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На осно ву чла на 192. став 1. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 30/10) и чла на 6. став 1. тач ка 10), а у ве зи са чла ном 18. За ко на о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња и о ну кле ар ној си гур но сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09 и 93/12) и од ред ба ма чла на 13. Пра вил ни ка о усло ви ма за до би ја ње ре ше ња за оба вља ње по сло ва из 
обла сти за шти те од зра че ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 61/11), а на осно ву зах те ва број 532-01-00589/2014-01, под не тог 5. де цем бра 
2014. го ди не од стра не „X-Ray Ko šu tić” д.о.о. Љу бе Ди ди ћа 29, Бе о град,

Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је из да је

Р Е  Ш Е  Њ Е 

о овла шће њу

1. Овла шћу је се „X-Ray Ko šu tić” ДОО, Љу бе Ди ди ћа 29, Бе о град (у да љем тек сту но си лац овла шће ња), за оба вља ње по сло ва из 
обла сти за шти те од зра че ња, и то:

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ МЕ РА РА ДИ ЈА ЦИ О НЕ СИ ГУР НО СТИ И БЕЗ БЕД НО СТИ.
2. Ре ше ње о овла шће њу ва жи 5 (пет) го ди на, од но сно до 28. де цем бра 2019. го ди не и не пре но си во је.
3. Но си лац овла шће ња ду жан је да при ја ви Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је сва ку про-

ме ну по да та ка о ис пу ње но сти усло ва на осно ву ко јих је из да то ово ре ше ње.
4. Но си лац овла шће ња је ду жан да 60 да на пре ис те ка ва же ња ре ше ња под не се зах тев Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња 

и ну кле ар ну си гур ност Ср би је за про ду же ње ва же ња Ре ше ња. 
5. Ово ре ше ње се об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број O4-1/2014
У Бе о гра ду, 29. де цем бра 2014. го ди не

Ди рек тор,
Сла ђан Ве ли нов, с.р.

А Г Е Н Ц И Ј Е

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
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На осно ву чла на 245. став 1. и чла на 263. став 2. За ко на о ра-
ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

Ре пре зен та тив ни син ди кат, Са мо стал ни син ди кат пу та ра Ср-
би је и Ре пре зен та тив но Удру же ње по сло да ва ца пут не при вре де 
Ре пу бли ке Ср би је „Пу тар”, у Бе о гра ду, 4. де цем бра 2014. го ди не, 
за кљу чу ју

ПО СЕ БАН КО ЛЕК ТИВ НИ УГО ВОР

за де лат ност пут не при вре де Ре пу бли ке Ср би је

I. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
По се бан ко лек тив ни уго вор за де лат ност пут не при вре де Ре-

пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Ко лек тив ни уго вор), при ме њу је 
се на све по сло дав це ко ји оба вља ју пре те жну де лат ност у обла сти 
пут не при вре де  – чла но ве Удру же ња по сло да ва ца Пут не при вре де 
Ре пу бли ке Ср би је „Пу тар” – уче сни ка Ко лек тив ног уго во ра, као и 
на све за по сле не код ових по сло да ва ца.

По сло дав цем, у сми слу ста ва 1. овог чла на, сма тра се до ма ће, 
од но сно стра но прав но или фи зич ко ли це ко је за по шља ва, од но сно 
рад но ан га жу је, јед но или ви ше ли ца и ко је оба вља пре те жну де лат-
ност у обла сти пут не при вре де. У скла ду са Уред бом о кла си фи ка-
ци ји де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 54/10), под на зи вом 
„Кла си фи ка ци ја де лат но сти”,  и то „из град ња пу те ва и ауто пу те ва” 
и одр жа ва ње, ко ји је са став ни део Ко лек тив ног уго во ра. Ко лек тив-
ни уго вор се при ме њу је и на по сло дав це ко ји оба вља ју пре те жну 
де лат ност у овој обла сти, а ко ји су на кнад но по ста ли чла но ви Удру-
же ња по сло да ва ца Пут не при вре де Ре пу бли ке Ср би је  – уче сни ка 
Ко лек тив ног уго во ра и то од да на при сту па ња Удру же њу.

Члан 2.
Ко лек тив ним уго во ром, у скла ду са За ко ном и дру гим про пи-

си ма, уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са 
за по сле них код по сло да ва ца, и то:

 – за сни ва ње рад ног од но са,
 – рад но вре ме,

 – од мо ри и од су ства,
 – за шти та за по сле них,
 – за ра да, на кна де за ра де и дру га при ма ња,
 – син ди кат за по сле них,
 – пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них и по сло да ва ца у 

обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду,
 – по сту пак за кљу чи ва ња, из ме на и до пу на овог ко лек тив ног 

уго во ра, као и при ме на овог ко лек тив ног уго во ра,
 – ме ђу соб ни од но си уче сни ка Ко лек тив ног уго во ра,
 – и дру га пи та ња од зна ча ја за за по сле не и по сло дав це.

Члан 3.
Сви из ра зи у Ко лек тив ном уго во ру ко ри сте се у сми слу њи-

хо вих зна че ња из за ко на. Ко лек тив ни уго вор се не по сред но при-
ме њу је.

Оп штим ак том по сло дав ца сма тра ју се ко лек тив ни уго вор и 
пра вил ник о ра ду, ко ји ма се мо гу утвр ди ти и ве ћа пра ва и по вољ-
ни ји усло ви ра да, од пра ва и усло ва ра да, утвр ђе них Ко лек тив ним 
уго во ром и за ко ном.

Ако код по сло дав ца ко ји је члан Удру же ња по сло да ва ца уче-
сни ка Ко лек тив ног уго во ра, ни је ор га ни зо ван син ди кат, по сло-
да вац је ду жан да на зах тев Син ди ка та, пот пи сни ка Ко лек тив ног 
уго во ра, до ста ви на увид ва же ћи оп шти акт, од но сно текст уго во ра 
о ра ду.

II. РАД НИ ОД НО СИ

Члан 4.
За сни ва ње рад ног од но са вр ши се у скла ду са За ко ном, с тим:
 – да по сло да вац пот пи ше уго вор о ра ду са ли цем са ко јим за-

сни ва рад ни од нос, и то пре по чет ка ра да овог ли ца, као и да ово 
ли це при ја ви над ле жним ор га ни за ци ја ма за со ци јал но оси гу ра ње;

 – да по сло да вац, од ли ца са ко јим за сни ва рад ни од нос за рад 
на по сло ви ма са по себ ним усло ви ма ра да, при ба ви до ка зе о по-
треб ној здрав стве ној спо соб но сти од стра не над ле жне здрав стве-
не уста но ве.

Оба ве за по сло дав ца је да, на обра зло жен пи са ни зах тев, нај-
ви ше два пу та го ди шње, до ста вља ре пре зен та тив ним син ди ка-
ти ма код по сло дав ца спи сак за по сле них у прет ход ном пе ри о ду и 
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по сло ве ко је они оба вља ју, те да им омо гу ћи увид у оства ри ва ње 
за кон ске оба ве зе при ја вљи ва ња за по сле ног на оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње. 

Проб ни рад

Члан 5.
Проб ни рад се не мо же уго во ри ти са при прав ни ком.
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 у скла ду са за ко ном.
Рад не и струч не спо соб но сти за по сле ног, за вре ме проб ног 

ра да, утвр ђу је  по сло да вац на осно ву из ве шта ја струч ног ли ца ко је 
је пра ти ло рад за по сле ног.

Струч но ли це ко је пра ти рад за по сле ног за вре ме проб ног ра-
да од ре ђу је по сло да вац.

По сло да вац не мо же од за по сле ног на проб ном ра ду зах те-
ва ти оба вља ње по сло ва за чи је вр ше ње за по сле ни ни је за сно вао 
рад ни од нос.

Проб ни рад се мо же уго во ри ти за оба вља ње јед ног или ви ше 
по ве за них, од но сно срод них по сло ва утвр ђе них уго во ром о ра ду.

Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва са по ве ћа ним ри зи ком

Члан 6.
По сло ви ко ји се оба вља ју са по ве ћа ним ри зи ком утвр ђу ју се 

ак том о про це ни ри зи ка.
По сло да вац је ду жан да, пре за сни ва ња рад ног од но са на по-

сло ви ма из прет ход ног ста ва, при ба ви од за по сле ног до каз о утвр-
ђе ној здрав стве ној спо соб но сти за рад на тим по сло ви ма, од стра-
не над ле жне здрав стве не уста но ве.

Рад ни од нос са не пу ним рад ним вре ме ном

Члан 7.
Рад ни од нос са не пу ним рад ним вре ме ном, на од ре ђе но и 

нео д ре ђе но вре ме, за сни ва се у скла ду са За ко ном.
По сло ви са не пу ним рад ним вре ме ном 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 код по сло дав ца.

При прав ни ци

Члан 8.
Рад ни од нос у свој ству при прав ни ка за сни ва се са ли цем ко је 

пр ви пут за сни ва рад ни од нос за за ни ма ње за ко је је то ли це сте-
кло по треб ну школ ску спре му, ако је то као услов за рад на од ре ђе-
ним по сло ви ма утвр ђе но за ко ном и Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји 
и си сте ма ти за ци ји по сло ва код по сло дав ца.

По сло да вац од ре ђу је на чин оспо со бља ва ња при прав ни ка.
Оп штим ак том утвр ђу је се ду жи на при прав нич ког ста жа.

Члан 9.
При прав ник, по за вр ше ном при прав нич ком ста жу, по ла же 

при прав нич ки ис пит пред ко ми си јом или струч ним ли цем по сло-
дав ца, ко је име ну је по сло да вац.

Чла но ви ко ми си је, од но сно струч но ли це по сло дав ца, мо ра ју 
да по се ду ју нај ма ње исто сте че но обра зо ва ње од ре ђе не вр сте за-
ни ма ња, као и при прав ник ко ји по ла же ис пит.

По сло да вац мо же од лу чи ти да при прав ник не по ла же при-
прав нич ки ис пит, уко ли ко је по ми шље њу по сло дав ца не спор но да 
је при прав ник оспо со бљен за оба вља ње по сло ва за ко је је за сно-
вао рад ни од нос.

Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме

Члан 10.
Уго вор о ра ду мо же да се за кљу чи на од ре ђе но вре ме, за за-

сни ва ње рад ног од но са чи је је тра ја ње уна пред од ре ђе но објек тив-
ним раз ло зи ма ко ји су оправ да ни ро ком или из вр ше њем од ре ђе ног 
по сла или на сту па њем од ре ђе ног до га ђа ја, за вре ме тра ја ња тих 
по тре ба.

По сло да вац мо же за кљу чи ти је дан или ви ше уго во ра о ра ду 
из ста ва 1. овог чла на на осно ву ко јих се рад ни од нос са истим за-
по сле ним за сни ва за пе ри од ко ји са пре ки ди ма или без пре ки да не 
мо же би ти ду жи од 24 ме се ца.

Пре кид кра ћи од 30 да на не сма тра се пре ки дом пе ри о да из 
ста ва 2. овог чла на.

Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, уго вор о ра ду на од ре ђе но 
вре ме мо же да се за кљу чи:

1) ако је то по треб но због за ме не при вре ме но од сут ног за по-
сле ног, до ње го вог по врат ка;

2) за рад на про јек ту чи је је вре ме уна пред од ре ђе но, нај ду же 
до за вр шет ка про јек та;

3) са стра ним др жа вља ни ном, на осно ву до зво ле за рад у 
скла ду са за ко ном, нај ду же до ис те ка ро ка на ко ји је из да та до-
зво ла;

4) за рад на по сло ви ма код но во о сно ва ног по сло дав ца чи ји 
упис у ре ги стар код над ле жног ор га на у мо мен ту за кљу че ња уго-
во ра о ра ду ни је ста ри ји од јед не го ди не, на вре ме чи је укуп но тра-
ја ње ни је ду же од 36 ме се ци;

5) са не за по сле ним ко ме до ис пу ње ња јед ног од усло ва за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју не до ста је до пет го ди на, 
нај ду же до ис пу ње ња усло ва, у скла ду са про пи си ма о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу.

По сло да вац мо же са истим за по сле ним да за кљу чи но ви уго-
вор о ра ду на од ре ђе но вре ме по ис те ку ро ка из ста ва 4. тач. 1 –3) 
овог чла на по истом, од но сно дру гом прав ном осно ву, у скла ду са 
овим чла ном. 

III. РАД НО ВРЕ МЕ И РАС ПО РЕД РАД НОГ ВРЕ МЕ НА

Члан 11.
Рад но вре ме, ду жи на пу ног, не пу ног, скра ће ног рад ног вре-

ме на, као и рас по ред рад ног вре ме на, утвр ђу ју се оп штим ак том 
по сло дав ца и уго во ром о ра ду, у скла ду са За ко ном.

Члан 12.
Рад ним вре ме ном не сма тра се вре ме у ко ме је за по сле ни 

при пра ван да се ода зо ве на по зив по сло дав ца да оба вља по сло ве, 
ако се ука же по тре ба у зим ској слу жби, при че му се за по сле ни не 
на ла зи на ме сту где се ње го ви по сло ви оба вља ју.

Вре ме при прав но сти уре ђу је се оп шти ма ак том.
За по сле ни ко ји је у при прав но сти мо ра да оба ве сти не по-

сред ног ру ко во ди о ца о бро ју те ле фо на на ко ји мо же би ти по зван.
За по сле ни се мо ра ја ви ти на по сао у ро ку не ду жем од два 

са та.
За вре ме у ко јем је за по сле ни при пра ван да се ода зо ве на по-

зив по сло дав ца, ако се ука же та ква по тре ба у зим ској слу жби, за-
по сле ни има пра во на на кна ду у ви си ни 10% од основ не за ра де по 
ча су.

Вре ме ко је за по сле ни у то ку при прав но сти про ве де у оба-
вља њу по сло ва по по зи ву по сло дав ца сма тра се рад ним вре ме ном.

По сло да вац је у оба ве зи да за по сле ног уна пред и бла го вре-
ме но оба ве сти о по тре би да бу де при пра ван.

Рас по ред рад ног вре ме на

Члан 13.
Рас по ред рад ног вре ме на у окви ру рад не не де ље и рад ног да-

на утвр ђу је по сло да вац у скла ду са За ко ном.
По сло да вац је ду жан да 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 пет да на уна пред, од-
но сно и у кра ћем ро ку од пет да на, али не кра ћем од 48 ча со ва 
уна пред у слу ча ју по тре бе по сла услед на сту па ња не пред ви ђе них 
окол но сти.

Пре ра спо де ла рад ног вре ме на

Члан 14.
По сло да вац мо же да из вр ши пре ра спо де лу рад ног вре ме на 

ка да то зах те ва при ро да де лат но сти, 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 у утвр ђе ним ро ко ви ма.

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 уго во ре ног рад ног вре ме на за-
по сле ног.

Пре ра спо де ла рад ног вре ме на се не ве зу је за ка лен дар ску го-
ди ну, од но сно иста мо же тра ја ти и ду же од шест ме се ци, а нај ду же 
де вет ме се ци.
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Пре ра спо де ла рад ног вре ме на мо же се од но си ти на по је ди-

нач ног за по сле ног или на све за по сле не у од ре ђе ној ор га ни за ци о-
ној це ли ни по сло дав ца. Уко ли ко се од лу ка о пре ра спо де ли рад ног 
вре ме на од но си на од ре ђе ну ор га ни за ци о ну це ли ну, ис ти ца њем на 
огла сној та бли та од лу ка се сма тра уру че ном за по сле ни ма на ко је 
се од но си, а у скла ду са ро ко ви ма из чла на  13.  став 2. овог ко лек-
тив ног уго во ра. 

