју за по сле них у зе мљи и ино стран-
ству (пост ди плом ске сту ди је, сим по зи јум, са ве то ва ња, 
се ми на ри и кур се ви) и да о то ме упо зна ре пре зен та тив не 
син ди ка те уко ли ко то исти за тра же.

Члан 53.
За по сле ни ко ји из нео прав да них раз ло га пре ки не струч-

но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње на ко је је упу ћен, или се 
не вра ти на рад у пред у зе ће по ње го вом ис те ку, ду жан је да 
на док на ди пред у зе ћу тро шко ве у ве зи са ње го вим струч ним 
оспо со бља ва њем или уса вр ша ва њем, осим ако је то учи нио 
из оправ да них раз ло га.

Уко ли ко за по сле ни пре ки не струч но оспо со бља ва ње и 
уса вр ша ва ње из оправ да них раз ло га, ни је ду жан на док на ди-
ти тро шко ве, о че му од лу ку до но си Управ ни од бор.

III. ЗА ШТИ ТА ЗА ПО СЛЕ НИХ
Члан 54.

За по сле ни има пра во на без бед ност и за шти ту здра вља 
на ра ду, у скла ду са за ко ном, овим уго во ром и дру гим оп-
штим ак том пред у зе ћа.

Ди рек тор је ду жан да ор га ни зу је рад у пред у зе ћу та ко да 
обез бе ди за шти ту жи во та и здра вља за по сле них у скла ду са 
за ко ном и дру гим про пи си ма, овим уго во ром и дру гим оп-
штим ак том пред у зе ћа.

За по сле ни је ду жан да по шту је про пи се о без бед но сти и 
за шти ти жи во та и здра вља на ра ду ка ко не би угро зио сво ју 
без бед ност и здра вље, као и без бед ност и здра вље за по сле-
них и дру гих ли ца.

За по сле ни је ду жан да оба ве сти по сло дав ца о сва кој вр-
сти по тен ци јал не опа сно сти ко ја би мо гла да ути че на без-
бед ност и здра вље на ра ду.

Члан 55.
На по сло ви ма на ко ји ма по сто ји по ве ћа на опа сност од 

по вре ђи ва ња, про фе си о нал них или дру гих обо ље ња, мо же 
да ра ди за по сле ни, ко ји по ред по себ них усло ва утвр ђе них 
Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, ис пу ња-
ва на осно ву ле кар ског пре гле да и усло ве за рад у по гле ду 
здрав стве ног ста ња, пси хо фи зич ких спо соб но сти и до ба 
жи во та, у скла ду са за ко ном.

Члан 56.
За по сле ни не мо же да ра ди пре ко вре ме но, од но сно но-

ћу, ако би по на ла зу над ле жног ор га на за оце ну здрав стве не 
спо соб но сти, у сми слу про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу, 
та кав рад мо гао да по гор ша ње го во здрав стве но ста ње.

За по сле ни са здрав стве ним смет ња ма, утвр ђе ним од 
стра не над ле жног здрав стве ног ор га на, у скла ду са за ко ном, 
не мо же да оба вља по сло ве ко ји би иза зва ли по гор ша ње ње-
го вог здрав стве ног ста ња или по сле ди це опа сне по ње го ву 
око ли ну.

Члан 57.
За по сле ни мла ђи од 18 го ди на жи во та не мо же да ра ди 

на по сло ви ма:
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1)  на ко ји ма се оба вља на ро чи то те жак фи зич ки рад, рад 
под зе мљом, под во дом или на ве ли кој ви си ни;

2)  ко ји укљу чу ју из ла га ње штет ном зра че њу или сред-
стви ма ко ја су отров на, кан це ро ге на или ко ја про у зро-
ку ју на след на обо ље ња, као и ри зик по здра вље због 
хлад но ће, то пло те, бу ке или ви бра ци је;

3)  ко ји би, на осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног ор-
га на, мо гли штет но и са по ве ћа ним ри зи ком да ути чу 
на ње го во здра вље и жи вот с об зи ром на ње го ве пси-
хо фи зич ке спо соб но сти.

Члан 58.
За по сле ни из ме ђу на вр ше не 18. и 21. го ди не мо же да ра-

ди на по сло ви ма из чла на 57. тач ка 1) и 2) овог уго во ра са мо 
на осно ву на ла за над ле жног здрав стве ног ор га на, ко јим се 
утвр ђу је да та кав рад ни је ште тан за ње го во здра вље.

Члан 59.
Тро шко ве ле кар ског пре гле да из члана 55. и члана 57. 

тач ка 3) и чла на 58. сно си по сло да вац.
Члан 60.

Пу но рад но вре ме за по сле ног мла ђег од 18 го ди на жи во-
та не мо же да се утвр ди у тра ја њу ду жем од 35 ча со ва не дељ-
но, ни ти ду жем од осам ча со ва днев но.

Члан 61.
За бра њен је пре ко вре ме ни рад и пре ра спо де ла рад ног 

вре ме на за по сле ног ко ји је мла ђи од 18 го ди на жи во та.
За по сле ни мла ђи од 18 го ди на не мо же да ра ди но ћу, 

осим:
–  ка да је нео п ход но да се на ста ви рад пре ки нут услед ви-

ше си ле, под усло вом да та кав рад тра је од ре ђе но вре-
ме и да мо ра да се за вр ши без од ла га ња, а по сло да вац 
не ма на рас по ла га њу у до вољ ном бро ју дру ге пу но лет-
не за по сле не.

По сло да вац је ду жан да у слу ча ју из ста ва 2. овог чла на 
обез бе ди над зор над ра дом за по сле ног мла ђег од 18 го ди на 
жи во та од стра не пу но лет ног за по сле ног.

Члан 62.
За по сле на же на за вре ме труд но ће не мо же да ра ди на 

по сло ви ма ко ји су, по на ла зу над ле жног здрав стве ног ор га-
на, штет ни за ње но здра вље и здра вље де те та, а на ро чи то 
на по сло ви ма ко ји зах те ва ју по ди за ње те ре та или на ко ји ма 
по сто ји штет но зра че ње или из ло же ност екс трем ним тем пе-
ра ту ра ма и ви бра ци ја ма.

Члан 63.
За по сле на же на за вре ме труд но ће не мо же да ра ди пре-

ко вре ме но и но ћу.

Члан 64.
Ро ди тељ са де те том до три го ди не жи во та мо же да ра ди 

пре ко вре ме но, од но сно но ћу, са мо уз сво ју пи сме ну са гла-
сност.

Са мо хра ни ро ди тељ ко ји има де те до се дам го ди на жи во-
та или де те ко је је те жак ин ва лид мо же да ра ди пре ко вре ме-
но, од но сно но ћу, са мо уз сво ју пи сме ну са гла сност.

Члан 65.
Пра ва из чл. 63. и 64. овог уго во ра има и усво ји лац, хра-

ни тељ, од но сно ста ра тељ де те та.

Члан 66.
На пра ва и оба ве зе за по сле не же не на по ро диљ ско од су-

ство, од су ство са ра да ра ди не ге де те та и од су ства са ра да 

за по сле ног ра ди по себ не не ге де те та или дру ге осо бе не по-
сред но се при ме њу ју од ред бе за ко на.

Члан 67.
За по сле ном ин ва ли ду ра да по сло да вац је ду жан да обез бе-

ди оба вља ње по сло ва пре ма пре о ста лој рад ној спо соб но сти.
За по сле ном код ко га је, у скла ду са про пи си ма о пен зиј-

ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, утвр ђе но да по сто ји опа-
сност од на стан ка ин ва лид но сти на од ре ђе ним по сло ви ма 
– по сло да вац је ду жан да обез бе ди оба вља ње дру гог од го ва-
ра ју ћег по сла.

Члан 68.
По сло да вац мо же да от ка же уго вор о ра ду за по сле ном ко-

ји од би је да при хва ти по сао у сми слу чла на 28. овог уго во ра.

Члан 69.
За по сле ни је ду жан да, нај ка сни је у ро ку од три да на од 

да на на сту па ња при вре ме не спре че но сти за рад у сми слу 
про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу, о то ме до ста ви по сло-
дав цу по твр ду ле ка ра ко ја са др жи и вре ме оче ки ва не спре-
че но сти за рад.

У слу ча ју те же бо ле сти, уме сто за по сле ног, по твр ду по-
сло дав цу до ста вља ју чла но ви уже по ро ди це или дру га ли ца 
са ко ји ма жи ви у по ро дич ном до ма ћин ству.

Ако за по сле ни жи ви сам, по твр ду је ду жан да до ста ви у 
ро ку од три да на од да на пре стан ка раз ло га због ко јих ни је 
мо гао да до ста ви по твр ду.

Ако по сло да вац по сум ња у оправ да ност раз ло га за од су-
ство ва ње са ра да у сми слу ста ва 1. овог чла на, мо же да под не-
се зах тев над ле жном здрав стве ном ор га ну ра ди утвр ђи ва ња 
здрав стве не спо соб но сти за по сле ног, у скла ду са за ко ном.

IV. ПРЕ СТА НАК РАД НОГ ОД НО СА
Члан 70.

Рад ни од нос пре ста је:
1. ис те ком ро ка за ко ји је за сно ван;
2.  кад за по сле ни на вр ши 65 го ди на и нај ма ње 15 го ди на 

ста жа оси гу ра ња, ако се по сло да вац и за по сле ни друк-
чи је не спо ра зу ме ју;

3. спо ра зу мом из ме ђу за по сле ног и по сло дав ца;
4.  от ка зом уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца или за-

по сле ног;
5.  на зах тев ро ди те ља или ста ра те ља за по сле ног мла ђег 

од 18 го ди на жи во та;
6. смр ћу за по сле ног;
7. у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном.

Члан 71.
За по сле ном пре ста је рад ни од нос не за ви сно од ње го ве 

во ље и во ље по сло дав ца:
1.  ако је на на чин про пи сан за ко ном утвр ђе но да је код 

за по сле ног до шло до гу бит ка рад не спо соб но сти – да-
ном до ста вља ња пра во сна жног ре ше ња о утвр ђи ва њу 
гу бит ка рад не спо соб но сти;

2.  ако му је, по од ред ба ма за ко на, од но сно пра во сна жној 
од лу ци су да или дру гог ор га на за бра ње но да оба вља 
од ре ђе не по сло ве, а не мо же да му се обез бе ди оба вља-
ње дру гих по сло ва – да ном до ста вља ња пра во сна жне 
од лу ке;

3.  ако због из др жа ва ња ка зне за тво ра мо ра да бу де од су-
тан са ра да у тра ја њу ду жем од шест ме се ци – да ном 
сту па ња на из др жа ва ње ка зне;

4.  ако му је из ре че на ме ра без бед но сти, вас пит на или за-
штит на ме ра у тра ја њу ду жем од шест ме се ци и због 
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то га мо ра да бу де од су тан са ра да – да ном по чет ка при-
ме њи ва ња те ме ре;

5.  у слу ча ју пре стан ка ра да по сло дав ца, у скла ду са за ко-
ном.

Члан 72.
Рад ни од нос мо же да пре ста не на осно ву пи са ног спо ра-

зу ма по сло дав ца и за по сле ног.

Члан 73.
За по сле ни има пра во да по сло дав цу от ка же уго вор о ра ду.
От каз уго во ра о ра ду за по сле ни до ста вља по сло дав цу у 

пи са ном об ли ку, нај ма ње 15 да на пре да на ко ји је за по сле ни 
на вео као дан пре стан ка рад ног од но са.

Ако за по сле ни от ка же уго вор о ра ду због, од стра не по-
сло дав ца учи ње не по вре де оба ве за утвр ђе них за ко ном, оп-
штим ак том и уго во ром о ра ду, за по сле ни има сва пра ва 
из рад ног од но са, као у слу ча ју да му је не за ко ни то пре стао 
рад ни од нос.

Члан 74.
По сло да вац мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду 

ако за то по сто ји оправ да ни раз лог ко ји се од но си на рад ну 
спо соб ност за по сле ног, ње го во по на ша ње и по тре бе по сло-
дав ца, и то:

1)  ако за по сле ни не оства ру је ре зул та те ра да, од но сно не-
ма по треб на зна ња и спо соб но сти за оба вља ње по сло-
ва на ко ји ма ра ди;

2)  ако за по сле ни сво јом кри ви цом учи ни по вре ду рад не 
оба ве зе утвр ђе не ко лек тив ним уго во ром или уго во-
ром о ра ду;

3)  ако за по сле ни не по шту је рад ну ди сци пли ну про пи са-
ну оп штим ак том, од но сно ако је ње го во по на ша ње та-
кво да не мо же да на ста ви рад код по сло дав ца;

4)  ако за по сле ни учи ни кри вич но де ло на ра ду или у ве-
зи са ра дом;

5)  ако се за по сле ни не вра ти на рад код по сло дав ца у ро-
ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка за не пла ће но од су-
ство или ми ро ва ње рад ног од но са у сми слу овог уго-
во ра;

6)  ако за по сле ни зло у по тре би пра во на од су ство због 
при вре ме не спре че но сти за рад;

7)  ако за по сле ни од би је за кљу че ње анек са уго во ра о ра-
ду у сми слу чла на 171. За ко на о ра ду;

8)  ако услед тех но ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о-
них про ме на пре ста не по тре ба за оба вља њем од ре ђе-
ног по сла или до ђе до сма ње ња оби ма по сла.

По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду, у слу-
ча ју из ста ва 1. тач. од 1. до 6. овог чла на, за по сле ног пи сме-
но упо зо ри на по сто ја ње раз ло га за от каз уго во ра о ра ду 
(пи сме но упо зо ре ње тре ба да са др жи: основ за да ва ње от ка-
за, чи ње ни це и до ка зе ко ји ука зу ју на то да су се сте кли усло-
ви за от каз и рок за да ва ње од го во ра на упо зо ре ње) и да му 
оста ви рок од нај ма ње пет рад них да на од да на до ста вља ња 
упо зо ре ња да се из ја сни на на во де из упо зо ре ња. 

Ако по сто је олак ша ва ју ће окол но сти или ако при ро да 
по вре де рад не оба ве зе или не по што ва ње рад не ди сци пли-
не ни је до во љан раз лог за от каз уго во ра о ра ду, по сло да вац 
мо ра у упо зо ре њу да за по сле ног оба ве сти да ће му от ка за ти 
уго вор о ра ду, ако по но во учи ни исту или слич ну по вре ду, 
без по нов ног упо зо ре ња.

По вре де рад не оба ве зе за по сле ног утвр ди ће се по себ ном 
од лу ком ди рек то ра.

