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Реч уРед ни кА
По што ва не ко ле ге, пред ва ма 

је по се бно изда ње ли ста По шта р 
који је, пре све га, на ме њен син-
ди кал ним активисти ма као вид 
по мо ћи у њи хо вом ра ду.

Овај број је, де ли ми чно, на ста о 
на осно ву за хте ва од синди кал-
них пред став ни ка са те ре на.

Наиме, након спро ве де них из-
бо ра у Синдика ту ПТТ Срби је, у 
син ди кал ни рад се укљу чио ве-
ћи број но вих акти ви ста. Не ки од 
њих се са да први пут ба ве син ди-
кал ним ра дом и су сре ћу са те ма-
ма и про бле ми ма ко ји су ве за ни 
за пра ва рад ни ка и чла но ва ко је 
са да пред ста вља ју. 

Сма тра о сам да је ово тре ну так 
да објавимо по се бно из да ње на-
шег син ди кал ног гла си ла у ко ме се 
на ла зе сви бит ни за ко ни и пра вил-
ни ци ко ји уређују од но се из ме ђу 
радни ка и по сло дав ца.

Ту су, пре свега, За кон о ра ду и Ко-
ле ктив ни уговор за ЈП ПТТ са обра-
ћа ја „Ср би ја”, као и За кон о без бед-
но сти и здрав љу на ра ду.

По ред то га ту је и Ста тут Син ди-
ка та ПТТ Ср би је као ос нов ни акт, 
за тим Пра вил ник и Упут ство Фон да 
со ли дар но сти као и Уго вор ко јим 
се де фи ни шу усло ви за не сме тан 
син ди кал ни рад.

На дам се да ће Вам све ово би ти 
од ко ри сти и да ће овај број По-
шта ра би ти не за ме њи ва став ка у 
сва кој син ди кал ној торби.
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Скуп шти на Син ди ка та ПТТ Ср би је, на свом шестом за се да њу, одр жа ном да на 24 и 25. априла 
2009. го ди не у Соко Бањи, доноси Ста тут Син ди ка та ПТТ Ср би је, та ко да текст гла си:

СТА ТУТ СИН ДИ КА ТА ПТТ СР БИ ЈЕ
I ОСнОВ не Од Ред Бе

члан 1.

Син ди кат ПТТ Ср би је је са мо стал на, 
не стра нач ка и ин те ре сна ор га ни за ци ја 
чла но ва, којa на на че ли ма уза јам но сти 
и со ли дар но сти оства ру је, уна пре ђу је и 
шти ти про фе си о нал не, еко ном ске, со ци-
јал не и дру ге ин те ре се и пра ва чла но ва, 
свим ле гал ним и ле ги тим ним сред стви-
ма син ди кал не бор бе.

члан 2.

Син ди кат ПТТ Ср би је је је дин стве на 
ор га ни за ци ја до бро вољ но ор га ни зо ва-
них чла но ва, за по сле них у Јав ном пред-
у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” и дру гим 
прав ним ли ци ма срод них де лат но сти, 
ко ји при хва та ју овај Ста тут.

Од но си у Син ди ка ту ПТТ Ср би је се 
из гра ђу ју на прин ци пи ма де мо кра тич-
но сти, из бо ра и од лу чи ва ња, јав но сти 
ра да, со ли дар но сти, ефи ка сно сти и од-
го вор но сти чла но ва ор га ни зо ва них у 
син ди кал не ор га ни за ци је.

члан 3.

На зив син ди ка та је: Син ди кат ПТТ Ср-
би је.

Се ди ште Син ди ка та ПТТ Ср би је је у Бе-
о гра ду, Та ков ска 2.

Син ди кат ПТТ Ср би је има свој ство 
прав ног ли ца, свој пе чат и штам биљ.

Текст пе ча та и штам би ља је на срп ском 
је зи ку и ис пи сан је ћи ри ли цом.

Пе чат је окру глог об ли ка и са др жи 
текст: Син ди кат ПТТ Ср би је – Бе о град, а 
у сре ди ни има свој знак.

члан 4.

Син ди кат ПТТ Ср би је je члан Кон фе де-
ра ци је сло бод них син ди ка та и мо же до-
бро вољ но да се удру жу је у са ве зе, уни је 
и дру ге ор га ни за ци о не об ли ке са дру гим 
син ди ка ти ма у зе мљи и ино стран ству, на 
на че ли ма рав но прав но сти, уза јам но сти 
и со ли дар но сти.