За по сле ном ко ји се са гла сио да у пре ра спо де ли рад ног вре-
ме на ра ди у про се ку ду же од вре ме на утвр ђе ног у ст. 2. и 3. овог 
чла на, ча со ви ра да ду жи од про сеч ног рад ног вре ме на об ра чу на-
ва ју се и ис пла ћу ју као пре ко вре ме ни рад.

У слу ча ју пре ра спо де ле рад ног вре ме на, рад но вре ме не мо-
же да тра је ду же од 60 ча со ва не дељ но.

Пре ра спо де ла рад ног вре ме на не сма тра се пре ко вре ме ним 
ра дом.

IV. ОД МО РИ И ОД СУ СТВА

Го ди шњи од мор

Члан 15.
Ду жи на го ди шњег од мо ра утвр ђу је се та ко што се за кон ски 

ми ни мум од 20 рад них да на уве ћа ва и то: 
 – По осно ву до при но са у ра ду  – до три рад на да на
 – По осно ву усло ва ра да  – до че ти ри рад на да на
 – По осно ву рад ног ис ку ства  – до три рад на да на
Ду жи на го ди шњег од мо ра мо же се уве ћа ти и по дру гим осно-

ва ма у скла ду са оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду.

Пла ће но од су ство

Члан 16.
За по сле ни има пра во у то ку ка лен дар ске го ди не, да ко ри сти 

пла ће но од су ство уз на кна ду за ра де у скла ду са За ко ном и Ко лек-
тив ним уго во ром.

За по сле ни има пра во на пла ће но од су ство, до пет рад них да-
на у ка лен дар ској го ди ни у слу ча ју:

1. Сту па ња за по сле ног у брак  – три рад на да на;
2. По ро ђа ја су пру ге за по сле ног  – два рад них да на;
3. Те же бо ле сти чла на уже по ро ди це  – пет рад них да на;
4. Смр ти ро ди те ља, усво ји о ца, бра та или се стре брач ног дру-

га за по сле ног  – два рад на да на;
5. За шти те и от кла ња ња штет них по сле ди ца у до ма ћин ству 

про у зро ко ва них еле мен тар ном не по го дом ко ју про гла си над ле жни 
ор ган  – три рад на да на;

6. Се лид бе соп стве ног до ма ћин ства на под руч ју истог на се-
ље ног ме ста  – је дан рад ни дан, а из јед ног у дру го на се ље но ме сто 
 – два рад на да на;

7. У дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним оп штим ак том по сло дав ца.
По ред пра ва на од су ство из ста ва 1. овог чла на, за по сле ни 

има пра во на пла ће но од су ство још:
1. Пет рад них да на због смр ти чла на уже по ро ди це;
2. Два да на за сва ки слу чај до бро вољ ног да ва ња кр ви, ра чу-

на ју ћи и дан да ва ња кр ви.
Чла но ви ма уже по ро ди це сма тра ју се: брач ни друг, де ца, бра-

ћа, се стре, ро ди те љи, усво ји лац, усво је ник, ста ра тељ и дру га ли ца 
ко ја жи ве у за јед нич ком по ро дич ном до ма ћин ству са за по сле ним.

Оп штим ак том по сло дав ца, мо же се утвр ди ти пра во на пла-
ће но од су ство и у дру гим слу ча је ви ма, као и у ду жем тра ја њу од 
пла ће ног од су ства утвр ђе ног За ко ном и Ко лек тив ним уго во ром.

Не пла ће но од су ство

Члан 17.
За по сле ни има пра во на не пла ће но од су ство, у скла ду са За-

ко ном, Ко лек тив ним уго во ром и оп штим ак том по сло дав ца.
По сло да вац мо же за по сле ном, на ње гов зах тев, омо гу ћи ти 

ко ри шће ње не пла ће ног од су ства ако то не ре ме ти про цес ра да.

V. БЕЗ БЕД НОСТ И ЗДРА ВЉЕ НА РА ДУ

Члан 18.
По сло да вац је ду жан да обез бе ди све усло ве за без бед ност и 

за шти ту жи во та и здра вља на ра ду, у скла ду са за ко ном и дру гим 

про пи си ма ко ји ма је ре гу ли са на област без бед но сти и здра вља на 
ра ду, а за по сле ни су ду жни да се при др жа ва ју про пи са них ме ра.

За по сле ни је ду жан да при ме њу је про пи са не ме ре за без бе-
дан и здрав рад, да на мен ски ко ри сти сред ства за рад и опа сне ма-
те ри је, да ко ри сти про пи са на сред ства и опре му за лич ну за шти ту 
на ра ду и да са њи ма па жљи во ру ку је ка ко не би угро зио сво ју 
без бед ност и здра вље, као и без бед ност и здра вље дру гих ли ца.

Пре на пу шта ња рад ног ме ста, за по сле ни је ду жан да рад но 
ме сто и сред ства за рад оста ви у ста њу да не угро жа ва ју дру ге за-
по сле не.

За по сле ни је ду жан да у скла ду са сво јим са зна њи ма, од мах 
оба ве сти пред став ни ка за по сле них, од но сно Од бор за без бед-
ност и здра вље и по сло дав ца о не пра вил но сти ма, штет но сти ма, 
опа сно сти ма или дру гој по ја ви ко ја би на рад ном ме сту и рад ној 
око ли ни мо гла да угро зи ње го ву без бед ност и здра вље или без бед-
ност и здра вље дру гих за по сле них.

Члан 19.
Ка да Пред став ник за по сле них, од но сно Од бор за без бед ност 

и здра вље на ра ду, утвр ди да ме ре за без бед ност и здра вље за по-
сле них ни су спро ве де не, за по сле ни ко ји због не спро ве де них ме ра 
у скла ду са за ко ном од би је да оба вља по сло ве, не чи ни по вре ду 
рад не оба ве зе и не мо же му се, по том осно ву, от ка за ти уго вор о 
ра ду.

Док се не спро ве ду про пи са не ме ре за без бе дан и здрав рад, 
по сло да вац мо же пре ме сти ти за по сле ног са мо на дру ге по сло ве 
ко ји од го ва ра ју вр сти и сте пе ну струч не спре ме за ко је је за сно вао 
рад ни од нос.

За вре ме пре ме шта ја из ста ва 2. овог чла на, за по сле ни има 
пра во на за ра ду за по сло ве ко је оба вља, а ко ја не мо же би ти ни жа 
од за ра де ко ју би оства рио на свом рад ном ме сту.

Ка да му пре ти не по сред на опа сност по жи вот или здра вље, 
за по сле ни има пра во да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре, у скла ду са 
сво јим зна њем и тех нич ким сред стви ма ко ја му сто је на рас по ла-
га њу и да на пу сти рад но ме сто, рад ни про цес, од но сно рад ну око-
ли ну.

У слу ча ју из ста ва 4. овог чла на, за по сле ни ни је од го во ран 
за ште ту ко ју про у зро ку је по сло дав цу, ни ти чи ни по вре ду рад не 
оба ве зе.

У слу ча ју из ста ва 4. овог чла на, ка да за по сле ни на пу сти рад-
но ме сто, има пра во на на кна ду за ра де у скла ду са ко лек тив ним 
уго во ром код по сло дав ца.

Ак том о про це ни ри зи ка за по сло ве са по ве ћа ним ри зи ком, 
мо же се као пре вен тив на ме ра за без бе дан и здрав рад утвр ди ти 
скра ће но рад но вре ме, обез бе ди ти од го ва ра ју ће на пит ке у то ку 
ра да, до дат не и јед но крат не па у зе, као и дру ге ме ре ко ји ма ће се 
сма њи ти деј ство опа сно сти и штет но сти ко ји ма су за по сле ни из-
ло же ни на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни.