От каз уго во ра о ра ду из ста ва 1. тач ка 8. овог чла на по-
сло да вац мо же да ти за по сле ном са мо уко ли ко не мо же да 

обез бе ди оба вља ње дру гих по сло ва, од но сно да га оспо со би 
за рад на дру гим по сло ви ма.

За по сле ном са ви ше од 20 го ди на ста жа оси гу ра ња, без 
ње го ве са гла сно сти не мо же пре ста ти рад ни од нос услед тех-
но ло шког уна пре ђе ња, еко ном ских те шко ћа и ре ор га ни за-
ци је (ре струк ту ри ра ња) пред у зе ћа.

По сло да вац не мо же у слу ча ју от ка за уго во ра о ра ду за-
по сле ном из ста ва 1. тач ка 8. овог чла на да за по сли дру го 
ли це на истим по сло ви ма у ро ку од шест ме се ци од да на 
пре стан ка рад ног од но са.

Ако пре ис те ка на ве де ног ро ка на ста не по тре ба за оба-
вља њем истих по сло ва, пред ност за за кљу чи ва ње уго во ра о 
ра ду има за по сле ни ко ме је пре стао рад ни од нос, под усло-
вом да су сред ства за от прем ни ну по осно ву тех но ло шког 
ви шка обез бе ђе на из сред ста ва по сло дав ца.

Члан 75.
Кад не по сред ни ру ко во ди лац оце ни да за по сле ни не ма 

по треб на зна ња и спо соб но сти или не оства ру је пред ви ђе-
не ре зул та те ра да у пе ри о ду од нај ма ње три, а нај ду же шест 
ме се ци, до ста вља по сло дав цу зах тев за фор ми ра ње ко ми си-
је за про ве ру зна ња и спо соб но сти за по сле ног, од но сно за 
утвр ђи ва ње ре зул та та ра да за по сле ног. Ко ми си ја се фор ми-
ра од јед на ког бро ја пред став ни ка по сло дав ца и ре пре зен та-
тив них син ди ка та и син ди ка та чи ји је за по сле ни члан. Чла-
но ви ко ми си је мо ра ју има ти нај ма ње исти сте пен струч не 
спре ме ко је има за по сле ни.

Ако ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на, утвр ди да за по сле ни 
не ма по треб на зна ња и спо соб но сти, или не оства ру је пред-
ви ђе не ре зул та те ра да за од ре ђе но рад но ме сто, за по сле ни се 
рас по ре ђу је на дру го рад но ме сто ко је од го ва ра ње го вом зна-
њу и спо соб но сти ма, а ако та квог рад ног ме ста не ма, за по сле-
ном пре ста је рад ни од нос, од но сно от ка зу је се уго вор о ра ду.

За по сле ни ко ји ни је за до во љан од лу ком ко ми си је из ста-
ва 2. овог чла на под но си при го вор ди рек то ру.

Члан 76.
По сло да вац је ду жан да упо зо ре ње из чла на 74. овог 

уго во ра до ста ви на ми шље ње син ди ка ту чи ји је за по сле ни 
члан.

Син ди кат је ду жан да до ста ви ми шље ње у ро ку од пет 
рад них да на од да на до ста вља ња упо зо ре ња, у про тив ном 
ће се сма тра ти да је Син ди кат од у стао од да ва ња ми шље ња.

Члан 77.
По сло да вац мо же от ка за ти уго вор о ра ду за по сле ном у 

слу ча ју из чла на 75. став 1. по спро ве де ном по ступ ку утвр ђе-
ним тим чла ном.

По сло да вац мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду 
из чла на 74. став 1. тач. 2. и 3. ако за по сле ни сво јом кри ви-
цом учи ни по вре ду рад не оба ве зе, или не по шту је рад ну ди-
сци пли ну, и то за:

– од би ја ње на ло га за из вр ша ва ње рад них оба ве за;
–  нео прав да но из о ста ја ње са по сла три уза стоп на рад на 

да на или пет рад них да на са пре ки ди ма у то ку го ди не;
–  до ла зак на рад под ути ца јем ал ко хо ла или нар ко ти ка, 

од но сно њи хо ва упо тре ба у то ку ра да;
–  иза зи ва ње не ре да и ту че у по слов ним про сто ри ја ма по-

сло дав ца;
–  не пред у зи ма ње ме ра за шти те на ра ду у скла ду са овим 

уго во ром и дру гим ак ти ма, не при др жа ва ње про пи са о 
про тив по жар ној за шти ти утвр ђе них за ко ном и ак ти ма 
по сло дав ца;

–  ода ва ње по слов не и дру ге тај не утвр ђе не од лу ком пре-
д у зе ћа у скла ду са за ко ном и Ста ту том.
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Члан 78.
Оправ да ним раз ло гом за от каз уго во ра о ра ду, не сма тра се:
1.  при вре ме на спре че ност за рад услед бо ле сти, не сре ће 

на ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња;
2.  ко ри шће ње по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да 

ра ди не ге де те та и од су ства са ра да ра ди по себ не не ге 
де те та;

3.  од слу же ње или до слу же ње вој ног ро ка;
4.  члан ство у по ли тич кој ор га ни за ци ји, син ди ка ту, пол, 

је зик, на ци о нал на при пад ност, со ци јал но по ре кло, ве-
ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње или не ко 
дру го лич но свој ство за по сле ног;

5.  де ло ва ње у свој ству пред став ни ка за по сле них, у скла-
ду са овим уго во ром и за ко ном;

6.  обра ћа ње за по сле ног син ди ка ту или ор га ни ма над ле-
жним за за шти ту пра ва из рад ног од но са у скла ду са 
за ко ном, оп штим ак том и овим уго во ром.

Члан 79.
От каз уго во ра о ра ду из чла на 74. став 1. тач. 1, 2, 3, 5. и 

6. по сло да вац мо же да ти за по сле ном у ро ку од три ме се ца 
од да на са зна ња за чи ње ни це ко је су основ за да ва ње от ка-
за, од но сно у ро ку од шест ме се ци од да на на сту па ња чи ње-
ни ца ко је су основ за да ва ње от ка за.

От каз уго во ра о ра ду из чла на 74. став 1. тач ка 4. овог 
уго во ра по сло да вац мо же да ти за по сле ном нај ка сни је до ис-
те ка ро ка за ста ре ло сти утвр ђе не за ко ном за кри вич но де ло.

По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду за по сле-
ном за тра жи ми шље ње син ди ка та чи ји је за по сле ни члан.

Син ди кат је ду жан да до ста ви ми шље ње из ста ва 3. овог 
чла на у ро ку од пет да на, у про тив ном ће се сма тра ти да је 
Син ди кат од у стао од да ва ња ми шље ња.

Члан 80.
Уго вор о ра ду от ка зу је се ре ше њем, у пи са ном об ли ку, и 

оба ве зно са др жи обра зло же ње и по у ку о прав ном ле ку.
Ре ше ње мо ра да се до ста ви за по сле ном лич но, у про сто-

ри ја ма по сло дав ца, од но сно на адре су пре би ва ли шта или 
бо ра ви шта за по сле ног.

Ако по сло да вац за по сле ном ни је мо гао да до ста ви ре ше-
ње у сми слу ста ва 2. овог чла на, ду жан је да о то ме са чи ни 
пи са ну бе ле шку.

У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на ре ше ње се об ја вљу је на 
огла сној та бли по сло дав ца и по ис те ку осам да на од да на об-
ја вљи ва ња сма тра се до ста вље ним.

За по сле ном пре ста је рад ни од нос да ном до ста вља ња ре ше-
ња, осим ако за ко ном или ре ше њем ни је од ре ђен дру ги рок.

За по сле ни је ду жан да на ред ног да на од да на при је ма ре-
ше ња у пи са ном об ли ку оба ве сти по сло дав ца ако же ли да 
спор ре ша ва пред ар би тром.

Члан 81.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном, у слу ча ју пре стан-

ка рад ног од но са, ис пла ти све не ис пла ће не за ра де, на кна де 
за ра де и дру га при ма ња ко ја је за по сле ни оства рио до да на 
пре стан ка рад ног од но са у скла ду са оп штим ак том и уго во-
ром о ра ду.

Ис пла ту оба ве за из ста ва 1. овог чла на, по сло да вац је ду-
жан да из вр ши нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на пре стан-
ка рад ног од но са.

Члан 82.
За по сле ни ко ме је уго вор о ра ду от ка зан за то што не 

оства ру је по треб не ре зул та те ра да, од но сно не ма по треб на 
зна ња и спо соб но сти у сми слу чла на 75. овог уго во ра, има 

пра во и ду жност да оста не на ра ду у тра ја њу од нај ма ње 
ме сец да на, а нај ду же три ме се ца (у да љем тек сту: от ка зни 
рок), у за ви сно сти од укуп ног ста жа оси гу ра ња, и то:

1)  ме сец да на, ако је на вр шио до 10 го ди на ста жа оси гу-
ра ња;

2)  два ме се ца, ако је на вр шио пре ко 10 до 20 го ди на ста-
жа оси гу ра ња;

3)  три ме се ца, ако је на вр шио пре ко 20 го ди на ста жа оси-
гу ра ња.

От ка зни рок по чи ње да те че на ред ног да на од да на до ста-
вља ња ре ше ња о от ка зу уго во ра о ра ду.

За по сле ни мо же, у спо ра зу му са над ле жним ор га ном по-
сло дав ца, да пре ста не са ра дом и пре ис те ка от ка зног ро ка, 
с тим што му се за то вре ме обез бе ђу је на кна да за ра де у ви-
си ни утвр ђе ној оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

Ако је за по сле ни по зван на вој ну ве жбу, од но сно до слу-
же ње вој ног ро ка, или ако је по стао при вре ме но спре чен за 
рад у то ку вре ме на за ко је је ду жан да оста не на ра ду, на ње-
гов зах тев, ток тог вре ме на се за у ста вља и на ста вља да те че 
по по врат ку са ве жбе, од но сно вој ног ро ка или по пре стан-
ку при вре ме не спре че но сти за рад.

Члан 83.
Ако суд до не се прав но сна жну од лу ку, ко јом је утвр ђе но 

да је за по сле ном не за ко ни то пре стао рад ни од нос, суд ће од-
лу чи ти да се за по сле ни вра ти на рад, ако за по сле ни то зах-
те ва.

По ред вра ћа ња на рад, по сло да вац је ду жан да за по сле-
ном ис пла ти на кна ду ште те у ви си ни из гу бље не за ра де и 
дру гих при ма ња ко ја му при па да ју по за ко ну, оп штем ак ту 
и уго во ру о ра ду и упла ти до при но се за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње.

На кна да ште те ума њу је се за из нос при хо да ко је је за по-
сле ни оства рио по осно ву ра да, по пре стан ку рад ног од но са.

Ако суд утвр ди да је за по сле ном не за ко ни то пре стао 
рад ни од нос, а за по сле ни не зах те ва да се вра ти на рад, суд 
ће на ње гов зах тев оба ве за ти по сло дав ца да за по сле ном ис-
пла ти на кна ду ште те у из но су од нај ви ше 18 за ра да ко је би 
за по сле ни оства рио да ра ди, и то за ви сно од вре ме на про ве-
де ног у рад ном од но су и го ди на жи во та за по сле ног, као и 
бро ја из др жа ва них чла но ва по ро ди це.

Од лу ку из ста ва 4. овог чла на суд мо же до не ти и на зах-
тев по сло дав ца, ако по сто је окол но сти ко је оправ да но ука-
зу ју да на ста вак рад ног од но са, уз ува жа ва ње свих окол но-
сти и ин те ре са обе уго вор не стра не, ни је мо гућ, с тим да се 
на кна да ште те за по сле ном до су ђу је у дво стру ком из но су од 
из но са ко ји се утвр ђу је у скла ду са ста вом 4. овог чла на.

По сло да вац и за по сле ни мо гу под не ти зах тев из ст. 4. и 
5. овог чла на до окон ча ња глав не рас пра ве пред су дом.

V. ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ
Члан 84.

По сло да вац је у оба ве зи да пре от ка за уго во ра о ра ду 
због тех но ло шких, еко ном ских, или ор га ни за ци о них про ме-
на до не се про грам ре ша ва ња ви шка за по сле них.

Управ ни од бор пред у зе ћа фор ми ра ће за јед нич ку ко ми-
си ју за со ци јал ни ди ја лог са ста вље ну од пред став ни ка по-
сло дав ца и ре пре зен та тив них син ди ка та.

За да так ко ми си је је: из ра да со ци јал ног про гра ма за за по-
сле не у пред у зе ћу, про гра ма ра ци о на ли за ци је бро ја за по сле-
них, про гра ма пре струк ту и ра ња и уна пре ђе ња по сло ва ња 
основ не де лат но сти и из ра да кри те ри ју ма за до дат но сти-
му ли са ње не по сред них из вр ши ла ца у основ ној де лат но сти, 
пре ма кри те ри ју ми ма ко је ће утвр ди ти Ко ми си ја за со ци јал-
ни ди ја лог за ко му нал не де лат но сти гра да Бе о гра да.
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Кри те ри ју ми ко је утвр ди Ко ми си ја за со ци јал ни ди ја лог 
за ко му нал не де лат но сти гра да Бе о гра да би ће основ за до но-
ше ње кри те ри ју ма у Со ци јал ном про гра му пред у зе ћа.

Пот пи сни ци ко лек тив ног уго во ра утвр ђи ва ће спо ра зум-
но број за по сле них за чи јим је ра дом пре ста ла по тре ба.

У про гра му по сло ва ња при ли ком утвр ђи ва ња по ли ти ке 
за по сле но сти по сло да вац је у оба ве зи да пред ви ди по тре-
бан број за по сле них, по шту ју ћи прин цип про дук тив но сти 
и пла ни ра ју ћи по ве ћа ње оби ма по сло ва и про ши ре ње оби-
ма де лат но сти, на осно ву по тре ба ко ри сни ка.

Члан 85.
Со ци јал ни про грам из чла на 84. са др жи по дат ке о за по-

сле ни ма ко ји пред ста вља ју ви шак, по сло ве ко је оба вља ју, 
ква ли фи ка ци о ну струк ту ру, го ди не ста ро сти, ме ре ко ји ма 
се ства ра ју усло ви за њи хо во за по шља ва ње, рок у ко ме ће 
да ти от каз, а до но се се у са рад њи са ор га ни за ци јом над ле-
жном за по сло ве за по шља ва ња и ви си ну от прем ни не ко ју 
утвр ди Ко ми си ја за со ци јал ни ди ја лог, а ко ја не мо же би ти 
ни жа од из но са от прем ни не за до бро вољ ни пре ста нак рад-
ног од но са ко ју утвр ди Ко ми си ја за со ци јал ни ди ја лог за ко-
му нал не де лат но сти гра да Бе о гра да.