члан 5.

Син ди кат ПТТ Ср би је има за да так да:
1. шти ти и уна пре ђу је ма те ри јал ни, со-

ци јал ни и дру штве ни по ло жај чла но ва 
уче шћем у до но ше њу за ко на, за кљу чи-
ва њем ко лек тив ног уго во ра и уче ство-
ва њем у ор га ни ма упра вља ња;

2. се за ла же за обез бе ђе ње за шти те 

на ра ду и по бољ ша ва ње усло ва жи во та 
и ра да;

3. обез бе ђу је усло ве за од мор, опо ра-
вак, ре кре а ци ју и ре ха би ли та ци ју ра ди 
спре ча ва ња ума ње ња рад не спо соб но-
сти и на сту па ња ин ва лид но сти за по сле-
них и ор га ни зу је из ле те и ту ри стич ка пу-
то ва ња за сво је чла но ве као не про фит на 
ор га ни за ци ја у скла ду са за ко ном.

4. обез бе ђу је бес плат ну рад но-прав-
ну за шти ту син ди кал них пред став ни ка и 
оста лих чла но ва;

5. се за ла же за ор га ни за ци о но ја ча ње 
син ди кал них ор га ни за ци ја и ор га на Син-
ди ка та ПТТ Ср би је, ства ра њем по вољ ни-
јих ма те ри јал них и ка дров ских усло ва 
за њи хов рад и про фе си о нал но оспо со-
бља ва ње за син ди кал ни рад;

6. вр ши оспо со бља ва ње чла но ва за 
син ди кал ни рад пу тем се ми на ра, са ве то-
ва ња и дру гих об ли ка син ди кал ног уса-
вр ша ва ња и обра зу је фонд за оства ри ва-
ње ових функ ци ја

7. оства ру је и шти ти пра ва за по сле них 
уче шћем у упра вља њу Пред у зе ћем;

8. оства ру је и шти ти пра ва и ин те ре се 
за по сле них у про це су сво јин ске тран-
сфор ма ци је;

9. обез бе ђу је ин фор ми са ње члан ства 
и јав но сти о сво јим од лу ка ма, ста во ви ма 
и ак тив но сти ма пу тем сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња, по себ них син ди кал них 
гла си ла и на дру ге при год не на чи не;

10. ства ра усло ве за стал но фи нан си ра-
ње ак тив но сти син ди ка та и фор ми ра ње 
Штрај кач ког фон да, Фон да со ли дар но сти 
и дру гих фон до ва из син ди кал не чла на-
ри не и пу тем пред у зет ни штва, спон зор-
ства, до на тор ства и дру гих из во ра;

11 оства ру је ме ђу син ди кал ну и ме ђу-
на род ну син ди кал ну са рад њу на на че ли-
ма рав но прав но сти, уза јам но сти и со ли-
дар но сти;

12. из гра ђу је за јед нич ку стра те ги ју де-
ло ва ња и ор га ни зу је штрајк;

13. упра вља имо ви ном Син ди ка та ПТТ 
Ср би је,

14. Oстварује и дру га пра ва из над ле-
жно сти Син ди ка та ПТТ Ср би је

члан 6.

У оства ри ва њу за шти те ин те ре са и 
пра ва чла но ва, Син ди кат ПТТ Ср би је 
пу тем ор га на син ди ка та и син ди кал них 
ор га ни за ци ја ко ри сти сред ства и ме то де 
син ди кал ног де ло ва ња:

до го вор, спо ра зу ме ва ње, са рад њу, 
удру жи ва ње, пре го ва ра ње, кри ти ку, 
оспо ра ва ње, при ти сак, тра же ње остав ке, 
ис кљу че ње, ор га ни зо ва ње про тест ног 
ску па, ор га ни зо ва ње бој ко та, ор га ни зо-
ва ње штрај ка, ор га ни зо ва ње ге не рал ног 
штрај ка и дру ге ме то де син ди кал ног де-
ло ва ња.

II ОСнОВ нА ПРА ВА, ду ЖнО СТи и 
Од ГО ВОР нО СТи чЛА нА 

 Син ди кА ТА

члан 7.

Учла ње ње у Син ди кат ПТТ Ср би је се 
вр ши на осно ву сло бод но из ра же не во-
ље и при хва та ња Ста ту та ПТТ Ср би је, 
пот пи си ва њем при ступ ни це.