На кон кон сул та ци је са ли цем за ду же ним за без бед ност и 
здра вље на ра ду, по пре по ру ци слу жбе ме ди ци не ра да, а ве за но за 
по вре де на ра ду или про фе си о нал но обо ље ње, по сло да вац је ду-
жан да за по сле ног, на ње гов зах тев, упу ти на ле кар ски пре глед о 
тро шку по сло дав ца.

Члан 20.
Уче сни ци Ко лек тив ног уго во ра се оба ве зу ју да ће у ци љу 

уна пре ђе ња до брих ме ђу људ ских од но са, ства ра ња ат мос фе ре са-
рад ње и по ве ре ња, као и по сти за ња што пот пу ни јег фи зич ког и 
пси хич ког здра вља за по сле них, са ра ђи ва ти на за кљу чи ва њу од го-
ва ра ју ћег ак та о оне мо гу ћа ва њу мо бин га у де лат но сти ма ко је овај 
уго вор по кри ва, а све у скла ду са за ко ном ко јим је ре гу ли са на об-
ласт спре ча ва ња зло ста вља ња на ра ду.

На кон за кљу че ња, акт из ста ва 1. овог чла на, по ста је са став-
ни део Ко лек тив ног уго во ра.

Пред став ник за по сле них за без бед ност и здра вље на ра ду

Члан 21.
Код по сло дав ца ко ји има до 50 за по сле них би ра се је дан 

пред став ник за без бед ност и здра вље на ра ду (у да љем тек сту: 
Пред став ник за по сле них).

Код по сло дав ца ко ји има пре ко 50 за по сле них би ра се Од бор 
за без бед ност и здра вље на ра ду (у да љем тек сту: Од бор), ко ји чи-
не два пред став ни ка за по сле них и је дан пред став ник по сло дав ца.
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Ако је код по сло дав ца ор га ни зо ва но ви ше ре пре зен та тив них 
син ди ка та, број чла но ва Од бо ра, од ре ђу је се сра змер но бро ју чла-
но ва син ди ка та, од но сно за по сле них ко ји ни су чла но ви син ди ка та.

Ако код по сло дав ца ни је ор га ни зо ван син ди кат, пред став ни-
ка за по сле них и чла но ве Од бо ра, би ра ју за по сле ни у скла ду са оп-
штим ак том по сло дав ца.

Члан 22.
Пред став ник за по сле них и чла но ви Од бо ра, би ра ју се и опо-

зи ва ју на на чин и по по ступ ку на ко ји се вр ши из бор чла но ва ор-
га на син ди ка та, у скла ду са ста ту ти ма син ди ка та  – уче сни ка Ко-
лек тив ног уго во ра, с тим што пред лог кан ди да та за Пред став ни ка 
за по сле них, као и пред став ни ка за по сле них у Од бо ру, да је ор ган 
син ди ка та код по сло дав ца, во де ћи ра чу на да пред ло же ни кан ди-
да ти има ју по треб не спо соб но сти и зна ња за вр ше ње ове ак тив-
но сти.

Пред став ник за по сле них и Од бор, за свој рад од го ва ра ју син-
ди ка ти ма и за по сле ни ма ко ји су их иза бра ли.

Ман дат пред став ни ка за по сле них, у сми слу чла на 21. Ко лек-
тив ног уго во ра, тра је пет го ди на и мо же се по но ви ти.

Пред став ни ка по сло дав ца у Од бо ру име ну је по сло да вац по 
соп стве ном из бо ру.

Члан 23.
Пред став ник за по сле них и чла но ви Од бо ра, због њи хо вог 

ста ту са или ак тив но сти у свој ству пред став ни ка за по сле них или 
чла на Од бо ра, за вре ме оба вља ња ак тив но сти, ако по сту па ју у 
скла ду са за ко ном, Ко лек тив ним уго во ром и оп штим ак том по сло-
дав ца, не мо гу да се рас по ре де на дру ге по сло ве, ако је то за њих 
не по вољ ни је, да се на дру ги на чин ста ве у не по во љан по ло жај или 
да им се от ка же уго вор о ра ду без њи хо ве са гла сно сти.

Пред став ник за по сле них и Од бор ду жни су да о свом ра ду 
ин фор ми шу ре пре зен та тив не син ди ка те код по сло дав ца и за по-
сле не.

Члан 24.
Пред став ни ци за по сле них има ју пра во да, у скла ду са мо гућ-

но сти ма по сло дав ца, при су ству ју се ми на ри ма и са ве то ва њи ма ра-
ди еду ка ци је за оба вља ње сво јих ак тив но сти.

Све тро шко ве из ста ва 1. овог чла на сно си по сло да вац.
Пред став ни ци за по сле них мо гу од Упра ве за без бед ност и 

здра вље на ра ду да тра же ми шље ња о при ме ни про пи са о без бед-
но сти и здра вљу на ра ду.

Ако по сло да вац не при хва ти ини ци ја ти ву или пред лог Пред-
став ни ка за по сле них, од но сно Од бо ра, или не по сту пи по ње го вој 
од лу ци и за кључ ку, пред став ни ци за по сле них мо гу да се обра те 
над ле жној ин спек ци ји.

Акт о про це ни ри зи ка

Члан 25.
По сло да вац је ду жан да омо гу ћи ак тив но уче шће пред став ни-

ка за по сле них, од но сно Од бо ра, у из ра ди као и из ме на ма и до пу-
на ма ак та о про це ни ри зи ка на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни.

Ре ви зи ја про це не оба ви ће се на кон про ме не про из вод ног 
про це са, уво ђе ња но ве тех но ло ги је, сва ке те шке, ко лек тив не или 
смрт не по вре де или по ја ве про фе си о нал них обо ље ња.

Еви ден ци ја рад них ме ста са по ве ћа ним ри зи ком, утвр ђе на 
ак том о про це ни ри зи ка, ста вља се на увид Пред став ни ку за по сле-
них, од но сно Од бо ру за без бед ност и здра вље на ра ду.

По сло да вац је ду жан да ак том о про це ни ри зи ка, на осно ву 
оце не слу жбе ме ди ци не ра да, од ре ди по себ не здрав стве не усло ве 
ко је мо ра ју ис пу ња ва ти за по сле ни за оба вља ње од ре ђе них по сло-
ва на рад ном ме сту, у рад ној око ли ни или за упо тре бу по је ди не 
опре ме за рад.

Члан 26.
Пред став ник за по сле них, од но сно Од бор, има ју пра во да 

на огла сним та бла ма и дру гим при год ним про сто ри ма по сло дав-
ца, ис ти чу ин фор ма ци је, од лу ке и за кључ ке у ве зи без бед но сти и 
здра вља на ра ду, а ра ди ин фор ми са ња за по сле них.

По сло да вац се оба ве зу је да ће пре ко слу жбе или ли ца ко је 
оба вља по сло ве без бед но сти и здра вља на ра ду, у сми слу кон сул-
то ва ња са за по сле ни ма и њи хо вим пред став ни ци ма, код уво ђе ња 

но вих тех но ло ги ја/про из во да, Од бо ру до ста вља ти про це ну ри зи ка 
у ве зи са овим про ме на ма.

Сред ства и опре ма за лич ну за шти ту на ра ду.

Члан 27.
Ак том о про це ни ри зи ка утвр ђу ју се сред ства и опре ма за 

лич ну за шти ту на ра ду за оба вља ње по је ди них по сло ва на рад ном 
ме сту у скла ду са Пра вил ни ком о пре вен тив ним ме ра ма за без бе-
дан и здрав рад при ко ри шће њу сред ста ва и опре ме за лич ну за-
шти ту на ра ду, а ква ли тет сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту 
утвр ђу је се у скла ду са пра вил ни ком о лич ној за штит ној опре ми.