Члан 86.
Про грам ре ша ва ња ви шка за по сле них са др жи пред лог 

ме ра и то на ро чи то: пре ме штај на дру ге по сло ве, рад код 
дру гог по сло дав ца, пре ква ли фи ка ци ја или до ква ли фи ка ци-
ја, скра ће но рад но вре ме и дру га пра ва у скла ду са за ко ном, 
оп штим ак том и овим уго во ром.

Члан 87. 
У слу ча ју от ка за уго во ра о ра ду у сми слу чла на 74. став 

1. тач ка 8. овог уго во ра, по сло да вац је ду жан да ис пла ти 
от прем ни ну у ви си ни про сеч не бру то за ра де за по сле ног, 
оства ре но у прет ход на три ме се ца ко ји прет хо де ме се цу от-
ка за уго во ра о ра ду, за сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа 
или про сеч не за ра де код по сло дав ца за сва ку на вр ше ну го-
ди ну рад ног ста жа ако је то за за по сле ног по вољ ни је.

Члан 88.
Ако по сло да вац не ма соп стве них сред ста ва, или му не-

до ста ју сред ства за обез бе ђи ва ње пра ва ви шка за по сле них 
утвр ђе них овим уго во ром, ко ри сти ће се сред ства осни ва ча 
пред у зе ћа.

VI. ОД ГО ВОР НОСТ, НА КНА ДА ШТЕ ТЕ 
И УДА ЉЕ ЊЕ ЗА ПО СЛЕ НОГ

Члан 89.
За по сле ни је од го во ран за по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе-

не уго во ром о ра ду.
По сту пак утвр ђи ва ња од го вор но сти за по сле ног об у хва-

та: пи са ну при ја ву, на чин утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња од 
стра не не по сред ног ру ко во ди о ца за по сле ног, пи са ну из ја ву 
за по сле ног, из ве штај ко ми си је (ко ју име ну је ре ше њем ди рек-
тор) о утвр ђи ва њу чи ње нич ног ста ња у ве зи од го вор но сти 
за по сле ног и од лу ка ди рек то ра са обра зло же њем.

Члан 90.
За по сле ни ко ји на ра ду, од но сно у ве зи са ра дом, на мер но 

или из крај ње не па жње про у зро ку је ште ту пред у зе ћу, ду жан 
је да ште ту на док на ди у скла ду са за ко ном и овим уго во ром.

Ако ште ту про у зро ку је ви ше за по сле них, сва ки за по сле-
ни од го во ран је за део ште те ко ју је про у зро ко вао.

Ако се за за по сле ног из ста ва 2. овог чла на не мо же утвр-
ди ти део ште те ко ју је про у зро ко вао, сма тра се да су сви за-
по сле ни под јед на ко од го вор ни и ште ту на док на ђу ју у јед на-
ким де ло ви ма.

Ако је ви ше за по сле них про у зро ко ва ло ште ту кри вич-
ним де лом са уми шља јем, за ште ту од го ва ра ју со ли дар но.

По сто ја ње ште те, ње ну ви си ну, окол но сти под ко ји ма 
је на ста ла, ко је ште ту про у зро ко вао и ка ко се на док на ђу је, 
утвр ђу је по сло да вац, у скла ду са овим уго во ром.

Ако се на кна да ште те не оства ри у скла ду са од ред ба ма 
ста ва 5. овог чла на, о на кна ди ште те од лу чу је над ле жни суд.

Члан 91.
Ди рек тор пред у зе ћа или за по сле ни ко га он овла сти, по-

кре ће по сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти за по сле ног за 
ште ту, у ро ку од пет да на од да на при је ма при ја ве о про у-
зро ко ва ној ште ти, или лич ног са зна ња да је ште та про у зро-
ко ва на пред у зе ћу и од ре ђу је тро чла ну ко ми си ју, од ко јих је 
јед но ли це ди пло ми ра ни прав ник, за утвр ђи ва ње чи ње ни ца 
и окол но сти под ко јим је ште та на ста ла, ви си ну ште те и од-
го вор ност ли ца за про у зро ко ва ну ште ту.

При ја ва из ста ва 1. овог чла на, на ро чи то са др жи: име и 
пре зи ме за по сле ног ко ји је ште ту про у зро ко вао по сло дав-
цу, вре ме, ме сто и на чин из вр ше ња штет не рад ње, до ка зе ко-
ји ука зу ју да је за по сле ни про у зро ко вао ште ту по сло дав цу 
и пред лог по сло дав цу да по кре не по сту пак за утвр ђи ва ње 
од го вор но сти за по сле ног за ште ту.

Члан 92.
На осно ву из ве шта ја ко ми си је из чла на 89. став 2. ди рек-

тор или за по сле ни ко га он овла сти, до но си ре ше ње ко јим се 
за по сле ни оба ве зу је да на док на ди ште ту, или се за по сле ни 
осло ба ђа од од го вор но сти за на кна ду ште те.

Члан 93.
Ви си на ште те утвр ђу је се на осно ву це нов ни ка или књи-

го вод стве не еви ден ци је вред но сти ства ри.
Ако се ви си на ште те не мо же утвр ди ти у тач ном из но су, 

од но сно на осно ву це нов ни ка или књи го вод стве не еви ден-
ци је или би утвр ђи ва ње ње ног из но са про у зро ко ва ло не сра-
змер не тро шко ве, ви си ну на кна де ште те утвр ђу је по сло да-
вац у па у шал ном из но су, про це ном ште те или ве шта че њем 
струч ног ли ца.

Члан 94.
По при је му ре ше ња о на кна ди ште те, за по сле ни да је пи-

сме ну из ја ву о то ме да ли при хва та да се на кна да ште те из-
вр ши об у ста вом утвр ђе ног из но са од ње го ве за ра де.

Ако за по сле ни не при хва ти да на кна ди ште ту, по кре ће 
се по сту пак пред над ле жним су дом.

Члан 95.
Ако по сло да вац на ђе да је за по сле ни ду жан да на кна ди 

ште ту, од ре ђу је на чин ка ко ће за по сле ни да на док на ди ште-
ту и у ком ро ку.

По сло да вац мо же за по сле ног оба ве за ти да ште ту на кна ди 
у нов цу или, ако је мо гу ће, по прав ком или до во ђе њем оште ће-
не ства ри у ста ње у ко ме је по сто ја ла пре на сту па ња ште те.

О то ме да ли при ста је или не при ста је да на кна ди ште ту, 
за по сле ни је ду жан да да пи сме ну из ја ву.

Ако за по сле ни не при ста не да на док на ди ште ту или не 
на док на ди ште ту у ро ку од три ме се ца од да на да ва ња из ја-
ве да при ста је да ште ту на док на ди, о ште ти од лу чу је над ле-
жни суд.

Члан 96.
Ко ми си ја из чла на 89. по спро ве де ном по ступ ку пред ла-

же ди рек то ру на ко ји на чин и у ком вре мен ском пе ри о ду ће 
за по сле ни на док на ди ти ште ту це не ћи рад, по на ша ње и ма-
те ри јал ни по ло жај за по сле ног.
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Члан 97.
За по сле ни ко ји је у ра ду или у ве зи са ра дом, на мер но 

или крај њом не па жњом, про у зро ко вао ште ту тре ћем ли цу, 
а ко ју је на кна дио по сло да вац, ду жан је да по сло дав цу на-
кна ди из нос ис пла ће не ште те.

Члан 98.
Ако за по сле ни пре тр пи по вре ду или ште ту на ра ду или у 

ве зи са ра дом, по сло да вац је ду жан да му на док на ди ште ту 
и тро шко ве ле че ња ко је не мо же да се оба ви код над ле жне 
здрав стве не уста но ве, ко ју фи нан си ра Ре пу блич ки фонд за 
здрав стве но оси гу ра ње, а на пре по ру ку кон зи ли ју ма ле ка-
ра, у скла ду са за ко ном и овим уго во ром.

Ако се у ро ку од 30 да на од да на пре тр пље не по вре де или 
ште те на ра ду или у ве зи са ра дом по сло да вац и за по сле ни 
не спо ра зу ме ју о на кна ди ште те, за по сле ни има пра во да на-
кна ду ште те зах те ва пред над ле жним су дом.

Члан 99.
За по сле ни мо же да бу де при вре ме но уда љен са ра да:
1)  ако је про тив ње га по кре нут кри вич ни по сту пак због 

кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду или у ве зи са ра дом 
или ако је учи нио по вре ду рад не оба ве зе ко ја угро жа-
ва имо ви ну ве ће вред но сти;

2)  ако је при ро да по вре де рад не оба ве зе, од но сно кр ше-
ња рад не ди сци пли не, или по на ша ње за по сле ног та-
кво да не мо же да на ста ви рад код по сло дав ца пре ис-
те ка ро ка из чла на 74. став 2. и чла на 77. став 2. овог 
уго во ра.

Сма тра се да је имо ви на ве ће вред но сти ко ја угро жа ва 
имо ви ну пред у зе ћа, имо ви на пре ко 15.000,00 ди на ра.

Члан 100.
За по сле ни ко ме је од ре ђен при твор уда љу је се са ра да од 

пр вог да на при тво ра, док при твор тра је.

Члан 101.
За вре ме при вре ме ног уда ље ња за по сле ног са ра да у сми-

слу чл. 99. и 100. овог уго во ра, за по сле ном при па да на кна да 
за ра де у ви си ни јед не че твр ти не, ако из др жа ва по ро ди цу у 
ви си ни јед не тре ћи не основ не за ра де ко ју је оства рио за ме-
сец пре при вре ме ног уда ље ња.

На кна да за ра де за вре ме при вре ме ног уда ље ња у сми слу 
чла на 100. овог уго во ра, ис пла ћу је се на те рет ор га на ко ји је 
од ре дио при твор.

Члан 102.
Уда ље ње за по сле ног по осно ву овог уго во ра мо же да тра-

је нај ду же три ме се ца, у ком пе ри о ду је по сло да вац ду жан 
да за по сле ног вра ти на рад или да му от ка же уго вор о ра ду, 
ако за то по сто је оправ да ни раз ло зи из чла на 74. став 1. тач. 
од 2. до 4. овог уго во ра.

Члан 103.
За по сле ном за вре ме при вре ме ног уда ље ња са ра да 

при па да раз ли ка из ме ђу из но са на кна де за ра де при мље не 
по осно ву чла на 101. овог уго во ра и из но са за ра де ко ју би 
оства рио да ра ди за вре ме у ко ме му при па да на кна да, и то:

1.  ако кри вич ни по сту пак про тив ње га бу де об у ста вљен 
пра во сна жном од лу ком, или ако пра во сна жном од лу-
ком бу де осло бо ђен оп ту жбе, или је оп ту жба про тив 
ње га од би је на, али не због не на дле жно сти;

2.  ако за по сле ном не пре ста не рад ни од нос у сми слу чла-
на 74. став 1. тач. од 2. до 4. овог уго во ра.

Члан 104.
По сло да вац мо же за по сле ном за по вре ду рад не оба ве-

зе или не по што ва ње рад не ди сци пли не у сми слу чла на 74 
тач ка 2) и 3) овог уго во ра да, уме сто от ка за уго во ра о ра ду, 
из рек не ме ру при вре ме ног уда ље ња са ра да без на кна де за-
ра де, ако сма тра да по сто је олак ша ва ју ће окол но сти, или да 
по вре да рад не оба ве зе, од но сно рад не ди сци пли не, ни је та-
кве при ро де да за по сле ном тре ба да пре ста не рад ни од нос.

Ме ра уда ље ња са ра да из ста ва 1. овог чла на мо же да се 
из рек не у тра ја њу од јед ног до три рад на да на.

VII. ЗА ШТИ ТА НА РА ДУ
Члан 105.

По сло да вац и за по сле ни су ду жни да се у про це су ра да 
при др жа ва ју од ре да ба за ко на и дру гих про пи са из за шти те 
на ра ду.

За по сле ни има пра во на без бед ност и за шти ту здра вља 
у скла ду са За ко ном о ра ду, За ко ном о без бед но сти и здра-
вљу на ра ду, Пра вил ни ком о без бед но сти и здра вљу на ра ду 
и дру гим оп штим ак ти ма по сло дав ца.

Члан 106.
По сло да вац је ду жан да рад ор га ни зу је та ко да се обез-

бе ди за шти ту жи во та и здра вља за по сле них. По сло да вац се 
оба ве зу је:

1.  да обез бе ди за по сле ни ма лич на за штит на сред ства и 
опре му ако се опа сно сти и штет но сти ко је се по ја вљу ју 
у про це су ра да не мо гу от кло ни ти на дру ги на чин. Сред-
ства за за шти ту на ра ду и опре ма се обез бе ђу ју пре ма 
спе ци фи ка ци ји лич них за штит них сред ста ва и опре ме, 
ко ја чи ни са став ни део Пра вил ни ка о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду и го ди шњег пла на за шти те на ра ду;

2.  да обез бе ди из ра ду го ди шњег пла на и про гра ма о за-
шти ти на ра ду и по треб на фи нан сиј ска сред ства;

3.  да обез бе ди сред ства за сва ко днев ну лич ну хи ги је ну 
за по сле них, а по себ но за по сле ни ма ко ји ра де на по сло-
ви ма при чи јем оба вља њу до ла зи до пр ља ња, ма шће-
ња и дру го;

4.  да обез бе ди оспо со бља ва ње за по сле них за без бе дан 
рад, од но сно те о рет ску и прак тич ну обу ку сва ког за-
по сле ног на ње го вом рад ном ме сту. Оспо со бља ва ње 
за по сле них за без бе дан рад спро во ди се са гла сно За ко-
ну о без бед но сти и здра вљу на ра ду и про гра му ко ји 
утвр ђу је струч на слу жба;

5.  да обез бе ди одр жа ва ње ору ђа за рад у ис прав ном ста-
њу, са гла сно оп штем ак ту пред у зе ћа;

6.  да се при пла ни ра њу, из град њи но вих по го на и уво ђе-
ња но вих про це са про из вод ње, но вих ме то да ра да и 
слич но при ба ви ми шље ње ре пре зен та тив них син ди ка-
та, у ро ку од 30 да на по из ра ди пла на и про гра ма, о 
пла ни ра ним, од но сно по треб ним ме ра ма за шти те од 
бу ке, штет них ма те ри ја, ви бра ци ја и дру гих штет них 
ути ца ја за жи вот и здра вље за по сле них, уз ан га жо ва-
ње струч не слу жбе пред у зе ћа;

7.  да обез бе ди по себ ну за шти ту же на, омла ди не и ин ва-
ли да у скла ду са За ко ном о без бед но сти и здра вљу на 
ра ду, За ко ном о ра ду и дру гим ва же ћим про пи си ма;

8.  да у то ку ка лен дар ске го ди не оси гу ра све за по сле не 
за слу чај смр ти, ин ва ли ди те та или по вре де на ра ду, 
а ви си ну пре ми је и дру ге усло ве оси гу ра ња утвр ди ће 
Управ ни од бор пред у зе ћа.