При ступ ни це се чу ва ју у син ди кал ној 
ор га ни за ци ји.

Чла ну Син ди ка та ПТТ Ср би је из да је се 
члан ска кар та чи ји са др жај и об лик утвр-
ђу је Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би-
је.

Члан ска кар та је вла сни штво Син ди ка-
та ПТТ Ср би је и ни је пре но си ва. Члан ску 
кар ту из да је син ди кал на ор га ни за ци ја.

По пре стан ку члан ства у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је, члан ска кар та вра ћа се Син-
ди ка ту ПТТ Ср би је, од но сно син ди кал ној 
ор га ни за ци ји.

Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је не мо же 
би ти члан дру гог Син ди ка та.

Сти ца њем свој ства чла на Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, по ста је се члан Фон да со ли-
дар но сти Син ди ка та ПТТ Ср би је.

члан 8.

Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је мо же би-
ти сва ки за по сле ни у Јав ном пред у зе ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” и за по сле ни у 
дру гим прав ним ли ци ма срод них де лат-
но сти ко ји има ин те рес да будe у Син ди-
ка ту ПТТ Ср би је.

Ли ци ма са по себ ним овла шће њи ма и 
од го вор но сти ма, на ко је је ге не рал ни ди-
рек тор пре нео овла шће ња, док оба вља-
ју по сло ве на тој функ ци ји, ми ру ју пра ва 
и оба ве зе чла на Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
из у зев пра ва на со ли дар ну по моћ и оба-
ве зе пла ћа ња чла на ри не.

Чла ну ко ји је на од слу же њу вој ног ро-
ка ми ру ју сва пра ва и оба ве зе.

Чла ну ко ји је на по ро диљ ском од су-
ству, ду жем бо ло ва њу, не пла ће ном од су-
ству и дру гим ду жим об ли ци ма од су ство-
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ва ња ми ру ју оба ве зе пре ма Син ди ка ту.
Члан Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ме је от-

ка зан уго вор о ра ду, има пра во да оста не 
у Син ди ка ту до пра во сна жно окон ча ног 
суд ског спо ра по от ка зу .

члан 9.

Основ на пра ва и ду жно сти чла на Син-
ди ка та ПТТ Ср би је су да:

1. оства ру је за ра ду у скла ду са ко лек-
ти вим уго во ром,

2. уче ству је у до но ше њу ста во ва, за-
кљу ча ка, од лу ка и ака та Син ди ка та ПТТ 
Ср би је ко ји ма се обез бе ђу је ње гов ма те-
ри јал ни, со ци јал ни и дру штве ни по ло жај 
и прав на си гур ност,

3. из ра жа ва сво је ин те ре се и уче ству је 
у ак тив но сти ма на при пре ми и за кљу чи-
ва њу Ко лек тив ног уго во ра,

4. пред ла же ак тив но сти и ко ри шће ње 
сред ста ва и ме то да син ди кал ног де ло ва-
ња ра ди оства ри ва ња за шти те и ин те ре-
са члан ства,

5. оства ру је бес плат ну прав ну за шти ту 
ра ди за шти те пра ва на ра ду и по осно ву 
ра да, ис кљу чи во на пред лог или по од-
лу ци од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је, 
а у слу ча ју до би ја ња спо ра оба ве зан је 
упла ти ти Син ди ка ту це ло ку пан из нос 
дат за во ђе ње спо ра а ко ји је до био од 
Син ди ка та

6. уче ству је у обра зо ва њу и оспо со-
бља ва њу за син ди кал не ак тив но сти,

7. оства ру је пре вен ци ју рад не ин ва-
лид но сти и ре кре а тив ни од мор,

8. бу де ин фор ми сан о ак тив но сти ма 
ко је се во де у Син ди ка ту ПТТ Ср би је,

9. пред ла же и би ра чла но ве ор га на и 
те ла Син ди ка та ПТТ Ср би је и бу де у њих 
би ран,

10. се при др жа ва Ста ту та и од лу ка ор-
га на Син ди ка та ПТТ Ср би је,

11. пла ћа чла на ри ну.

члан 10.

Члан ство у Син ди ка ту ПТТ Ср би је пре-
ста је:

1. исту па њем из Син ди ка та ПТТ Ср би је,
2. ис кљу че њем из Син ди ка та ПТТ Ср-

би је
3. пре стан ком рад ног од но са у ЈП ПТТ 

са о бра ћа ја „Ср би ја”, ње го вим прав ним 
след бе ни ци ма или дру гим прав ним ли-
ци ма срод них де лат но сти чи ји за по сле-
ни су чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је.