Оспо со бља ва ње за по сле них

Члан 28.
По сло да вац се оба ве зу је да ће до не ти план оспо со бља ва ња 

за без бе дан рад, у скла ду са ак том о про це ни ри зи ка.
Оспо со бља ва ње, у скла ду са прет ход ним ста вом овог чла на, 

по сло да вац обез бе ђу је у то ку рад ног вре ме на.
По сло да вац се оба ве зу је да ће пред став ни ка за по сле них упо-

зна ти са пла ном оспо со бља ва ња, као и ње го вим из ме на ма и до пу-
на ма, у скла ду са ак том о про це ни ри зи ка.

За вре ме оспо со бља ва ња за без бе дан и здрав рад, за по сле ни 
има пра во на на кна ду за ра де у скла ду са оп штим ак том по сло дав ца.

Тро шко ве оспо со бља ва ња из ста ва 1. овог чла на сно си по-
сло да вац.

Ко лек тив но оси гу ра ње за по сле них

Члан 29.
По сло да вац је ду жан да на свој те рет ко лек тив но оси гу ра за-

по сле не од по вре да на ра ду, про фе си о нал ног обо ље ња и обо ље ња 
у ве зи са ра дом, ра ди обез бе ђи ва ња на кна де ште те.

По сло да вац мо же ко лек тив но да оси гу ра за по сле не за слу чај 
те жих бо ле сти и хи рур шких ин тер вен ци ја, а у ци љу спро во ђе ња 
ква ли тет не до дат не со ци јал не за шти те.

Оп штим ак том по сло дав ца утвр ђу је се на чин, из нос и дру ги 
еле мен ти за ко лек тив но оси гу ра ње за по сле них из ст. 1. и 2. овог 
чла на.

VI. ЗА РА ДЕ, НА КНА ДЕ ЗА РА ДА И ДРУ ГА ПРИ МА ЊА

Члан 30.
За по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду ко ја се утвр ђу је 

у скла ду са За ко ном, Ко лек тив ним уго во ром, оп штим ак том по-
сло дав ца 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.

Члан 31.
За по сле ни има пра во на:
 – за ра ду за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду;
 – за ра ду 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 га при ма ња по осно ву рад ног од но са у скла ду са оп-

штим ак том по сло дав ца и уго во ром о ра ду.
Под за ра дом се сма тра за ра да ко ја са др жи по ре зе и до при но-

се ко ји се пла ћа ју из за ра де (бру то за ра да).

Члан 32.
За ра да за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду са сто ји 

се од:
 – основ не за ра де,
 – де ла за ра де за рад ни учи нак и
 – уве ћа не за ра де.

Члан 33.
Еле мен ти основ не за ра де за по сле ног су:
 – це на ра да, и
 – ко е фи ци јент по сла ко ји за по сле ни оба вља.
Це на ра да уго ва ра се у ви си ни ми ни мал не це не ра да утвр ђе-

не од лу ком со ци јал но еко ном ског са ве та осно ва ног за те ри то ри ју 
Ре пу бли ке Ср би је, од но сно Вла де Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са 
за ко ном.
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Опис по сло ва из пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за-

ци ји по сло ва вред ну је се кроз ко е фи ци јен те по сло ва ко ји се утвр-
ђу ју оп штим ак том код по сло дав ца у скла ду са Ко лек тив ним уго-
во ром.

Члан 34.
Основ на за ра да се до би ја мно же њем ко е фи ци јен та по сла ко-

ји за по сле ни оба вља и из но са основ не за ра де за нај јед но став ни ји 
по сао (це не ра да) код по сло дав ца.

Ко е фи ци јент по сла ко ји за по сле ни оба вља за ви си од вр сте и 
сте пе на струч не спре ме, сло же но сти и од го вор но сти, усло ва ра да 
и дру гих по себ них усло ва.

Ко е фи ци јен ти за ка рак те ри стич не по сло ве од ре ђу ју се по 
гру па ма по сло ва, и то:

Гру пе
по сло ва

СЛО ЖЕ НОСТ, ЗАХ ТЕВ СТРУЧ НО СТИ, 
ОД ГО ВОР НОСТ И  УСЛО ВИ РА ДА Ко е фи ци јент

I Не зах те ва се струч ност  – Не ква ли фи ко ван рад ник 
Под ра зу ме ва јед но ста ван ру тин ски рад ко ји не зах те ва 

обра зо ва ње

1.00 –1.25

II Зах те ва се обра зо ва ње за рад у тра ја њу од 2 го ди не 
(по ста ром: I и II сте пен – ПК рад ник)

Под ра зу ме ва рад на ма ње сло же ним и сред ње сло же ним 
по сло ви ма, на ко ји ма се рад по на вља уз по вре ме ну по ја ву 

но вих по сло ва

1.20 –1.50

III Зах те ва се сред ње обра зо ва ње у тра ја њу од 3 го ди не 
( по ста ром: III и IV сте пен  – КВ рад ник)

Под ра зу ме ва по сло ве сло же ни је и ра зно вр сни је ко ји зах-
те ва ју ве ћи сте пен са мо стал но сти у из вр ша ва њу

1.30 –1.75

IV Зах те ва се сред ње обра зо ва ње у тра ја њу од 4 го ди не 
(по ста ром IV сте пен  –КВ рад ник)
Подразумева сложеније послове

1.40 –2.10

V Зах те ва се спе ци ја ли стич ко обра зо ва ње 
(по ста ром V и VI сте пен, ВКВ рад ник и ВШС)

Под ра зу ме ва спе ци ја ли зо ва не сло же не по сло ве и по сло ве 
ко ји зах те ва ју ве ћи сте пен са мо стал но сти

1,55 –2.40

VI Зах те ва се ви со ко обра зо ва ње  – фа кул тет
(по ста ром VII сте пен)

Под ра зу ме ва пот пу ну са мо стал ност у из вр ша ва њу по сло ва

1,90 –3.40

VII Зах те ва се
Руководиоци

2.50 –5.00

Оп штим ак том по сло дав ца, са гла сно на пред да тим гру па ма и 
ко е фи ци јен ти ма, утвр ђу ју се под гру пе и од го ва ра ју ћи ко е фи ци јен-
ти за сва ки по сао си сте ма ти зо ван пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва код по сло дав ца.

Члан 35.
Уго во ром о ра ду, ди рек тор од но сно дру го овла шће но ли це 

по сло дав ца, мо же уго во ри ти ве ћу основ ну за ра ду од основ не за-
ра де по сла ко ји за по сле ни оба вља, за по сле ном или гру пи за по сле-
них ко ји у ду жем вре мен ском пе ри о ду по сти жу из у зет не ре зул та те 
у ра ду, као и за по сле ном ко ји по се ду је по себ на зна ња, ве шти не и 
спо соб но сти,  у скла ду са Ко лек тив ним уго во ром и оп штим ак том 
по сло дав ца.

За ра да по осно ву рад ног учин ка

Члан 36.
Рад ни учи нак од ре ђу је се на осно ву:
 – ква ли те та оба вље ног по сла,
 – оби ма оба вље ног по сла,
 – од но са за по сле ног пре ма рад ним оба ве за ма.
Рад ни учи нак ме ри се кроз оства ре ње ин ди ви ду ал них нор ми 

за за по сле не ко ји ра де на нор ми ра ним по сло ви ма и по осно ву ре-
зул та та ра да за за по сле не ко ји ра де на по сло ви ма где ни су утвр ђе-
ни нор ма ти ви и стан дар ди.

Ак ти ма по сло дав ца кван ти фи ку ју се еле мен ти за ме ре ње 
рад ног учин ка.

Рад ни учи нак, за за по сле не ко ји ра де на нор ми ра ним по сло ви-
ма, од ре ђу је ди рек тор или дру го овла шће но ли це код по сло дав ца, за 
сва ког за по сле ног по је ди нач но или за гру пу за по сле них, на осно ву 
ку му ла тив них ре зул та та по по сто је ћим об ра чун ским це ли на ма.

Ме сеч на основ на за ра да за по сле ног ко ри гу је се про цен том 
од ре ђе ног рад ног учин ка.