Члан 107.
За по сле ни се оба ве зу ју:
1.  да се об у че за при ме ну ме ра за шти те на ра ду и за пру-

жа ње по мо ћи оста лим за по сле ни ма;
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2.  да сво је по сло ве вр ше са пу ном па жњом, ра ди обез бе-
ђе ња свог жи во та и здра вља и оста лих за по сле них и 
да пра вил но ру ку ју ору ђи ма за рад;

3.  да се при др жа ва ју про пи са них и на ло же них ме ра за-
шти те на ра ду и да се ста ра ју о спро во ђе њу и уна пре ђе-
њу за шти те на ра ду;

4.  да се под врг ну од го ва ра ју ћем ал ко те сту уко ли ко се по-
сум ња да су под ути ца јем ал ко хол ног пи ћа и да се под-
врг не од го ва ра ју ћем нар ко те сту уко ли ко се по сум ња 
да је под ути ца јем нар ко ти ка;

5.  да на мен ски ко ри сте лич на за штит на сред ства и опре-
му, да њи ма па жљи во ру ку ју и да их одр жа ва ју у ис-
прав ном ста њу;

6.  да се под вр га ва ју ре дов ним и ван ред ним пре вен тив-
но-здрав стве ним пре гле ди ма, ко ји се оба вља ју у скла-
ду са про гра мом по сло дав ца;

7.  да стал но уса вр ша ва ју сво је зна ње и прак тич ну спо-
соб ност у ве зи са за шти том на ра ду и за шти том рад не 
и жи вот не сре ди не и оба вља њем сво јих по сло ва спре-
ча ва ју за га ђи ва ње рад не и жи вот не сре ди не у ор га ни-
за ци ји по сло дав ца.

За по сле ни је од го во ран, ако су прот но на ме ни ко ри сти 
сред ства и опре му лич не за шти те, не пра вил но ру ку је њи ма 
и не одр жа ва сред ства у ис прав ном ста њу, ако од мах не оба-
ве сти не по сред ног ру ко во ди о ца о ква ро ви ма или дру гим не-
до ста ци ма ко ји мо гу угро зи ти жи вот дру гих за по сле них и 
без бед ност про це са ра да.

Члан 108.
Ру ко во ди о ци ор га ни за ци о них це ли на се оба ве зу ју: да 

пре ду зму ме ре за обез бе ђе ње си гур но сти за по сле них на ра-
ду у са рад њи са струч ном слу жбом, обез бе де усло ве за оба-
вља ње ле кар ских пре гле да за по сле них, за ис пи ти ва ње рад-
не сре ди не и ору ђа за рад и по сту пе по на ло гу по сло дав ца, у 
ве зи са спро во ђе њем на ло же них ме ра за шти те на ра ду.

Ше фо ви слу жби и ру ко во ди о ци оде ље ња се оба ве зу ју: да 
не по сред но спро во де про пи са не и на ло же не ме ре на ра ду, у 
скла ду са за ко ном, пра те и кон тро ли шу у окви ру сво је ор га-
ни за ци о не је ди ни це, ре дов но вр ше ње здрав стве них пре гле-
да за по сле них, ору ђа за рад и усло ва ра да, да оба ве шта ва ју 
струч ну слу жбу о сва кој по вре ди на ра ду, о по ја ва ма ко је би 
мо гле да угро зе без бед ност за по сле них и при пре ма ју на ло ге 
за на бав ку лич них за штит них сред ста ва и опре ме.

По сло во ђе се оба ве зу ју: да не по сред но спро во де про пи-
са не и на ло же не ме ре за шти те на ра ду у скла ду са за ко ном, 
оба ве шта ва ју ше фа сво је ор га ни за ци о не је ди ни це и струч-
ну слу жбу о сва кој по вре ди на ра ду и сва ко днев но кон тро-
ли шу ко ри шће ње лич них за штит них сред ста ва и опре ме у 
сво јој ор га ни за ци о ној је ди ни ци.

Члан 109.
За по сле ни има пра во да од би је да ра ди по сло ве ако му 

због вр ше ња тих по сло ва пре ти опа сност по жи вот или здра-
вље и ако му по сло да вац у скла ду са за ко ном и овим уго во ром 
ни је обез бе дио од го ва ра ју ћа сред ства за рад и усло ве за рад.

Члан 110.
Овла шће ни пред став ник син ди ка та има пра во да се не-

по сред но упо зна са при ме ње ним ме ра ма за шти те на ра ду и 
усло ви ма на сва ком рад ном ме сту и да по сло дав цу пред ло-
жи пред у зи ма ње по треб них ме ра за шти те на ра ду у скла ду 
са за ко ном и дру гим про пи си ма.

О пред у зе тим ме ра ма по пред ло гу из прет ход ног ста ва, 
по сло да вац је ду жан да оба ве сти пред сед ни ке син ди ка та у 
ро ку од 30 да на.

Члан 111.
По сло да вац се оба ве зу је да обра зу је од бор за за шти ту на 

ра ду као са ве то дав но те ло од пред став ни ка пред у зе ћа и ре-
пре зен та тив них син ди ка та.

Од бор за шти те на ра ду да је пред ло ге за по бољ ша ње за-
шти те на ра ду по соп стве ној ини ци ја ти ви или на зах тев син-
ди ка та, осни ва ча, Управ ног од бо ра пред у зе ћа и по сло дав ца.

Члан 112.
У ци љу пре вен ци је рад не ин ва лид но сти, по сло да вац је 

оба ве зан да из дво ји сред ства, а нај ма ње у ви си ни од 0,3% на 
ма су сред ста ва ис пла ће них на име за ра де за сва ки ме сец за 
ко ри шће ње ор га ни зо ва ног ре кре а тив ног од мо ра у фонд за 
пре вен ци ју рад не ин ва лид но сти и ре ха би ли та ци ју за по сле-
них. За по сле ни су ду жни да та сред ства ко ри сте у скла ду с 
кри те ри ју ми ма ко је утвр де син ди ка ти.

VI II. ЗА РА ДА, НА КНА ДА И ОСТА ЛА ЛИЧ НА ПРИ МА ЊА
Члан 113.

За по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду у скла ду са 
за ко ном, ко лек тив ним уго во ри ма и уго во ром о ра ду.

За по сле ном се га ран ту је јед на ка за ра да за исти рад или 
рад исте вред но сти ко ји оства ру је код по сло дав ца.

За по сле ни оба вља по сло ве пре ма Пра вил ни ку о си сте ма-
ти за ци ји рад них ме ста ко јим се утвр ђу је вр ста по сла, струч на 
спре ма и по себ ни усло ви по треб ни за рад на тим по сло ви ма.

За ра да се ис пла ћу је за по сле ни ма два пу та ме сеч но и то:
–  акон та ци ја за те ку ћи ме сец, из ме ђу 25. и 30. у те ку ћем 

ме се цу;
– ко нач ни об ра чун за ра де до 15. у на ред ном ме се цу. 
За ра да за по сле ног ис пла ћу је се са мо у нов цу. 
По сло да вац је ду жан да за по сле ном, при ли ком сва ке ис-

пла те за ра де, до ста ви пи сме ни об ра чун.
Члан 114.

За по сле ни има ју пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, ко ја се са-
сто ји из:

–  за ра де за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду;
–  за ра де по осно ву до при но са за по сле ног по слов ном 

успе ху по сло дав ца (на гра де, бо ну си и сл.);
–  дру гих при ма ња по осно ву рад ног од но са уго во ре них 

ко лек тив ним уго во ром,  уго во ром о ра ду и дру гим оп-
штим ак ти ма и на кна да тро шко ва из чла на 125. овог 
уго во ра (то пли оброк и ре грес).

За по сле ни има ју пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду у скла ду 
са за ко ном и овим уго во ром.

Члан 115.
Ма са за ра да за за по сле не у пред у зе ћу утвр ђу је се на осно-

ву про сеч но ис пла ће не за ра де по за по сле ном у при вре ди 
град ске оп шти не Ла за ре вац у прет ход ном ме се цу у од но су 
на ме сец за ко ји се вр ши об ра чун и ис пла та за ра да у скла ду 
са го ди шњим Про гра мом по сло ва ња пред у зе ћа.

За по сле ни оства ру ју пра во на за ра ду из ма се сред ста ва 
за ис пла ту за ра да фор ми ра не на осно ву:

–  оства ре не за по сле но сти у об ра чун ском пе ри о ду (бро ја 
за по сле них на осно ву ча со ва ра да),

–  про сеч но ис пла ће не за ра де по за по сле ном у при вре ди 
град ске оп шти не Ла за ре вац у прет ход ном ме се цу.

Уко ли ко про сеч на за ра да за по сле них у пред у зе ћу бу де 
ис пла ће на ис под про сеч не за ра де за по сле них у при вре ди 
град ске оп шти не Ла за ре вац, ускла ђи ва ње про сеч не за ра де 
вр ши ће се кон ти ну и ра но.

Кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ма се за ра да из овог уго во ра 
при ме њи ва ће се под усло вом да је та ко фор ми ра на ма са за ра-
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да у пред у зе ћу у скла ду са про пи си ма Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је ко ји ма се уре ђу је по ли ти ка за ра да у јав ним пред у зе ћи ма.

Члан 116.
Ма са за ра да из чла на 115. уго ва ра се нај ка сни је до кра ја 

те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну.

Члан 117. 
За ра да ко ја се оства ру је за оба вље ни рад и вре ме про ве-

де но на ра ду утвр ђу је се на осно ву:
– основ не за ра де,
– де ла за ра де за рад ни учи нак,
– уве ћа не за ра де.
Основ на за ра да за по сле ног утвр ђу је се на осно ву:
– вред но сти рад но га ча са,
– ко е фи ци јен та рад ног ме ста,
–  вре ме на про ве де ног на ра ду, од но сно ме сеч ног фон да 

оства ре них ча со ва ра да.
Основ на за ра да се ра чу на на сле де ћи на чин: 
–  ко е фи ци јент рад ног ме ста x вред ност рад ног ча са x ме-

сеч ни фонд оства ре них ча со ва ра да.

Члан 118.
Вред ност рад ног ча са je из ве де на ка те го ри ја из ма се за ра-

да ко ја се утвр ђу је код по сло дав ца исто вре ме но са до но ше-
њем про гра ма јав ног пред у зе ћа. Утвр ђе на вред ност рад ног 
ча са ко ри гу је се у то ку ка лен дар ске го ди не нај ма ње је дан-
пут ка да до ђе до бит них про ме на окол но сти и прет по став-
ки на осно ву ко јих је утвр ђе на (сма ње ње бро ја за по сле них, 
ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа, и оства ре них ре зул та та).

Члан 119. 
Основ на за ра да код по сло дав ца кре та ће се у ра спо ну 1:5, 

из ме ђу нај ни жег и нај ви шег ко е фи ци јен та.

Члан 120.
Ко е фи ци јент за утвр ђи ва ње це не ра да по сло ва ко ји за-

по сле ни оба вља са др жи све еле мен те по осно ву сло же но сти 
по сло ва, од го вор но сти, усло ва ра да и струч не спре ме, утвр-
ђе них оп штим ак том о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма-
ти за ци ји по сло ва.

Ко е фи ци јен ти ма из овог чла на вред но ва ни су и усло ви 
ра да ко ји се од но се на: рад у сме на ма, рад у тур ну су, рад на 
отво ре ном.

Рад на ме ста за ко ја је пред ви ђен рад у сме ни и по себ ни 
усло ви ра да утвр ђу ју се Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си-
сте ма ти за ци ји по сло ва.

По сло да вац и ре пре зен та цив ни син ди ка ти, овим ко лек-
тив ним уго во ром утвр ђу ју и раз ра ђу ју по сло ве по гру па ма 
по сло ва, по ла зе ћи од струч не спре ме и утвр ђу ју вред ност 
– ко е фи ци јент за сва ки по сао.

По сло да вац и ре пре зен та тив ни син ди ка ти су оба ве зни 
да у ро ку од 90 да на, ра чу на ју ћи од ка да по сло да вац до не-
се Пра вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва, 
утвр де вред ност – ко е фи ци јент за сва ки по сао у скла ду са 
ста вом 5. овог чла на.

Члан 121.
За ра да за по сле них мо же се уве ћа ти до 20% од но сно ума-

њи ти до 20% по осно ву сло же но сти, оби ма, ква ли те та, усло-
ва ра да, као и од но са за по сле ног пре ма рад ним оба ве за ма.

Уве ћа ње, од но сно ума ње ње за ра да за по сле них утвр ђу је 
се на обра зло жен пред лог не по сред ног ру ко во ди о ца и пи-
сме не са гла сно сти ди рек то ра.