члан 11.

Члан син ди ка та мо же ис ту пи ти из члан-
ства Син ди ка та ПТТ Ср би је да ва њем пи-
сме не из ја ве, из ја ва о ис ту пу под но си се 
син ди кал ној ор га ни за ци ји чи ји је члан. 

Да ном да ва ња пи сме не из ја ве о исту-
па њу из Син ди ка та ПТТ Ср би је чла ну 
пре ста ју сва пра ва и оба ве зе, а чла на ри-
ну пла ћа за кључ но са ме се цом у ко јем му 
пре ста је члан ство.

При ли ком исту па ња из Син ди ка та ПТТ 
Ср би је, члан је ду жан да вра ти члан ску 
кар ту и сву имо ви ну Син ди ка та ПТТ Ср-
би је са ко јом је за ду жен и из ми ри све 
оста ле оба ве зе пре ма Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је.

члан 12.

Члан се ис кљу чу је из Син ди ка та ПТТ 
Ср би је: 

1. због при сту па ња дру гом син ди ка ту,
2. те же по вре де од ре да ба овог Ста ту-

та ко јом се на но си ште та Син ди ка ту (ми-
шље ње да је Ста ту тар ни од бор), 

3. због де ло ва ња су прот но ин те ре си-
ма Син ди ка та са стра нач ких по зи ци ја;

4. због не по што ва ња и не из вр ша ва ња 
од лу ка ор га на Син ди ка та;

5. због уче ство ва ња у ак тив но сти ма на 
раз би ја њу Син ди ка та или под сти ца ња 
та кве ак тив но сти; 

6. због не пла ћа ња чла на ри не уза стоп-
но два ме се ца, из нео прав да них раз ло га.

Пред лог за ис кљу че ње из Син ди ка-
та ПТТ Ср би је мо же да ти нај ма ње јед на 
тре ћи на чла но ва ор га на, ви ши ор ган 
или јед на тре ћи на од бо ра син ди кал не 
ор га ни за ци је.

Од лу ку о ис кљу че њу из Син ди ка та до-
но си од бор син ди кал не ор га ни за ци је.

Од лу ка о ис кљу че њу је до не та ако се 
за њу тај ним или јав ним гла са њем из ја-
сни ви ше од по ло ви не чла но ва  од бо ра 
син ди кал не ор га ни за ци је.

Ис кљу че ни члан има пра во да у ро ку 
од 15 да на од до но ше ња од лу ке о ис кљу-
че њу под не се жал бу Из вр шном од бо ру 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је 
ду жан је да од лу ку по жал би на од лу ку о 
ис кљу че њу, до не се у ро ку од 30 да на од 
до ста вља ња жал бе.

Да ном ко нач но сти од лу ке о ис кљу че-
њу, чла ну пре ста ју сва пра ва и оба ве зе 
утвр ђе не овим Ста ту том, а ма те ри јал не 
оба ве зе је ду жан да ре гу ли ше.

III Син ди кАЛ нА ОР ГА ни ЗА Ци ЈА

члан 13.

Основ ни об лик ор га ни зо ва ња члан-
ства у Син ди ка ту ПТТ Ср би је је син ди-
кал на ор га ни за ци ја.

Син ди кал на ор га ни за ци ја има свој-
ство прав ног ли ца, има свој пе чат и 
штам биљ.

Пе чат је окру глог об ли ка и са др жи 

текст: Син ди кат ПТТ Ср би је, знак Син ди-
ка та ПТТ Ср би је и на зив син ди кал не ор-
га ни за ци је.

Текст пе ча та је на срп ском је зи ку ис пи-
сан ћи ри ли цом.

У на ци о нал но ме шо ви тим сре ди на ма 
пе чат мо же да са др жи текст и на је зи ку 
на ци о нал них ма њи на.

члан 14.

Син ди кал ну ор га ни за ци ју осни ва ју 
чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је по тех но-
ло шком или те ри то ри јал ном прин ци пу.

Од лу ку за осни ва ње но ве као и за га-
ше ње син ди кал не ор га ни за ци је до но си 
Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је.

члан 15.

Ра ди пот пу не и све стра не ак тив но сти 
чла но ва у син ди кал ним ор га ни за ци ја ма, 
као об ли ци де ло ва ња, по пра ви лу се ор-
га ни зу ју син ди кал не по дру жни це.