Основ на за ра да, ко ри го ва на у скла ду са од ред ба ма на пред на-
ве де ног ста ва, пред ста вља осно ви цу за утвр ђи ва ње уве ћа не за ра де.

Ова ко од ре ђен рад ни учи нак пред ста вља оства ре ње стан-
дард ног учин ка у сми слу За ко на.

У по ступ ку пре го ва ра ња и за кљу чи ва ња ко лек тив ног уго во ра 
код по сло дав ца, ре пре зен та тив ном син ди ка ту ко ји уче ству је у пре-
го во ри ма, мо ра ју се да ти на увид ак ти ко ји ма се утвр ђу ју нор ма-
ти ви и стан дар ди за од ре ђи ва ње за ра де по осно ву рад ног учин ка.

За кљу чи ва њем ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца, ак ти за 
утвр ђи ва ње рад ног учин ка по ста ју са став ни део тог ко лек тив ног 
уго во ра.

Уве ћа на за ра да

Члан 37.
За по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду и то:
 – за рад на дан пра зни ка ко ји је не ра дан дан  – нај ма ње 110% 

од осно ви це;
 – за рад но ћу  – нај ма ње 26% од осно ви це, ако та кав рад ни је 

вред но ван при  утвр ђи ва њу основ не за ра де;
 – за рад у сме на ма  – нај ма ње 15% од осно ви це, ако та кав рад 

ни је вред но ван при утвр ђи ва њу основ не за ра де;
 – за пре ко вре ме ни рад  – нај ма ње 26% од осно ви це и
 – 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 ну у рад ном од но су код по сло дав ца код ко га оства-
ру је ово пра во, од но сно код по сло дав ца ко ји је члан Удру же ња по-
сло да ва ца „Пу тар”  –  0,4% од осно ви це.

Ако се исто вре ме но стек ну усло ви по ви ше осно ва, утвр ђе-
них у ста ву 1. овог чла на, про це нат уве ћа не за ра де не мо же би ти 
ни жи од зби ра 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 за-
по сле ног утвр ђе на у скла ду са Ко лек тив ним уго во ром, оп штим ак-
том по сло дав ца, од но сно уго во ром о ра ду.

Уче шће за по сле ног у до би ти

Члан 38.
Уго во ром о ра ду или од лу ком по сло дав ца мо же се утвр ди-

ти уче шће за по сле ног у до би ти оства ре ној у по слов ној го ди ни, у 
скла ду са за ко ном и оп штим ак том.

Дру га при ма ња

Члан 39.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном:
 – ис пла ти от прем ни ну при од ла ску у пен зи ју, нај ма ње у ви-

си ни две про сеч не за ра де за по сле ног у мо мен ту ис пла те, с тим да 
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 код по сло дав ца у мо мен ту ис пла те, од но сно 
две про сеч не за ра де по за по сле ном ис пла ће не у Ре пу бли ци пре ма 
по след њем об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког 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;

 – ис пла ти 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 ко је при зна је 
Фонд пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

 – ис пла ти на кна ду ште те због по вре де на ра ду или про фе си о-
нал ног обо ље ња, на на чин и у ви си ни утвр ђе ној ко лек тив ним уго-
во ром код по сло дав ца, од но сно у ви си ни ко ју за по сле ном ис пла ти 
оси гу ра ње по по ли си ко ју за кљу чи по сло да вац.

По сло да вац мо же за по сле ном да упла ти пре ми ју за до бро-
вољ но до дат но пен зиј ско оси гу ра ње.

Чла но ви уже по ро ди це у сми слу ста ва 1. тач ка 2. овог чла на, 
су брач ни друг и де ца за по сле ног.

Члан 40.
По сло да вац мо же за по сле ном да ис пла ти:
 – ју би лар ну на гра ду за 10, 20 и 30 го ди на вре ме на про ве де-

ном у рад ном од но су код по сло дав ца (укљу чу ју ћи и бе не фи ци ра-
но вре ме у рад ном од но су у при вред ним дру штви ма ко ја су при по-
је на по сло дав цу);

со ли дар ну по моћ за по сле ном:
 – у слу ча ју ду же или те же бо ле сти за по сле ног или чла на ње-

го ве уже по ро ди це (брач ни друг и де ца);
 – на бав ке ле ко ва за за по сле ног или чла на ње го ве уже по ро-

ди це;
 –  здрав стве не ре ха би ли та ци је за по сле ног или чла на ње го ве 

уже по ро ди це;
 –  ште те пре тр пље не услед еле мен тар не не по го де;
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 – по клон де ци за по сле них по во дом Но ве го ди не или Бо жи ћа;
 – кре дит за на бав ку зим ни це и огре ва.
 – Ви си ну да ва ња из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је по сло да вац 

уз кон сул та ци је са син ди ка том.
Уго во ром из ме ђу по сло дав ца и за по сле ног, мо гу се уре ди ти 

усло ви и на чин оства ри ва ња на кна де по осно ву ино ва ци је, ра ци о-
на ли за ци је и дру гих ви до ва ства ра ла штва.

На кна да тро шко ва

Члан 41.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном обез бе ди на кна ду тро-

шко ва, и то за:
 – ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра нај ма ње у ви си ни 

ми ни мал не це не ра да утвр ђе не од лу ком Со ци јал но-еко ном ског 
са ве та осно ва ног за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, од но сно Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са За ко ном,  ако за по сле ни има пра во 
на го ди шњи од мор у тра ја њу од нај ма ње 20 рад них да на, а ако се 
ис пла та вр ши у де ло ви ма, у сра змер ном де лу на ве де ног го ди шњег 
из но са;

 – за ме сеч ну ис хра ну у то ку ра да за да не про ве де не на ра ду 
нај ма ње у ви си ни  30% ми ни мал не це не ра да утвр ђе не од лу ком 
Со ци јал но-еко ном ског са ве та осно ва ног за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је, од но сно Вла де Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са За ко ном, уко-
ли ко по сло да вац ни је обез бе дио ор га ни зо ва ну ис хра ну то ком ра да;

 – до ла зак и од ла зак са ра да нај ма ње у ви си ни це не пре во зне 
кар те у јав ном са о бра ћа ју;

 – ис хра ну за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у зе мљи 
(днев ни ца за слу жбе но пу то ва ње у зе мљи), у ви си ни од 6% 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 њем об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на над ле жног за 
по сло ве ста ти сти ке, али не ви ше од нео по ре зи вог из но са, и тро-
шко ве но ће ња пре ма при ло же ном ра чу ну, осим у хо те лу лукс ка-
те го ри је, с тим што се пут ни тро шко ви пре во за при зна ју у це ли ни 
пре ма при ло же ном ра чу ну;

 – вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у ино стран ству под 
усло ви ма и на на чин ко ји су утвр ђе ни за др жав не ор га не;

 – днев ну на кна ду за по ве ћа не тро шко ве ра да и бо рав ка на те-
ре ну (те рен ски до да так), у ви си ни 2 % ми ни мал не це не ра да утвр-
ђе не од лу ком Со ци јал но-еко ном ског са ве та осно ва ног за те ри то-
ри ју Ре пу бли ке Ср би је, од но сно Вла де Ре пу бли ке Ср би је у скла ду 
са За ко ном, а ако ни су обез бе ђе ни сме штај и ис хра на (три обро ка) 
за по сле ном, и на на кна ду ре ал них тро шко ва сме шта ја и ис хра не;

 – ко ри шће ње соп стве ног ауто мо би ла у слу жбе не свр хе до из-
но са 30% це не јед ног ли тра бен зи на по пре ђе ном ки ло ме тру;

 – оста ле на кна де тро шко ва, у скла ду са дру гим ак ти ма по-
сло дав ца.