Члан 122.
За по сле ном се мо же по ве ћа ти це на ра да у скла ду са усво-

је ним про гра мом по сло ва ња пред у зе ћа, по осно ву усло ва ра-
да у сле де ћим слу ча је ви ма од: 

КО Е ФИ ЦИ ЈЕНТ ЗА ТИ ПИЧ НА РАД НА МЕ СТА
Гру па 

по сло ва Пре глед гру пе по сло ва Ко е фи ци јент 
сло же но сти 

1 2 4

I –  за вр ше но основ но обра зо ва ње и од го ва ра ју ћи про грам за I сте пен струч не спре ме. У овај 
сте пен раз вр ста ва ју се и ли ца без струч не спре ме, од но сно не ква ли фи ко ва ни рад ни ци; 1,73 – 1,90

II
–  за вр ше но основ но обра зо ва ње и од го ва ра ју ћи про грам за II сте пен струч не спре ме. У 

овај сте пен раз вр ста ва ју се и по лу ква ли фи ко ва ни рад ни ци, ли ца са при зна том ни жом 
струч ном спре мом, као и ли ца са за вр ше ним дво го ди шњим за јед нич ким осно ва ма сред-
њег усме ре ног обра зо ва ња;

1,90 – 2,20

III
–  за врше но тро го ди шње сред ње обра зо ва ње или за вр ше не дво го ди шње за јед нич ке осно ве 

усме ре ног обра зо ва ња и од го ва ра ју ћи про грам за III сте пен струч не спре ме. У овај сте-
пен раз вр ста ва ју се и ли ца са за вр ше ном дво го ди шњом сред њом шко лом, пре не го што 
је шко ло ва ње по ста ло тро го ди шње;

2,10 – 2,80

IV
–  за вр ше но че тво ро го ди шње сред ње обра зо ва ње или за вр ше не дво го ди шње за јед нич ке 

осно ве усме ре ног обра зо ва ња и од го ва ра ју ћи про грам за IV сте пен струч не спре ме, или 
за вр ше на гим на зи ја. У овај сте пен раз вр ста ва ју се и ли ца са за вр ше ном струч ном шко-
лом у тро го ди шњем тра ја њу, пре не го што је шко ло ва ње по ста ло че тво ро го ди шње;

2,20 – 3,20

V
–  за вр ше но јед но го ди шње спе ци ја ли стич ко обра зо ва ње на кон сред њег обра зо ва ња или 

за вр ше но пе то го ди шње сред ње обра зо ва ње. У овај сте пен раз вр ста ва ју се и ли ца са за вр-
ше ном шко лом за ви со ко ква ли фи ко ва не рад ни ке;

2,45 – 3,40

VI –  у овај сте пен раз вр ста ва ју се и ли ца са за вр ше ном ви шом шко лом, као и ли ца са са вла да-
ним про гра мом I сте пе на сту ди ја на фа кул те ту; 2,90 – 4,00

VII –  за вр шен обра зов ни про грам за VII/1 сте пен струч не спре ме. У овај сте пен раз вр ста ва ју 
се и ли ца са за вр ше ним сту ди ја ма на фа кул те ту или ака де ми ји; 3,60 – 5,10

VI II – за по сле ни ко ји су рас по ре ђе ни на ру ко во де ћим рад ним ме сти ма. 5,70 – 6,90
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–  3–6% у слу ча ју из ло же но сти бу ци, пра ши ни, те шких 
фи зич ких на по ра, ра да при ни ским или ви со ким тем-
пе ра ту ра ма,

–  5–10% у слу ча ју по ве ћа не опа сно сти од по вре де на ра ду.
По ве ћа ње се од ре ђу је Ре ше њем ди рек то ра, за вре ме про-

ве де но у тим усло ви ма. 

Члан 123.
По сло да вац се оба ве зу је да за по сле ном уве ћа основ ну за-

ра ду, и то за:
–  пре ко вре ме ни рад у ко ји се не ура чу на ва рад но вре ме 

уна пред од ре ђе но на осно ву из вр ше ња го ди шње пре ра-
спо де ле рад ног вре ме на – 45% од осно ви це; 

–  рад на др жав ни или вер ски пра зник за ко ји је за ко ном 
пред ви ђе но да се не ра ди – 150% од осно ви це;

– у тре ћој сме ни 31. де цем бра – 150%;
–  рад но ћу (из ме ђу 22 и 6 ча со ва на ред ног да на), ако та-

кав рад ни је ура чу нат при утвр ђи ва њу вред но сти по-
сла – 45%;

– рад не де љом – 15% од осно ви це; 
–  по осно ву вре ме на про ве де ног на ра ду за сва ку пу ну 

го ди ну ра да оства ре ног у рад ном од но су 0,5% од осно-
ви це.

Ако се исто вре ме но стек ну усло ви за уве ћа ње за ра де у 
сми слу ста ва 1. овог чла на по ви ше осно ва, про це нат јед нак 
је зби ру про це на та по сва ком од осно ва уве ћа ња.

Осно ви цу за об ра чун уве ћа не за ра де чи ни основ на за ра-
да утвр ђе на у скла ду са за ко ном, ко лек тив ним уго во ром и 
уго во ром о ра ду.

Члан 124.
За по сле ни има пра во на ми ни мал ну за ра ду, уве ћа ну за 

20% по осно ву спе ци фич но сти по сло ва и усло ва ра да, за 
стан дард ни учи нак и пу но ра но вре ме, од но сно вре ме ко је 
се из јед на ча ва са пу ним рад ним вре ме ном.

Ви си ну ми ни мал не за ра де утвр ђу је Од лу ком Со ци јал-
но-еко ном ски са ве та Ре пу бли ке Ср би је.

Од лу ка о ви си ни ми ни мал не за ра де oбја вљу је се у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Члан 125.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном обез бе ди на кна ду тро-

шко ва ко ја су у функ ци ји из вр ше ња по сло ва, за ме сеч ну ис-
хра ну у то ку ра да, за ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра и 
у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном и овим уго во ром.

По сло да вац обез бе ђу је:
–  ме сеч ну на кна ду за тро шко ве ис хра не у то ку ра да у ви-

си ни од 20% од про сеч не за ра де по за по сле ном у при-
вре ди ре пу бли ке пре ма по след њем об ја вље ном по дат-
ку Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, ко ја се ис пла ћу је 
по ис те ку ме се ца исто вре ме но са ко нач ном ис пла том 
за ра де, на осно ву при су ства на ра ду за по сле ног за те ку-
ћи ме сец, пре ра спо де ле и слу жбе ног пу та;

–  ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра – у ви си ни 1/12 
ме сеч но од про сеч но ис пла ће не за ра де по за по сле ном 
у при вре ди ре пу бли ке пре ма по след њем об ја вље ном 
по дат ку Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку.

За по сле не на по ро диљ ском од су ству и за по сле ни ко ји при-
ма ју на кна ду за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад из 
сред ста ва ор га на за оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње за цео ме-
сец, до би ће не ис пла ће ни део ре гре са по за вр шет ку бо ло ва ња.

Члан 126.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном обез бе ди на кна ду 

за ра де за вре ме од су ство ва ња са ра да у ви си ни од 100% од 

ме сеч не за ра де рад ни ка у ме се цу у ко ме од су ству је, и то у 
сле де ћим слу ча је ви ма:

–  пре ки да ра да до ко га је до шло на ред бом над ле жног ор-
га на од но сно овла шће ног рад ни ка;

–  нео бе збе ђе ња за шти те на ра ду услед че га би да ље оба-
вља ње ра да про у зро ко ва ло не по сред ну опа сност по 
жи вот и здра вље рад ни ка или дру гих ли ца;

– ко ри шће ња го ди шњег од мо ра и пла ће ног од су ства;
– пра зни ка за ко ји је за ко ном про пи са но да се не ра ди;
–  при вре ме не не спо соб но сти за рад ако је не спо соб ност 

про у зро ко ва на по вре дом на ра ду или про фе си о нал-
ним обо ље њем;

– да ва њем кр ви, тки ва и дру гог де ла те ла;
– ода зи ва њу по зи ву вој них и дру гих ор га на;
–  струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња ра ди по тре бе 

про це са ра да;
–  уче шћа на рад но-про из вод ном так ми че њу, из ло жби 

ино ва ци ја и дру гих ви до ва ства ра ла штва;
–  при су ство ва ња сед ни ци Скуп шти не град ске оп шти не 

Ла за ре вац, ње них те ла, сед ни ци Управ ног од бо ра и 
Над зор ног ор га на или ор га на син ди ка та у свој ству чла-
на или из ве сти о ца.

Члан 127.
За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де за вре ме од су-

ство ва ња са ра да због при вре ме не не спо соб но сти за рад до 
30 да на, и то:

1.  у ви си ни од 75% про сеч не за ра де у прет ход на три ме-
се ца пре ме се ца у ко ме је на сту пи ла при вре ме на спре-
че ност;

2.  у ви си ни 100% про сеч не за ра де у прет ход на три ме се-
ца пре ме се ца у ко ме је на сту пи ла при вре ме на спре-
че ност, с тим да не мо же би ти ни жа од ми ни мал не 
за ра де утвр ђе не у скла ду са за ко ном, ако је она про у-
зро ко ва на по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном бо-
ле шћу, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан 128.
За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко ва за до ла зак и 

од ла зак са ра да и за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у 
зе мљи, у ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том и овим уго во ром.

1) На кна да тро шко ва пре во за за до ла зак на рад и од ла-
зак са ра да.

1.1. За по сле ном се на кна ђу ју тро шко ви пре во за за до ла-
зак на рад и за од ла зак с ра да.

Тро шко ви пре во за за до ла зак на рад и за од ла зак с ра да 
на кна ђу ју се у ви си ни це не ме сеч не прет плат не кар те у јав-
ном пре во зу на те ри то ри ји град ске оп шти не Ла за ре вац.

За по сле ном са пре би ва ли штем ван те ри то ри је град ске 
оп шти не Ла за ре вац у под руч ју за ко је по сто ји мо гућ ност 
обез бе ђе ња прет плат не кар те, на кна ђу ју се тро шко ви пре во-
за за до ла зак на рад и за од ла зак с ра да у ви си ни це не ме сеч-
не прет плат не кар те у јав ном пре во зу за од но сно под руч је.

За по сле ни ко ји за до лазaк на рад и од ла зак са ра да ко ри-
сти јав ни пре воз за ко ји не по сто ји мо гућ ност обез бе ђе ња 
ме сеч не прет плат не кар те, има пра во на на кна ду тро шко ва 
пре во за до ви си не це не пре во зне кар те за од но сну ре ла ци ју.

1.2. На кна да тро шко ва пре во за за за по сле ног из тач ке 
1.1. ст. 1. и 3. овог чла на, вр ши се ме сеч но, на бав ком прет-
плат не кар те или ис пла том у нов цу у ви си ни ме сеч не прет-
плат не кар те у јав ном пре во зу.

Ме сеч на прет плат на кар та обез бе ђу је се на осно ву пи-
сме не из ја ве за по сле ног на про пи са ном обра сцу ко ји ће са-
чи ни ти по сло да вац. Ис пла та у нов цу вр ши се акон та тив но 
пре ма бро ју рад них да на у ме се цу за ко ји се ис пла ћу је.
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На кна да тро шко ва пре во за за за по сле ног из тач ке 1.1. 
став 4. овог чла на, ис пла ћу је се акон та тив но за на ред ни ме-
сец у ви си ни це не пре во зне кар те за од но сну ре ла ци ју, а пре-
ма бро ју рад них да на у ме се цу за ко ји се ис пла ћу је и по твр-
де пре во зни ка о це ни пре во зне кар те.

На кна да ствар них тро шко ва пре во за за за по сле ног ко ме 
се ис пла та вр ши у нов цу об ра чу на ва се, а раз ли ка ко ри гу је 
акон та тив ном ис пла том за на ред ни ме сец, на осно ву пот пи-
са не еви ден ци је о ме сеч ном при су ству за по сле ног на ра ду.

1.3. Из ја ву из тач ке 1.2. став 2. овог чла на, за по сле ни до-
ста вља Прав ној слу жби.

По твр ду пре во зни ка из тач ке 1.2. став 3. овог чла на, при-
ба вља Прав на слу жба.

Ак те из ста ва 1. и 2. ове тач ке, Прав на слу жба до ста вља 
Еко ном ској слу жби.

На чин об ра чу на тро шко ва пре во за, у све му ка ко је то 
утвр ђе но у прет ход ном тек сту тач ке 1. овог ко лек тив ног уго-
во ра ускла ди ће се (из ме ни ти), Од лу ком по сло дав ца, уко ли ко 
ово пи та ње бу де уре ђе но на дру га чи ји на чин за за по сле не ко-
ји ра де у ор га ни ма Упра ве и дру гим слу жба ма град ске оп шти-
не Ла за ре вац – као осни ва ча ЈП „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац.

2. днев ни цу за слу жбе но пу то ва ње у зе мљи за ис хра ну 
и лич ни пре воз у ме сту (град ски пре воз) у ви си ни од 5% 
про сеч не не то за ра де по за по сле ном у при вре ди ре пу бли ке 
пре ма по след њем об ја вље ном по дат ку над ле жног ор га на за 
ста ти сти ку:

–  за по сле ни има пра во на пу ну днев ни цу за сва ких 24 
ча са про ве де них на слу жбе ном пу ту и за оста так вре-
ме на од нај ма ње 12 ча со ва;

–  за по сле ни има пра во на 50% пу не днев ни це ако је на 
слу жбе ном пу ту про вео од осам до 12 ча со ва, или за 
оста так вре ме на од 8 до 12 ча со ва код пу то ва ња пре ко 
24 ча са;

–  за по сле ни не ма пра во на днев ни цу ако је на слу жбе ном 
пу ту про вео ма ње од 8 ча со ва, или је оста так вре ме на 
код пу то ва ња пре ко 24 ча са ма њи од осам ча со ва, с тим 
што се пут ни тро шко ви, тро шко ви пре во за (кар те за 
ави он, же ле зни цу, ауто бус, аеро дром ске так се, пу та ри-
на, же то ни за пе рон...) при зна ју у це ли ни пре ма при ло-
же ном ра чу ну, а тро шко ви но ће ња (спа ва ње са до руч-
ком) до из но са це не у хо те лу „А” или „Б” ка те го ри ји;

–  у слу ча ју пла ће ног по лу пан си о на за по сле ном при па да 
50 % про пи са не днев ни це;

–  ко ри шће ње те ле фо на, те ле гра ма, те ле фак са на слу жбе-
ном пу то ва њу, а ко ји су нео п ход ни за оба вља ње од-
ре ђе них по сло ва, при зна ју се на осно ву при ло же них 
ра чу на, ко ји су одо бре ни и пот пи са ни од стра не по сло-
дав ца;

3. днев ни цу за слу жбе но пу то ва ње у ино стран ство нај-
ма ње у ви си ни утвр ђе ној уред бом о из да ци ма за слу жбе но 
пу то ва ње;

–  ис пла та по ко нач ном об ра чу ну (раз ли ка из ме ђу ис пла-
ће не акон та ци је и ко нач ног об ра чу на) мо же се из вр ши-
ти са мо упла том на де ви зни ра чун фи зич ког ли ца, или 
у ко рист ра чу на на ло го дав ца;

–  ис пла та по ко нач ном об ра чу ну за ма ње из но се и из но-
се у ме тал ним апо е ни ма се ис пла ћу је у ди нар ском из-
но су, или упла ћу је на бла гај ни по сло дав ца у ди на ри ма, 
а пре ма кур су НБС-а;

–  тро шко ви пре во за соп стве ним во зи лом се при зна ју 
у ви си ни до 30% од це не ли тра бен зи на по пре ђе ном 
ки ло ме тру, при че му је за по сле ни ду жан да под не се ра-
чун из ко га се мо же утвр ди ти це на бен зи на у на ци о нал-
ној ва лу ти.