Син ди кал не по дру жни це се фор ми ра ју 
и де лу ју у окви ру син ди кал не ор га ни за-
ци је у за ви сно сти од про це са ра да и те-
ри то ри јал них спе ци фич но сти, а мо гу се 
фор ми ра ти и за од ре ђе не де лат но сти.

Од лу ку о фор ми ра њу и га ше њу син ди-
кал не по дру жни це до но си од бор син ди-
кал не ор га ни за ци је.

члан 16.

Син ди кал на по дру жни ца рас пра-
вља и утвр ђу је пред ло ге и ми шље ња 
о пи та њи ма о ко ји ма ста во ве и од лу ке 
до но си од бор син ди кал не ор га ни за-
ци је, ин фор ми ше члан ство и оства ру је 
дру ге функ ци је, у скла ду са Пра ви ли ма 
син ди кал не ор га ни за ци је и Ста ту том 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

Син ди кал на по дру жни ца оства ру је 
пра ва у рас по де ли де ла чла на ри не ко-
ја при па да син ди кал ној ор га ни за ци ји 
у скла ду са пра ви ли ма син ди кал не ор-
га ни за ци је.

Син ди кал на по дру жни ца би ра пред-
сед ни ка по дру жни це и чла но ве за од-
бор син ди кал не ор га ни за ци је у скла ду 
са Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци-
је, тај ним гла са њем из ме ђу ви ше кан-
ди да та, а акла ма ци јом уко ли ко је пред-
ло жен са мо је дан кан ди дат.

Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за-
ци је бли же се утвр ђу ју кри те ри ју ми за 
фор ми ра ње син ди кал них по дру жни-
ца, њи хо ве функ ци је, за да ци и на чин 
де ло ва ња.

члан 17.

Са ста нак син ди кал не ор га ни за ци је 
је основ ни об лик ра да и од лу чи ва ња и 
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одр жа ва се по по тре би за це лу син ди-
кал ну ор га ни за ци ју, а мо же се одр жа ти 
и по по дру жни ца ма или на дру ги на чин 
у скла ду са пра ви ли ма син ди кал не ор га-
ни за ци је.

Син ди кал на ор га ни за ци ја као и син ди-
кал на по дру жни ца од лу ке до но си ве ћи-
ном гла со ва при сут них чла но ва.

члан 18.

Син ди кал на ор га ни за ци ја одр жа-
ва из бор ни са ста нак нај ма ње јед ном у 
че ти ри го ди не за це лу син ди кал ну ор-
га ни за ци ју, по по дру жни ца ма или на 
дру ги на чин у скла ду са Пра ви ли ма син-
ди кал не ор га ни за ци је, и том при ли ком 
раз ма тра рад у пред ход ном пе ри о ду, 
би ра чла но ве Од бо ра син ди кал не ор га-
ни за ци је, у скла ду са Ста ту том Син ди ка-
та ПТТ Ср би је.

За пи сник са из бор ног са стан ка до ста-
вља се Из вр шном од бо ру нај ка сни је 15 
да на од да на одр жа ва ња са стан ка.

члан 19.

Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци је 
ко је до но си од бор син ди кал не ор га ни-
за ци је, бли же се уре ђу ју кри те ри ју ми 
ор га ни зо ва но сти, са др жај и на чин ра да 
син ди кал не ор га ни за ци је и на чин од лу-
чи ва ња на са стан ци ма син ди кал не ор га-
ни за ци је и сед ни ца ма од бо ра.

Ор га ни син ди кал не ор га ни за ци је пу-
но прав но од лу чу ју ако сед ни ци при су-
ству је нај ма ње 2/3 чла но ва а од лу ка је 
до не та ако се за њу из ја сни ви ше од 1/2 
при сут них чла но ва. 

Пра ви ла син ди кал не ор га ни за ци је 
ко ја ре гу ли шу ова пи та ња не мо гу би ти 
у су прот но сти са Ста ту том ПТТ Ср би је и 
до ста вља ју се на ве ри фи ка ци ју Ста ту тар-
ном од бо ру.

члан 20.

Ор га ни син ди кал не ор га ни за ци је су:
1. Од бор син ди кал не ор га ни за ци је,
2. Над зор ни од бор син ди кал не ор га-

ни за ци је.
Број чла но ва од бо ра син ди кал не ор-

га ни за ци је за ви си од бро ја чла но ва те 
ор га ни за ци је и бро ја син ди кал них по-
дру жни ца, а не мо же би ти ма њи од пет 
чла но ва и исти се ре гу ли ше Пра ви ли ма 
син ди кал не ор га ни за ци је.