На кна да тро шко ва за те рен ски до да так, на кна да тро шко ва за 
ис хра ну у то ку ра да и на кна да тро шко ва на днев ни цу за слу жбе но 
пу то ва ње, ме ђу соб но се ис кљу чу ју.

Ми ни мал на це на ра да у сми слу овог чла на утвр ђу је се та ко 
што се ми ни мал на це на ра да утвр ђе на од лу ком Со ци јал но-еко-
ном ског са ве та осно ва ног за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је од но-
сно Вла де Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са за ко ном, мно жи са 174 
са ти.

Члан 42.
По сло да вац мо же да по за вр шном ра чу ну из до би ти из дво ји 

део сред ста ва за ре ша ва ње стам бе них пи та ња за по сле них.
На чин ре ша ва ња стам бе них пи та ња за по сле них ре гу ли ше се 

по себ ним ак том ко ји до но си по сло да вац.

На кна да за ра де

Члан 43.
За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де у ви си ни про сеч не 

за ра де у прет ход них 12 ме се ци у скла ду са оп штим ак том и уго во-
ром о ра ду, за вре ме од су ство ва ња са ра да на дан пра зни ка ко ји је 
не рад ни дан, го ди шњег од мо ра, пла ће ног од су ства, вој не ве жбе и 
ода зи ва ња на по зив др жав ног ор га на.

Ако је то за за по сле ног по вољ ни је, на кна да за ра де у сми слу 
ста ва 1. овог чла на оства ру је се у ви си ни про сеч не за ра де оства ре-
не код по сло дав ца, у прет ход них 12 ме се ци.

VII. ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 44.
Од ре ђи ва ње за по сле них за чи јим је ра дом пре ста ла по тре ба 

вр ши се у скла ду са За ко ном и Ко лек тив ним уго во ром и оп штим 
ак том по сло дав ца.

Оп штим ак том по сло дав ца бли же се утвр ђу ју кри те ри ју ми за 
утвр ђи ва ње ви шка за по сле них (нпр. ре зул та ти ра да, ду жи на ста жа 
код по сло дав ца, број чла но ва по ро ди це, имов но и здрав стве но ста-
ње за по сле ног и др.).

По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду по осно ву 
про гла ше ња ви шком за по сле ном ис пла ти от прем ни ну ко ја не мо-
же би ти ни жа од зби ра 1/3 за ра де за по сле ног за сва ку на вр ше ну 
го ди ну ра да у рад ном од но су код по сло дав ца код ко га оства ру је 
от прем ни ну. 

За утвр ђи ва ње ви си не от прем ни не ра чу на се и вре ме про ве-
де но у рад ном од но су код по сло дав ца прет ход ни ка у слу ча ју ста-
ту сне про ме не и про ме не по сло дав ца у сми слу чла на 147. овог 
за ко на, као и код по ве за них ли ца са по сло дав цем у скла ду са за-
ко ном.

VI II. УСЛО ВИ ЗА РАД СИН ДИ КА ТА

Члан 45.
За по сле ном код по сло дав ца јам чи се сло бо да син ди кал ног 

удру жи ва ња и де ло ва ња у скла ду са ме ђу на род ним кон вен ци ја ма 
и ва же ћим за ко ни ма.

Усло ви за рад син ди ка та уре ђу ју се ко лек тив ним уго во ром 
код по сло дав ца или спо ра зу мом син ди ка та и по сло дав ца, у скла ду 
са За ко ном и Ко лек тив ним уго во ром.

Члан 46.
По сло да вац је ду жан да син ди кал ној ор га ни за ци ји код по сло-

дав ца, без на кна де, по сред ством слу жби по сло дав ца:
 – од би је из нос син ди кал не чла на ри не од за ра де за по сле ног и 

упла ти га на од го ва ра ју ћи ра чун син ди ка та, у скла ду са ста ту том 
син ди ка та;

 – вр ши упла ту на ра чун фон до ва ко је син ди кат осни ва из 
сред ста ва син ди кал не чла на ри не или за ра де за по сле них чла но ва 
син ди ка та;

 – из ра ди за вр шни ра чун;
 – вр ши об ра ду по да та ка о упла ти чла на ри не и исту да је на 

увид син ди кал ном  ру ко вод ству.

Члан 47.
По сло да вац има оба ве зу да ре пре зен та тив ну син ди кал ну ор-

га ни за ци ју оба ве шта ва о пи та њи ма из сво је над ле жно сти, ко ја су 
од бит ног зна ча ја за еко ном ски и рад но-со ци јал ни по ло жај за по-
сле них.

По сло да вац је ду жан да син ди ка ту омо гу ћи при ступ по сло-
ви ма ко је за по сле ни оба вља ка да је то по треб но ра ди спро во ђе ња 
ме ра за без бе дан и здрав рад.

Члан 48.
По сло да вац мо же да син ди ка ту, без на кна де, обез бе ди сле де-

ће усло ве за рад:
 – ко ри шће ње по слов ног про сто ра ко ји под ра зу ме ва по тре бан 

кан це ла риј ски про стор;
 – по по тре би, пра во ко ри шће ња и дру гих про сто ри ја по сло-

дав ца за одр жа ва ње ве ћих ску по ва нео п ход них за оства ри ва ње 
уло ге син ди ка та;

 – нео п ход не тех нич ке усло ве за рад;
 – по себ на ме ста за огла ша ва ње син ди кал них ин фор ма ци ја;
По сло да вац мо же да овла шће ном пред став ни ку син ди ка та 

обез бе ди упо тре бу слу жбе ног ауто мо би ла или дру гог од го ва ра-
ју ћег пре во зног сред ства, са пла ће ним тро шко ви ма за од ла зак на 
син ди кал не са стан ке, се ми на ре и сл.

Члан 49.
По сло да вац је оба ве зан да овла шће ном пред став ни ку син ди-

ка та омо гу ћи од су ство ва ње са ра да ра ди ре а ли за ци је про грам ских 
ак тив но сти син ди ка та, у скла ду са За ко ном, оп штим ак том по сло-
дав ца и спо ра зу мом син ди ка та и по сло дав ца.
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Члан 50.

По сло да вац не мо же да от ка же уго вор о ра ду, ни ти на дру ги 
на чин ста ви у не по во љан по ло жај пред став ни ка за по сле них (пред-
сед ни ка син ди ка та, име но ва ног или иза бра ног син ди кал ног пред-
став ни ка и чла на са ве та за по сле них и пред став ни ка за по сле них у 
ор га ну упра вља ња по сло дав ца) због ње го вог ста ту са или ак тив но-
сти у свој ству пред став ни ка за по сле них, члан ства у син ди ка ту или 
уче шћа у син ди кал ним ак тив но сти ма.

IX. МЕ ЂУ СОБ НИ ОД НО СИ УЧЕ СНИ КА КО ЛЕК ТИВ НОГ 
УГО ВО РА

Члан 51.
Ме ђу соб ни од но си из ме ђу уче сни ка Ко лек тив ног уго во ра 

ус по ста вља ју се и ре ша ва ју пре го ва ра њем и ускла ђи ва њем за-
јед нич ких и по себ них ин те ре са, уз пу но ува жа ва ње ар гу ме на та, 
објек тив них окол но сти, усло ва и мо гућ но сти, на прин ци пи ма пу-
не рав но прав но сти и парт нер ства.

Уче сни ци Ко лек тив ног уго во ра су са гла сни да, у до број на-
ме ри, пред у зи ма ју ак тив но сти ра ди оства ри ва ња усло ва за при ме-
ну од ред би Ко лек тив ног уго во ра.

Уза јам на је оба ве за уче сни ка Ко лек тив ног уго во ра, ре дов но, 
пот пу но и бла го вре ме но ин фор ми са ње о пи та њи ма ко ја ути чу на 
при ме ну и из ме не и до пу не Ко лек тив ног уго во ра.

У слу ча ју ини ци ра ња пред ло га за из ме ну и до пу ну Ко лек тив-
ног уго во ра као и у слу ча ју от ка за Ко лек тив ног уго во ра, уче сни ци 
су ду жни да при сту пе пре го во ри ма.