4. днев ни ца у сми слу ста ва 2. тач. 2. и 3. овог чла на мо же 
се ис пла ти ти и ли цу ко је ни је у рад ном од но су код по сло дав-

ца, а ко је је по сло да вац ан га жо вао ра ди оба вља ња од ре ђе-
ног по сла, од но сно вр ше ња функ ци је.

–  пре во за соп стве ним пут нич ким ауто мо би лом у зе мљи 
до из но са 30% це не јед ног ли тра бен зи на по пре ђе ном 
ки ло ме тру;

–  не мо гу се по себ но при зна ти из да ци за го ри во, оправ-
ке во зи ла и слич но јер су то тро шко ви вла сни ка ауто-
мо би ла;

–  при зна ју се са мо ди рект ни тро шко ви: тро шко ви пар-
ки ра ња, пу та ри не, мо ста ри не и сл. на осно ву при ло же-
них ра чу на.

5. тро шко ве сме шта ја и ис хра не за рад и бо ра вак на те-
ре ну и те рен ски до да так у ви си ни од 3% про сеч не ме сеч не 
за ра де по за по сле ном у при вре ди ре пу бли ке, пре ма по след-
њим об ја вље ним по да ци ма над ле жног ор га на за ста ти сти ку.

Рад и бо ра вак на те ре ну под ра зу ме ва рад ни бо ра вак за-
по сле них ван се ди шта по сло дав ца и ор га ни за ци о ног де ла у 
тра ја њу ду жем од 15 да на не пре кид но.

Члан 129.
По сло да вац је ду жан да обез бе ди и ис пла ти за по сле ном:
1. от прем ни ну при пре стан ку рад ног од но са ра ди ко ри-

шће ња пра ва на пен зи ју или при пре стан ку рад ног од но са 
по си ли за ко на због гу бит ка рад не спо соб но сти – у ви си ни 
три за ра де ко ју је оства рио за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу у 
ко јем се ис пла ћу је от прем ни на, с тим што та ко ис пла ће на 
от прем ни на не мо же би ти ни жа од две про сеч не за ра де по 
за по сле ном, ис пла ће не код по сло дав ца за ме сец ко ји прет-
хо ди ме се цу у ко јем се вр ши ис пла та от прем ни не, од но сно 
три про сеч не за ра де ис пла ће не у ре пу бли ци пре ма по след-
њем об ја вље ном по дат ку ор га на над ле жног за по сло ве ста-
ти сти ке – ако је то за за по сле ног по вољ ни је;

2. на кна ду тро шко ва по греб них услу га у слу ча ју смр ти чла-
на уже по ро ди це, а чла но ви ма уже по ро ди це у слу ча ју смр ти 
за по сле ног – у ви си ни тро шко ва по греб них услу га, пре ма про-
сеч ним це на ма ЈКП за по греб не услу ге, а нај ви ше у ви си ни 
две про сеч не за ра де по за по сле ном ис пла ће не код по сло дав ца 
за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу у ко јем се вр ши ис пла та.

Чла но ви ма уже по ро ди це за по сле ног сма тра ју се брач ни 
друг и де ца за по сле ног.

3. на кна ду ште те због по вре де на ра ду или ште те ко ју је 
за по сле ни пре тр пео на ра ду или у ве зи са ра дом у скла ду са 
чла ном 98. овог уго во ра.

4. со ли дар ну по моћ за слу ча је ве:
–  ду же или те же бо ле сти, здрав стве не ре ха би ли та ци је и 

на сту па те же ин ва лид но сти за по сле ног и брач ног дру-
га и де це (пре ма ко јим за по сле ни има оба ве зу из др жа-
ва ња), у ви си ни јед не про сеч не за ра де по за по сле ном 
ис пла ће не у пред у зе ћу;

–  уни ште ња или оште ће ња имо ви не услед еле мен тар них 
не по го да, пре ма за пи сни ку ко ми си је по сло дав ца за 
утвр ђи ва ње на ста ле ште те, али не ви ше од де сет про-
сеч них за ра да ис пла ће них код по сло дав ца у ме се цу ко-
ји прет хо ди ис пла ти со ли дар не по мо ћи;

–  смр ти ро ди те ља, усво је ни ка и усво ји о ца за по сле ног, у 
ви си ни јед не про сеч не за ра де по за по сле ном ис пла ће-
не у пред у зе ћу за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу у ко јем 
се вр ши ис пла та;

–  на бав ке ле ко ва за за по сле ног, брач ног дру га и де це 
(пре ма ко ји ма за по сле ни има оба ве зу из др жа ва ња), до 
из но са тро шко ва пре ма при ло же ним ра чу ни ма, ко ји 
ни су на ли сти Фон да здрав стве ног оси гу ра ња.

5. Ју би лар ну на гра ду по во дом ју би лар не го ди не ра да у 
пред у зе ћу у ви си ни од је дан до пет про сеч них за ра да у пред-
у зе ћу у ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме је за по сле ни на-
вр шио ју би лар не го ди не, и то:
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– за пет го ди на укуп ног ра да 1 про сеч на за ра да;
– за 10 го ди на укуп ног ра да 1,5 про сеч на за ра да;
– за 15 го ди на укуп ног ра да 2 про сеч не за ра де;
– за 20 го ди на укуп ног ра да 2,5 про сеч не за ра де;
– за 25 го ди на укуп ног ра да 3 про сеч не за ра де;
– за 30 го ди на укуп ног ра да 3,5 про сеч не за ра де (за по-

сле ној – 4 про сеч не за ра де)
– за 35 го ди на укуп ног ра да 4 про сеч не за ра де; (за по сле-

ној – 5 про сеч них за ра да)
– за 40 го ди на укуп ног ра да 5 про сеч них за ра да.

6. На гра да свим за по сле ни ма по во дом кра ја греј не се зо-
не мо же се ис пла ти ти у ви си ни од 50% про сеч не ме сеч не 
за ра де оства ре не у пред у зе ћу у пред ход на три ме се ца у за ви-
сно сти од фи нан сиј ских мо гућ но сти ЈП.

Члан 130.
По сло да вац у за ви сно сти од фи нан сиј ских мо гућ но сти 

мо же:
–  де ци за по сле ног ста ро сти до 15 го ди на жи во та да обез-

бе ди по клон за Бо жић и Но ву го ди ну у вред но сти до 
нео по ре зо ва ног из но са, ко ји је пред ви ђен за ко ном ко-
јим се уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на;

–  за по сле ној же ни по во дом 8. мар та ис пла ти ти по клон у 
ви си ни од 10% оства ре не про сеч не за ра де у при вре ди 
прет ход на три ме се ца.

Члан 131.
По сло да вац је ду жан да у скла ду са рас по ло жи вим сред-

стви ма ис пла ти за по сле ном за јам за на бав ку огре ва, зим ни-
це, уџ бе ни ка до из но са јед не про сеч не за ра де ис пла ће не у 
гра ду у ме се цу у ко ме се за јам ис пла ћу је.

Ис пла та зај ма у те ку ћем ме се цу не мо же се вр ши ти пре 
ис пла те за ра де за прет ход ни ме сец.

Вра ћа ње зај ма вр ши се из за ра де за по сле ног нај ду же у 
шест ме сеч них ра та, по чев од ис пла те у пр вом на ред ном ме-
се цу у од но су на ме сец у ко ме је ис пла ћен за јам.

Члан 132.
За по сле ни има ју пра во на до дат но до бро вољ но пен зиј-

ско оси гу ра ње за ко је пре ми ју пла ћа по сло да вац до из но са 
на ко ји се не пла ћа ју до при но си, по чев од ис пла те за ра де за 
ја ну ар 2008. го ди не.

За по сле ни има ју пра во на ко лек тив но оси гу ра ње од по-
сле ди ца не зго да и за слу чај те жих бо ле сти и хи рур шких ин-
тер вен ци ја, а ис пла ту вр ши по сло да вац у са гла сно сти са гра-
до на чел ни ком гра да Бе о гра да.

Члан 133.
Услед по ре ме ћа ја по сло ва ња по сло дав ца, за по сле ном се 

мо же ис пла ћи ва ти ми ни мал на за ра да.
Ми ни мал на за ра да за стан дард ни учи нак и пу но рад но 

вре ме, од но сно вре ме ко је се из јед на ча ва са пу ним рад ним 
вре ме ном за за по сле не у пред у зе ћу уве ћа ва се за 20% по 
осно ву спе ци фич но сти по сло ва и усло ва ра да у од но су на 
ви си ну ми ни мал не за ра де утвр ђе не од лу ком Со ци јал но-еко-
ном ског са ве та.

Члан 134.
По сло да вац ми ни мал ну за ра ду мо же ис пла ћи ва ти на 

осно ву по себ не од лу ке Управ ног од бо ра до не те уз са гла-
сност ре пре зен та тив ног син ди ка та у пе ри о ду не ду жем од 
три ме се ца у то ку ка лен дар ске го ди не.

При ли ком до но ше ња од лу ке, по сло да вац за јед но са син-
ди ка том пре ци зи ра ро ко ве ис пла те раз ли ке из ме ђу ис пла ће-
не ми ни мал не за ра де и за ра де за по сле ног ко ју би оства рио 
на по сло ви ма на ко је је рас по ре ђен.

IX. УЧЕ ШЋЕ У УПРА ВЉА ЊУ
Члан 135.

Пред став ни ке за по сле них име ну је и раз ре ша ва у Управ-
ном од бо ру и Над зор ном ор га ну осни вач на пред лог за по сле-
них. Пред став ни ци за по сле них име ну ју се у Управ ни од бор и 
Над зор ни ор ган пред у зе ћа, ко ји чи не 1/3 чла но ва, на осно ву 
пред ло га син ди ка та, а по сту пак за пред ла га ње и би ра ње чла-
но ва Управ ног од бо ра и Над зор ног ор га на, до окон ча ња, во-
ди и за ње га од го ва ра ју ре пре зен та тив ни син ди ка ти.

Из бор и име но ва ње пред став ни ка за по сле них у Управ-
ни од бор и Над зор ни ор ган вр ши се у скла ду са Ста ту том 
ЈП „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац.

Члан 136.
Ре пре зен та тив ни син ди ка ти уче ству ју у по ступ ку ста ту-

сних про ме на пред у зе ћа, а по себ но сво јин ске про ме не или 
уго ва ра ња кон це си ја пред у зе ћа и има ју пра во да ва ња ми-
шље ња и пред ло га.

Члан 137.
Управ ни од бор до но си пра вил ник о ре ша ва њу стам бе-

них по тре ба за по сле них, уз ми шље ње ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

Управ ни од бор је, пре до но ше ња пра вил ни ка о без бед но-
сти и здра вља на ра ду, ду жан да при ба ви ми шље ње ре пре-
зен та тив ног син ди ка та.

Члан 138.
По сло да вац ће овла шће ном син ди кал ном по ве ре ни ку 

или пред став ни ку син ди ка та ван пред у зе ћа (у слу ча ју стру-
ков ног ор га ни зо ва ња син ди ка та пред у зе ћа) омо гу ћи ти да, 
по зах те ву за по сле ног за за шти ту пра ва, из вр ши увид у при-
ме ну уго во ра код по сло дав ца и оства ри ва ња пра ва за по сле-
ног, под усло вом да зах тев ни је по зи тив но ре шен у по ступ-
ку пред ор га ни ма пред у зе ћа.

X. УСЛО ВИ ЗА РАД СИН ДИ КА ТА
Члан 139.

По сло да вац је ду жан да, у скла ду са за ко ном, за по сле-
ни ма омо гу ћи син ди кал но ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње ак-
тив но сти усме ре них на по бољ ша њу њи хо вих усло ва ра да и 
укуп ног жи вот ног по ло жа ја.

Син ди кат не мо же би ти рас пу штен или ње го ва де лат-
ност об у ста вље на или за бра ње на ак том по сло дав ца.

За по сле ни при сту па син ди ка ту до бро вољ ним пот пи си-
ва њем при ступ ни це.

Члан 140.
По сло да вац је оба ве зан да син ди ка ту омо гу ћи де ло ва ње 

у скла ду са њи хо вом уло гом и за да ци ма из за ко на и ко лек-
тив них уго во ра, и то:

–  да по кре ће ини ци ја ти ве, под но си зах те ве и пред ло ге и 
да за у зи ма ста во ве о свим пи та њи ма од зна ча ја за ма-
те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај за по сле них и усло ве 
ра да;

–  да се ин фор ми ше о пи та њи ма ко ја су од зна ча ја за ма те-
ри јал ни и со ци јал ни по ло жај за по сле них;

–  да се по зи ва са до ста вље ним ма те ри ја ли ма, да при су-
ству је сед ни ца ма на ко ји ма се раз ма тра ју ми шље ња, 
пред ло зи, ини ци ја ти ве и зах те ви син ди ка та, од но сно на 
ко ји ма се од лу чу је о по је ди нач ним пра ви ма за по сле них.
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Члан 141. 
По сло да вац је ду жан:
–  да син ди ка ту обез бе ди ко ри шће ње про сто ри ја без пла-

ћа ња на кна де и пру жа ња по треб них струч них, ад ми ни-
стра тив них и тех нич ких услу га нео п ход них за ње гов 
рад, као и из ра ду за вр шног ра чу на;

–  да омо гу ћи пред сед ни ку – по ве ре ни ку ре пре зен та тив-
ног син ди ка та, пред став ни ку ре пре зен та тив ног син ди-
ка та на ни воу гра да или ре пу бли ке иза бра ног у ор га не 
син ди кал не цен тра ле да про фе си о нал но оба вља функ-
ци ју, ка ко би се спро во ди ле све ак тив но сти и за да ци, у 
ин те ре су за по сле них и по сло дав ца, ко ји про из и ла зе из 
за ко на и ко лек тив них уго во ра и да за то вре ме при ма 
на кна ду за ра де;

–  да пред сед ни ку син ди кал не по дру жни це и син ди кал-
ном по ве ре ни ку ре пре зен та тив ног син ди ка та спо ра-
зум но обез бе ди утвр ђен број пла ће них ча со ва ме сеч но 
за оба вља ње ње го ве функ ци је, а ако се спо ра зум не по-
стиг не јед ну по ло ви ну од пла ће них ча со ва ко ји се обез-
бе ђу ју за пред сед ни ка тог син ди ка та;

–  да пред сед ни ци ма син ди кал них ор га ни за ци ја и син ди-
кал ним по ве ре ни ци ма дру гих (нере пре зен та тив них) 
син ди ка та спо ра зум но обез бе ди број пла ће них ча со ва 
ме сеч но за оба вља ње функ ци ја, у скла ду са за ко ном;

–  да пред сав ни ци ма син ди ка та омо гу ћи ин фор ми са ње 
за по сле них, ис ти ца њем оба ве ште ња на од ре ђе ним ме-
сти ма, при сту пач ним за по сле ним и за то од ре ђе на;

–  да пред став ни ци ма син ди ка та омо гу ћи од су ство ва ње 
са по сла ра ди при су ство ва ња син ди кал ним са стан ци-
ма, кон фе рен ци ја ма, сед ни ца ма и кон гре си ма на ко је 
су по зва ни;

–  да се ми шље ња и пред ло зи ре пре зен та тив ног син ди ка-
та раз мо тре пре до но ше ња од лу ка од зна ча ја за ма те ри-
јал ни, еко ном ски и со ци јал ни по ло жај за по сле них, и 
да се у од но су на њих опре де ли;

–  да пред сед ни ка ре пре зен та тив ног син ди ка та по зи ва на 
сед ни це управ ног од бо ра, а пред сед ни ке дру гих син ди-
ка та на сед ни це, ка да се раз ма тра ју ини ци ја ти ве упу ће-
не од стра не тих син ди ка та или од лу чу је о пи та њи ма 
ко ја се од но си на пра ва и оба ве зе за по сле них.

Члан 142.
Пред сед ник ре пре зен та тив ног син ди ка та ко ји про фе си о-

нал но оба вља сво ју ду жност, за вре ме тра ја ња ман да та има 
пра во на на кна ду за ра де нај ма ње у ви си ни за ра де ко ју би 
оства рио на по сло ви ма на ко је је рас по ре ђен.

Члан 143.
По сло да вац не мо же да от ка же уго вор о ра ду, ни ти на 

дру ги на чин да ста ви у не по во љан по ло жај пред став ни ка 
за по сле них за вре ме оба вља ња функ ци је и го ди ну да на по 
пре стан ку функ ци је, ако пред став ник за по сле них по сту па 
у скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду, и то: 
пред став ни ку за по сле них у управ ном и над зор ном од бо ру 
по сло дав ца, пред сед ни ку, чла но ви ма од бо ра и ор га ни за ци-
о них де ло ва син ди ка та осно ва ног код по сло дав ца, име но ва-
ном или иза бра ном син ди кал ном пред став ни ку.

Ако пред став ник за по сле них из пред ход ног ста ва не по-
сту па у скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра-
ду, по сло да вац мо же да му от ка же уго вор о ра ду.

Члан 144.
Ре пре зен та тив ни син ди кат и дру ги син ди ка ти у пред у зе-

ћу ду жни су да свој рад ор га ни зу ју та ко да не сме та ре дов-
ном ра ду и функ ци о ни са њу пред у зе ћа и да не ре ме ти про-
пи са ну рад ну ди сци пли ну.

По сло да вац и сви син ди ка ти ко ји де лу ју код по сло дав ца 
за ла га ће се за нај ве ћи мо гу ћи сте пен ме ђу соб не са рад ње, 
ува жа ва ња, де мо крат ског ди ја ло га и раз у ме ва ња.

XI. ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПРО ЦЕ СА ШТРАЈ КА

Члан 145.
На чин ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња штрај ка вр ши се у 

скла ду са За ко ном о штрај ку и Ко лек тив ним уго во ром.
Штрај ком се не сме угро зи ти пра во на жи вот, здра вље и 

лич ну си гур ност.
Осни вач по себ ним ак том утвр ђу је ми ни мум про це са ра-

да за вре ме тра ја ња штрај ка и прав не по сле ди це за слу чај 
нео бе збе ђи ва ња ми ни му ма про це са ра да.

О утвр ђе ном ми ни му му про це са ра да оба ве шта ва ју се, 
по ред за по сле них, сви ко ри сни ци пре ко сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња, има ју ћи у ви ду да пред у зе ће пру жа ја про из-
во де и услу ге ко је су не за мен љив услов жи во та и ра да.

Уко ли ко се због нео бе збе ђи ва ња пра ва из овог уго во ра и 
По себ ног ко лек тив ног уго во ра, ор га ни зу је штрајк, он ће се 
спро во ди ти у скла ду са за ко ном, а за по сле ни ма ко ји у ње му 
уче ству ју обез бе ди ће се пра ва у скла ду са за ко ном.

XII. ПРЕ ГО ВА РА ЊЕ И ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ 
КО ЛЕК ТИВ НОГ УГО ВО РА

Члан 146.
Овај уго вор за кљу чу ју ре пре зен та тив ни син ди ка ти, по-

сло да вац и осни вач пред у зе ћа, а сма тра се за кљу че ним ка да 
га пот пи шу сви уче сни ци овог уго во ра.

Члан 147.
Пред став ни ци ре пре зен та тив них син ди ка та ко ји уче-

ству ју у пре го ва ра њу за за кљу чи ва ње овог уго во ра, мо ра ју 
има ти овла шће ње свог ор га на.

У по ступ ку пре го ва ра ња ра ди за кљу чи ва ња овог уго во-
ра, ре пре зен та тив ни син ди кат је ду жан да оства ри са рад њу 
са син ди ка том у ко ји је учла ње но нај ма ње 10% за по сле них 
код по сло дав ца, ра ди из ра жа ва ња ин те ре са за по сле них ко-
ји су учла ње ни у тај син ди кат.

Члан 148.
По сту пак за из ме ну и до пу ну овог уго во ра по кре ћу уче-

сни ци уго во ра.
По сту пак за из ме ну и до пу ну овог уго во ра по кре ће се на 

осно ву пи са ног пред ло га уче сни ка уго во ра. Пи са ни пред лог 
мо ра би ти обра зло жен.

Уче сни ци овог уго во ра ду жни су да у ро ку од 15 да на 
раз мо тре пи са ни пред лог за из ме ну и до пу ну овог уго во ра 
и да о пред ло гу од лу че.

Члан 149.
Овај уго вор оба ве зу је и за по сле не код по сло дав ца ко ји 

ни су чла но ви син ди ка та, пот пи сни ка овог уго во ра.

Члан 150.
Пот пи сни ци су оба ве зни да пре го во ре о но вом ко лек тив-

ном уго во ру за поч ну нај ка сни је 60 да на пре ис ти ца ња ро ка 
на ко ји је овај за кљу чен.

Ва же ње овог уго во ра мо же пре ста ти спо ра зу мом уче сни-
ка, или от ка зом, на на чин утвр ђен овим уго во ром.

Овај уго вор пре ста је спо ра зу мом, ка да пи сме ни спо ра зум 
о пре стан ку овог уго во ра пот пи шу уче сни ци овог уго во ра.

Уго вор пре ста је от ка зом ка да је дан од уче сни ка овог уго-
во ра под не се пи сме ни от каз дру гом уче сни ку.
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От каз Ко лек тив ног уго во ра се мо же под не ти нај ра ни је 
по ис те ку го ди ну да на од да на ње го вог за кљу чи ва ња.

У слу ча ју от ка за овај уго вор се при ме њу је нај ду же шест 
ме се ци од да на под но ше ња от ка за, ако за ко ном ни је друк-
чи је од ре ђе но, с тим што су уче сни ци ду жни да по сту пак 
пре го ва ра ња за поч ну нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на 
под но ше ња от ка за.

По ис те ку ро ка из ста ва 5. овог чла на, овај уго вор пре ста-
је да ва жи, ако се уче сни ци овог уго во ра дру га чи је не спо ра-
зу ме ју.

Члан 151.
Ако на ста не спор у по ступ ку за кљу чи ва ња, од но сно из-

ме на и до пу на овог уго во ра, спор се ре ша ва мир ним пу тем.
Спор на пи та ња у при ме ни уго во ра ре ша ва ар би тра жа 

ко ју обра зу ју уче сни ци уго во ра у ро ку од 15 да на од на стан-
ка спо ра.

У ар би тра жно ве ће сва ки пот пи сник овог уго во ра име ну-
је по два пред став ни ка, ко ји из ме ђу се бе би ра ју пред сед ни ка.

Од лу ка ар би тра же о спор ном пи та њу оба ве зу је уче сни-
ке и до но си се јед но гла сно.

Члан 152.
Уче сни ци у за кљу чи ва њу овог уго во ра мо гу пред над ле-

жним су дом да оства ре за шти ту пра ва утвр ђе них овим уго-
во ром.

XI II. ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ
Члан 153.

Уче сни ци овог уго во ра оба ве зу ју се да у окви ру сво јих 
овла шће ња пред у зи ма ју све по треб не рад ње за при ме ну ње-
го вих од ре да ба.

Члан 154.
На сва пи та ња ко ја ни су ре гу ли са на овим уго во ром не по-

сред но се при ме њу ју од ред бе за ко на. 

Члан 155.
Овај уго вор се за кљу чу је на три го ди не.
У слу ча ју ста ту сне про ме не, од но сно про ме не по сло дав-

ца, у скла ду са за ко ном, по сло да вац след бе ник пре у зи ма од 
по сло дав ца прет ход ни ка овај ко лек тив ни уго вор и све уго-
во ре о ра ду ко ји ва же на дан про ме не по сло дав ца и при ме-
њу је их нај ма ње две го ди не од да на пре у зи ма ња.

Члан 156.
Да ном сту па ња на сна гу овог уго во ра, оста ли ак ти по сло-

дав ца уса гла си ће се са од ред ба ма овог уго во ра у ро ку од 90 
да на.

Члан 157.
Овај уго вор сту па на сна гу да ном за кљу чи ва ња и при ме-

њу је се осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли-
сту гра да Бе о гра да”.

Град ска оп шти на Ла за ре вац
I-01Број 11-22/2010, 14. ју ла 2010. го ди не

Пред сед ник
Бран ко Бо рић, с. р.

Јав но пред у зе ће „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац
Број 4721, 14. ју ла 2010. го ди не

ди рек тор 
Не над Ку зма но вић, с. р.

Син ди кал на ор га ни за ци ја „То пли фи ка ци ја”
Број 134, 14. ју ла 2010. го ди не

Пред сед ник 
Мир ко Пе тро вић, с. р.

Рад нич ки син ди кат „Пре ра да”
Број 3, 14. ју ла 2010. го ди не

Пред сед ник 
Здрав ко Ка тић, с. р.

АКТИ УСТАВНОГ СУДА
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Бо са Не на дић и су-

ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Ве сна Илић-
Пре лић, др Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на Ма ној ло вић-
Ан дрић, др Дра ги ша Сли јеп че вић, др Дра ган Сто ја но вић 
и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 18. фе бру а-
ра 2010. го ди не, до нео је

ОДЛУКУ
Утвр ђу је се да од ред ба чла на 2. став 1. Од лу ке о пру жа њу 

прав не по мо ћи, ко ју је до не ла Скуп шти на град ске оп шти не 
Па ли лу ла („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 56/08), ни-
је у са гла сно сти са Уста вом.

Образложење
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по-

ступ ка за оце ну устав но сти од ред бе чла на 2. став 1. Од лу ке 
о пру жа њу прав не по мо ћи, ко ју је до не ла Скуп шти на град-
ске оп шти не Па ли лу ла („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 56/08). У ини ци ја ти ви се на во ди да оспо ре на од ред ба 
Од лу ке ни је у са гла сно сти са од ред бом чла на 67. став 2. Уста-
ва, ко јом је утвр ђе но да по сто је две слу жбе ко је гра ђа ни ма 
омо гу ћа ва ју ко ри шће ње прав не по мо ћи, и то: адво ка ту ра 
и слу жбе прав не по мо ћи. По ми шље њу под но си о ца ини ци-
ја ти ве, оспо ре ном Од лу ком је гру бо пре кр ше но Уста вом 

за јем че но пра во на ко ри шће ње „дру гог сту ба у пру жа њу 
прав не по мо ћи”, тј. слу жбе прав не по мо ћи, јер у оп шти ни 
Па ли лу ла не по сто ји Слу жба прав не по мо ћи, „она ко ка ко је 
то пред ви ђе но за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма”.

До но си лац оспо ре ног ак та у свом од го во ру ис ти че: да 
је оспо ре на Од лу ка до не та у скла ду са на ве де ном од ред бом 
Уста ва; да је под но си лац ини ци ја ти ве по гре шно про ту ма-
чио од ред бу Уста ва на ко ју се по зи ва; да прав ну по моћ не 
чи не шеф слу жбе прав не по мо ћи, ње го ви слу жбе ни ци, на-
ме штај и кан це ла ри је, већ са др жај ко ји гра ђа ни ма тре ба да 
омо гу ћи да до би ју прав ну по моћ и да је до но ше њем оспо ре-
не од лу ке гра ђа ни ма Па ли лу ле омо гу ће на бес плат на прав на 
по моћ, бес плат но за сту па ње у слу ча ју ло ши јег имов ног ста-
ња и ква ли тет ни ја, бо ље ор га ни зо ва на и да ле ко струч ни ја 
прав на по моћ не го до са да.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Оспо ре ну Од лу ку о пру жа њу прав не по мо ћи до не ла је 

Скуп шти на град ске оп шти не Па ли лу ла на сед ни ци од 29. де-
цем бра 2008. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 14. Ста ту та 
град ске оп шти не Па ли лу ла („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/08), ко јом је у тач ки 22. од ре ђе но да оп шти на, у 
скла ду са Ста ту том гра да Бе о гра да и овим ста ту том, пре ко 
сво јих ор га на обез бе ђу је пру жа ње прав не по мо ћи гра ђа ни-
ма за оства ри ва ње њи хо вих пра ва.
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Оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 1. од лу ке пред ви ђе но 
је да град ска оп шти на Па ли лу ла пру жа прав ну по моћ гра ђа-
ни ма у са рад њи са Адво кат ском ко мо ром Бе о гра да, а пре ко 
адво ка та, чла но ва ко мо ре.