Члан 52.
Пре го во ре за за кљу чи ва ње Ко лек тив ног уго во ра као и за из-

ме не и до пу не Ко лек тив ног уго во ра во де пре го ва рач ки ти мо ви, 
са ста вље ни од ре пре зен та тив них син ди ка та и ре пре зен та тив них 
удру же ња по сло да ва ца пот пи сни ка Ко лек тив ног уго во ра, сра змер-
но бро ју чла но ва син ди ка та и по сло да ва ца.

Спор на пи та ња у за кљу чи ва њу Ко лек тив ног уго во ра, ре ша ва 
ар би тра жа ко ју обра зу ју уче сни ци Ко лек тив ног уго во ра у ро ку од 
15 да на од да на на стан ка спо ра.

Од лу ка ар би тра же о спор ном пи та њу не оба ве зу је уче сни ке.
Ар би тра жа се са сто ји од 5 чла но ва, од ко јих два име ну је ре-

пре зен та тив ни син ди кат, два ре пре зен та тив но удру же ње по сло да-
ва ца пот пи сни ка Ко лек тив ног уго во ра и јед ног спо ра зум но име ну-
ју уго вор не стра не из ре да не за ви сних струч них ли ца.

На чин ра да ар би тра же уре ђу ју уче сни ци Ко лек тив ног уго во-
ра од лу ком о фор ми ра њу ар би тра же.

Члан 53.
Спор на пи та ња у при ме ни овог ко лек тив ног уго во ра, мо же 

да ре ша ва ар би тра жа ко ју обра зу ју уче сни ци Ко лек тив ног уго во-
ра, у ро ку од 15 да на од да на на стан ка спо ра.

Од лу ка ар би тра же о спор ном пи та њу оба ве зу је уче сни ке.
Ар би тра жа се са сто ји од пет чла но ва, од ко јих два име ну је 

ре пре зен та тив ни син ди кат, два ре пре зен та тив но удру же ње по сло-
да ва ца пот пи сни ка Ко лек тив ног уго во ра и јед ног спо ра зум но име-
ну ју уго вор не стра не из ре да не за ви сних струч них ли ца.

На чин ра да ар би тра же уре ђу ју уче сни ци Ко лек тив ног уго во-
ра од лу ком о фор ми ра њу ар би тра же.

Од лу ка ар би тра же о спор ном пи та њу оба ве зу је уче сни ке.
Од лу ка ар би тра же се до но си ква ли фи ко ва ном (2/3) ве ћи ном 

гла со ва чла но ва ар би тра же.

Ко ор ди на ци о ни од бор

Члан 54.
Уче сни ци Ко лек тив ног уго во ра мо гу да фор ми ра ју Ко ор ди-

на ци о ни од бор за пра ће ње ње го ве при ме не.
У Ко ор ди на ци о ни од бор, уче сни ци Ко лек тив ног уго во ра 

име ну ју по јед ног чла на и по јед ног за ме ни ка.
Чла но ви и за ме ни ци чла но ва Ко ор ди на ци о ног од бо ра су 

струч на ли ца из обла сти рад них од но са, не ма ју огра ни чен ман дат 
и мо гу би ти увек за ме ње ни.

Ко ор ди на ци о ни од бор по по тре би, а нај ма ње јед ном у шест 
ме се ци, раз ма тра ак ту ел на пи та ња у ве зи при ме не Ко лек тив ног 
уго во ра, а по себ но:

 – да је и об ја вљу је ми шље ња, упут ства и про це ду ре у ве зи 
оства ри ва ња пра ва и оба ве за из рад ног од но са, утвр ђе них Ко лек-
тив ним уго во ром;

 – ини ци ра из ме не и до пу не по је ди них од ред би Ко лек тив ног 
уго во ра;

 – да је ини ци ја ти ву за про ши ре но деј ство Ко лек тив ног уго во-
ра или по је ди них ње го вих од ред би;

 – да је ми шље ње о зах те ви ма за из у зи ма ње од при ме не Ко лек-
тив ног уго во ра;

 – на зах тев уче сни ка ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца, 
раз ма тра ин фор ма ци ју о ускла ђе но сти ко лек тив них уго во ра код 
по сло дав ца са Ко лек тив ним уго во ром и пред у зи ма ме ре на њи хо-
вом ускла ђе њу;

 – и дру ге по сло ве у ве зи при ме не Ко лек тив ног уго во ра.
Ко ор ди на ци о ни од бор ра ди и од лу чу је на осно ву По слов ни ка 

ко ји до но си на пр вој, кон сти ту тив ној сед ни ци.
Ко ор ди на ци о ни од бор во ди еви ден ци ју о свом ра ду, а по себ но 

о из да тим ми шље њи ма, упо зо ре њи ма и по кре ну тим по ступ ци ма.
Усло ве за рад Ко ор ди на ци о ног од бо ра обез бе ђу ју уче сни ци 

Ко лек тив ног уго во ра.

X. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 55.
Ко лек тив ни уго вор ва жи три го ди не.
По ис те ку ро ка из ста ва 1. овог чла на, Ко лек тив ни уго вор 

пре ста је да ва жи, ако се уче сни ци Ко лек тив ног уго во ра дру га чи-
је не спо ра зу ме ју, и то нај ка сни је 30 да на пре ис те ка ро ка ва же ња 
Ко лек тив ног уго во ра.

Ва же ње Ко лек тив ног уго во ра пре ис те ка ро ка из ста ва 1. овог 
чла на, мо же пре ста ти спо ра зу мом уче сни ка Ко лек тив ног уго во ра 
или от ка зом.

Из ме не и до пу не Ко лек тив ног уго во ра вр ше се на на чин и по 
по ступ ку по ко ме је Ко лек тив ни уго вор за кљу чен.

Члан 56.
По сло дав ци на ко је се од но се од ред бе овог ко лек тив ног уго-

во ра из вр ши ће ускла ђи ва ње оп штег ак та (ко лек тив ни уго вор или 
пра вил ник о ра ду) у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог 
ко лек тив ног уго во ра.

Члан 57.
По сло дав ци, чла но ви Удру же ња по сло да ва ца „Пу тар”  – уче-

сни ка Ко лек тив ног уго во ра код ко јих ни је дан син ди кат не ис пу-
ња ва усло ве ре пре зен та тив но сти или син ди ка ти ни су за кљу чи ли 
спо ра зум о удру жи ва њу, од но сно ако уче сни ци у ко лек тив ном 
пре го ва ра њу не по стиг ну са гла сност за за кљу чи ва ње ко лек тив ног 
уго во ра, ду жни су да:

 – до не су оп шти акт или из вр ше из ме не и до пу не по сто је ћег 
оп штег ак та, ра ди ускла ђи ва ња са од ред ба ма За ко на и Ко лек тив-
ног уго во ра;

 – са за по сле ни ма за кљу че анек се уго во ра о ра ду ко ји су 
ускла ђе ни са од ред ба ма Ко лек тив ног уго во ра.

Члан 58.
Ако на дан сту па ња на сна гу Ко лек тив ног уго во ра ни је ко-

нач но од лу че но о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле-
ног, на њих се при ме њу ју од ред бе Ко лек тив ног уго во ра, ако је то 
за за по сле ног по вољ ни је.

Члан 59.
Овај ко лек тив ни уго вор је са чи њен у 6 (шест) исто вет них 

при ме ра ка, од ко јих сва ка стра на за др жа ва по 3 (три) при мер ка.

Члан 60.
Ко лек тив ни уго вор сту па на сна гу осмог да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Са мо стал ни син ди кат пу та ра Ср би је,
Со ња Ву ка но вић, с.р.

Удру же ње по сло да ва ца пут не при вре де
Ре пу бли ке Ср би је „Пу тар”,
Зво ни мир Мар ко вић, с.р.