Ра ни је ва же ћом Од лу ком о пру жа њу прав не по мо ћи 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 4/2000), ко ју је до не-
ла Скуп шти на град ске оп шти не Па ли лу ла на сед ни ци од 29. 
мар та 2000. го ди не, пи та ње пру жа ња прав не по мо ћи гра ђа-
ни ма на те ри то ри ји ове град ске оп шти не би ло је уре ђе но на 
дру га чи ји на чин. На и ме, од ред бом чла на 3. ове од лу ке би ло 
је пред ви ђе но да по сло ве пру жа ња прав не по мо ћи оба вља 
Слу жба прав не по мо ћи обра зо ва на као уну тра шња ор га ни-
за ци о на је ди ни ца Оде ље ња за оп шту упра ву. Ова од лу ка је 
пре ста ла да ва жи 10. де цем бра 2008. го ди не на осно ву од ред-
бе чла на 68. Од лу ке о ор га ни за ци ји упра ве град ске оп шти не 
Па ли лу ла („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 48/08), ко-
јом је, из ме ђу оста лог, пред ви ђе но да да ном сту па ња на сна-
гу ове од лу ке пре ста ју да ва же од ред бе чл. 3. и 4. Од лу ке о 
пру жа њу прав не по мо ћи („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 4/2000) у де лу ко ји се од но си на ор га ни зо ва ње по себ не 
слу жбе прав не по мо ћи. То зна чи да је на ве де ног да ту ма пре-
ста ла да по сто ји по себ на Слу жба прав не по мо ћи обра зо ва-
на као уну тра шња ор га ни за ци о на је ди ни ца Оде ље ња за оп-
шту упра ву у окви ру град ске оп шти не Па ли лу ла.

До 1998. го ди не на сна зи је био За кон о адво ка ту ри и слу-
жби прав не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 27/77, 1/88 
и 75/91 – Од лу ка Устав ног су да), као је дин ствен акт ко јим 
је би ло уре ђе но пру жа ње прав не по мо ћи гра ђа ни ма пре ко 
адво ка ту ре, као са мо стал не про фе си о нал не де лат но сти и 
пре ко слу жби прав не по мо ћи ко је су ор га ни зо ва ле оп шти-
не, ра ди ства ра ња усло ва за пот пу ни је пру жа ње прав не по-
мо ћи гра ђа ни ма на сво јој те ри то ри ји. Овај за кон пре стао је 
да ва жи 26. но вем бра 1998. го ди не, сту па њем на сна гу За ко-
на о пре стан ку ва же ња За ко на о адво ка ту ри и слу жби прав-
не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС”, број 42/98), Са ве зна 
скуп шти на та да шње Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је је 12. 
ма ја 1998. го ди не до не ла За кон о адво ка ту ри („Слу жбе ни 
лист СРЈ”, бр. 24/98, 26/98, 69/2000, 11/02 и 72/02), ко јим је 
уре ђе на адво ка ту ра као не за ви сна и са мо стал на про фе си о-
нал на де лат ност пру жа ња прав не по мо ћи у оства ри ва њу и 
за шти ти Уста вом утвр ђе них сло бо да и пра ва и дру гих за ко-
ном утвр ђе них пра ва и ин те ре са до ма ћих и стра них фи зич-
ких и прав них ли ца.

Сту па њем на сна гу Устав не по ве ље др жав не за јед ни це 
Ср би ја и Цр на Го ра, са гла сно од ред би чла на 20. став 5. За ко-
на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 1/03), За кон о адво-
ка ту ри је на ста вио да се при ме њу је као оп шти акт Ре пу бли-
ке Ср би је и још увек је на сна зи. Ме ђу тим, на кон пре стан-
ка ва же ња За ко на о адво ка ту ри и слу жби прав не по мо ћи, 
у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је не по сто ји по се бан за-
кон ко јим би би ла уре ђе на ма те ри ја пру жа ња прав не по мо-
ћи гра ђа ни ма пре ко слу жби прав не по мо ћи ко је се осни ва ју 
у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, с об зи ром на то да За кон 
о адво ка ту ри ко ји се при ме њу је од 1998. го ди не не уре ђу је 
ова пи та ња.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да се сва ко ме, 
под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, јем чи пра во на прав ну по-
моћ, да прав ну по моћ пру жа ју адво ка ту ра, као са мо стал на 
и не за ви сна слу жба, и слу жбе прав не по мо ћи ко је се осни-
ва ју у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном, 
као и да се за ко ном од ре ђу је ка да је прав на по моћ бес плат-
на (члан 67); да Ре пу бли ка Ср би ја, из ме ђу оста лог, уре ђу је и 
обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на 
(члан 97. тач ка 2).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 129/07) про пи са но је да оп шти на, пре ко сво јих ор-
га на, у скла ду с Уста вом и за ко ном обра зу је ор га не, ор га ни-
за ци је и слу жбе за по тре бе оп шти не и уре ђу је њи хо ву ор га-
ни за ци ју и рад, као и да ор га ни зу је слу жбу прав не по мо ћи 
гра ђа ни ма (члан 20. тач. 28) и 31)), док је Ста ту том гра да 
Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 39/08) пред-
ви ђе но да град ска оп шти на, у скла ду са за ко ном и овим 
ста ту том, пре ко сво јих ор га на, обез бе ђу је пру жа ње прав не 
по мо ћи гра ђа ни ма за оства ри ва ње њи хо вих пра ва (члан 
77. став 1. тач ка 22). Од ред ба исте са др жи не као у Ста ту ту 
гра да Бе о гра да са др жа на је и у чла ну 14. тач ка 22. Ста ту та 
град ске оп шти не Па ли лу ла („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/08).

Из на ве де ног сле ди да је пра во на прав ну по моћ Уста-
вом за јам че но пра во, ко је се оства ру је на два на чи на: пре ко 
прав не по мо ћи ко ју пру жа адво ка ту ра као не за ви сна и са-
мо стал на про фе си о нал на де лат ност и пре ко слу жби прав не 
по мо ћи ко је се осни ва ју у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. 
Из од ре да ба За ко на о ло кал ној са мо у пра ви ко ји ма је уре ђе-
но пи та ње пру жа ња прав не по мо ћи про из ла зи да је пру жа-
ње прав не по мо ћи гра ђа ни ма по сао из над ле жно сти оп шти-
не, ко ји се ор га ни зу је у окви ру де ло кру га над ле жног ор га на 
оп шти не обра зо ва ног на осно ву ње ног ста ту та, од но сно у 
оп штин ској упра ви. Сто га, по оце ни Устав ног су да, ни је са-
гла сно Уста ву и за ко ну да оп шти на по сло ве пру жа ња прав-
не по мо ћи ор га ни зу је ван ор га на оп штин ске упра ве, би ло 
у са рад њи или пре ко дру гих ин сти ту ци ја – у кон крет ном 
слу ча ју адво ка ту ре. Устав ни суд кон ста ту је да оп шти на не-
ма за кон ско овла шће ње за по ве ра ва ње по сло ва пру жа ња 
прав не по мо ћи дру гим ин сти ту ци ја ма,те да би у од су ству 
слу жбе прав не по мо ћи гра ђа ни ма у оп шти ни, адво ка ту ра 
пре у зе ла уло гу јед ног об ли ка прав не по мо ћи, чи ме се по-
вре ђу је пра во на прав ну по моћ у сми слу од ре да ба чла на 67. 
став 2. Уста ва. 

С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је оце нио да Скуп-
шти на град ске оп шти не Па ли лу ла ни је мо гла сво јим ак том 
да од ре ди да се прав на по моћ у овој град ској оп шти ни гра-
ђа ни ма пру жа пре ко адво ка та, чла но ва Адво кат ске ко мо ре 
Бе о гра да, те да на тај на чин из вр ши по ве ра ва ње по сло ва 
пру жа ња прав не по мо ћи, ко ји су јој да ти у над ле жност Ста-
ту том гра да Бе о гра да, а у скла ду са За ко ном о ло кал ној са-
мо у пра ви.

Има ју ћи у ви ду да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но 
ста ње пот пу но утвр ђе но и да при ку пље ни по да ци пру жа ју 
по у здан основ за од лу чи ва ње, Устав ни суд је, са гла сно од-
ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 109/07) до нео од лу ку без по кре та ња по-
ступ ка.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да 
оспо ре на од ред ба чла на 2. став 1. од лу ке, ко јом је про пи са-
но да град ска оп шти на Па ли лу ла пру жа прав ну по моћ гра ђа-
ни ма у са рад њи са Адво кат ском ко мо ром Бе о гра да, а пре ко 
адво ка та, чла но ва ко мо ре, ни је у са гла сно сти са Уста вом, па 
је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 1) За ко на о Устав ном 
су ду, од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 2. 
став 1. оспо ре не од лу ке на ве де не у из ре ци пре ста је да ва жи 
да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број IУл-45/2009

Пред сед ник
 др Бо са Не на дић, с. р.
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По из вр ше ном срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе-
но је да се у Ре ше њу о име но ва њу чла но ва Школ ског од бо ра 
Му зич ке шко ле „Вла ди мир Ђор ђе вић”, Бе о град ко је је об ја-
вље но у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да” број 24 од 30. 
ју на 2010. го ди не, пот кра ла гре шка, па се да је 

ИС ПРА В КА
РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ШКОЛ СКОГ ОД-
БО РА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ВЛА ДИ МИР ЂОР ЂЕ ВИЋ”, 

БЕ О ГРАД

У тач ки 9. уме сто ре чи: „Је ле на Ми шић, про фе сор кла ви ра” 
тре ба да сто је ре чи: „Је ле на Ми шиђ, про фе сор ги та ре”.

Из Скуп шти не гра да Бе о гра да

По из вр ше ном срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе-
но је да се у Ре ше њу о име но ва њу чла но ва Школ ског од бо ра 
Основ не шко ле „Све то зар Ми ле тић”, Зе мун ко је је об ја вље-
но у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”, број 24 од 30. ју на 
2010. го ди не, пот кра ла гре шка, па се да је 

ИС ПРА В КА
РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ШКОЛ СКОГ ОД-
БО РА ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ „СВЕ ТО ЗАР МИ ЛЕ ТИЋ”, ЗЕ-

МУН

У тач ки 3. уме сто ре чи: „Зо ран Трип ко вић, про фе сор ен гле-
ског је зи ка” тре ба да сто је ре чи: „Зо ран Трип ко вић, на став-
ник раз ред не на ста ве”.

Из Скуп шти не гра да Бе о гра да

По из вр ше ном срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе-
но је да се у Ре ше њу о име но ва њу чла но ва Школ ског од бо ра 
XV бе о град ске гим на зи је, Бе о град ко је је об ја вље но у „Слу-
жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”, број 24 од 30. ју на 2010. го ди-
не, пот кра ла гре шка, па се да је 

ИС ПРА В КА
РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ШКОЛ СКОГ 
ОД БО РА XV БЕ О ГРАД СКЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ, БЕ О ГРАД
У тач ки 6. уме сто ре чи: „Пе тра Це кић, дипл. ин же њер” 

тре ба да сто је ре чи: „Пе тар Це кић, дипл. ин же њер”.
Из Скуп шти не гра да Бе о гра да

По из вр ше ном срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе-
но је да се у Ре ше њу о име но ва њу чла но ва Школ ског од бо-
ра Му зич ке шко ле „Мо кра њац”, Бе о град ко је је об ја вље но у 
„Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”, број 24 од 30. ју на 2010. 
го ди не, пот кра ла гре шка, па се да је 

ИС ПРА В КА
РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ШКОЛ СКОГ ОД-

БО РА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „МО КРА ЊАЦ”, БЕ О ГРАД

У тач ки 6. уме сто ре чи: „Љу би ца Пе тро вић, про фе сор 
ви о ли не” тре ба да сто је ре чи: „Љу би ца Пе ро вић, про фе сор 
ви о ли не”.

У тач ки 4. уме сто ре чи: „Бра ни слав Ко ва че вић, др ме-
ди ци не” тре ба да сто је ре чи: „Бра ни слав Ко ва че вић, дипл. 
прав ник”.

Из Скуп шти не гра да Бе о гра да
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Страна

Пра вил ник о из ме ни Пра вил ни ка о зва њи ма, за-
ни ма њи ма и пла та ма за после них у Град ској упра ви–   1

Пра вил ник о из ме ни и до пу ни Пра вил ни ка о пла-
та ма и дру гим при ма њи ма иза бра них, име но ва них и 
по ста вље них ли ца у ор га ни ма гра да Београ да и Град-
ском јав ном пра во бра ни ла штву– – – – – – – – – – – –   1

Ре ше ње о из ме ни и до пу ни Ре ше ња о оп штим пар-
ки ра ли шти ма  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   2

Ре ше ње о не при сту па њу стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну Пла на де таљ не ре гу ла ци је 
бло ка из ме ђу ули ца: Ки чев ске, Мо ле ро ве, Ха џи Ђе ри-
не и Ха џи Про да но ве, град ска оп шти на Вра чар  – – –   2

Акти градских општина

ЗЕМУН

Од лу ка о ус по ста вља њу са рад ње из ме ђу град ске 
оп шти не Зе мун, Ре пу бли ка Ср би ја и оп шти не Не-
свиж, Ре пу бли ка Бе ло ру си ја – – – – – – – – – – – – – –   3

Страна
ЛАЗАРЕВАЦ
Ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца Јав ног пред у-

зе ћа за ди стри бу ци ју то плотне енер ги је „То пли фи ка-
ци ја” Ла за ре вац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   3

Ак ти Устав ног су да

Од лу ка ко јом се утвр ђу је да од ред ба чла на 2. став 
1. Од лу ке о пру жа њу правне по мо ћи, ко ју је до не ла 
Скуп шти на град ске оп шти не Па ли лу ла ни је у са гла-
сно сти са Уста вом  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   21

Ис прав ке

Ис прав ка Ре ше ња о име но ва њу чла но ва Школ-
ског од бо ра Му зич ке шко ле „Вла ди мир Ђор ђе вић”, 
Бе о град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Ис прав ка Ре ше ња о име но ва њу чла но ва Школ ског 
од бо ра Основ не шко ле „Све то зар Ми ле тић”, Зе мун–  23

Ис прав ка Ре ше ња о име но ва њу чла но ва Школ ског 
од бо ра XV бе о град скегим на зи је, Бе о град  – – – – – –   23

Ис прав ка Ре ше ња о име но ва њу чла но ва Школ ског 
од бо ра Му зич ке шко ле „Мо кра њац”, Бе о град  – – – –  23

САДРЖАЈ

„SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA” prodaje se u zgradi Skup{tine grada Beograda, Trg Nikole Pa{i}a 6, prizemqe

– BIBLIOTEKA, 3229-678, lok. 259

Pretplata: telefon 3061-706, faks: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Izdava~ Grad Beograd – Slu`ba za informisawe, Beograd, Trg Nikole

Pa{i}a br. 6. Faks 3233-909. Teku}i ra~un 840-742341843-24. Odgovorni urednik

RADMILA JOSIPOVI]. Telefoni: 3244-325, 3229-678, lok. 6242, 6247. [tampa:

JP „Slu`beni glasnik”, [tamparija „Glasnik”, Beograd, Lazareva~ki drum 15
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