Пред сед ни ци по дру жни ца су по 
функ ци ји чла но ви од бо ра син ди кал не 
ор га ни за ци је.

У од бо ру син ди кал не ор га ни за ци је 
тре ба обез бе ди ти ве ћи ну чла но ва из 
основ не и од го ва ра ју ћу за сту пље ност из 
дру гих де лат но сти.

члан 21.

Од бор син ди кал не ор га ни за ци ја се ан-
га жу је на:

1. оства ри ва њу и за шти ти пра ва чла-
но ва ко ја про из и ла зе из ра да и по осно-
ву ра да,

2. уна пре ђи ва њу усло ва ра да, за шти те 
на ра ду и при ме ни ко лек тив ног уго во ра,

3. за шти ти ин те ре са чла но ва Син ди ка-
та ПТТ Ср би је у по ступ ку ста ту сних про-
ме на и сво јин ске тран сфор ма ци је, тех но-
ло шких, ор га ни за ци о них и еко ном ских 
про ме на Пред у зе ћа,

4. оства ри ва њу пра ва рад ни ка за чи-
јим је ра дом пре ста ла по тре ба, 

5. ор га ни зо ва њу из ле та и ту ри стич ких 
пу то ва ња за сво је чла но ве, као не про-
фит на ор га ни за ци ја у скла ду са за ко ном,

6. оства ри ва њу дру гих пра ва утвр ђе-
них овим Ста ту том и За ко ном.

Од бор син ди кал не ор га ни за ци је за-
сту па сво је чла но ве у скла ду са од ред ба-
ма овог Ста ту та.

члан 22.

Над ле жно сти од бо ра син ди кал не ор-
га ни за ци је;

1. усва ја пра ви ла син ди кал не ор га ни-
за ци је ко ја ре гу ли шу број чла но ва и са-
став од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је,

2. до но си план ра да и фи нан сиј ски 
план за ка лен дар ску го ди ну и до ста вља 
га Из вр шном од бо ру,

3. усва ја за вр шни ра чун син ди кал не 
ор га ни за ци је и до ста вља га Из вр шном 
од бо ру,

4. би ра пред сед ни ка и се кре та ра син-
ди кал не ор га ни за ци је, чла но ве скуп шти-
не из сво јих ре до ва тај ним гла са њем из-
ме ђу ви ше кан ди да та или акла ма ци јом 
уко ли ко је пред ло жен са мо је дан кан ди-
дат,

5. би ра бла гај ни ка као струч но ли це 
из ре до ва чла но ва син ди кал не ор га ни-
за ци је.

6. шти ти рад на и со ци јал на пра ва за по-
сле них,

7. за у зи ма ста во ве и до но си од лу ке о 
пи та њи ма из де ло кру га ра да син ди кал-
не ор га ни за ци је, пра ти и ан га жу је се на 
њи хо вој ре а ли за ци ји,

8. ко ор ди ни ра ак тив ност син ди кал них 
по дру жни ца,

9. по кре ће ини ци ја ти ве и да је пред-
ло ге ор га ни ма Син ди ка та ПТТ Ср би је и 
спро во ди њи хо ве од лу ке,

10. ан га жу је се у ак ци ја ма ко је во де ор-
га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је,

11. спро во ди од лу ку о ор га ни зо ва њу и 
сту па њу у штрајк,

12. гла са о по ве ре њу пред сед ни ку 
син ди кал не ор га ни за ци је, и чла но ви ма 
Скуп шти не нај ма ње јед ном у две го ди-
не,

13. би ра чла но ве над зор ног од бо ра из 
ре до ва члан ства,

14. оба ве зан је да за пи сни ке са са ста-
на ка од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је 
до ста вља Из вр шном од бо ру Син ди ка та.

члан 23.

Над зор ни од бор син ди кал не ор га ни-
за ци је бро ји нај ма ње три чла на.

Над зор ни од бор син ди кал не ор га ни-
за ци је вр ши над зор ма те ри јал но-фи нан-
сиј ског по сло ва ња син ди кал не ор га ни-
за ци је.

Над зор ни од бор је са мо ста лан у свом 
ра ду и од го ва ра син ди кал ној ор га ни за-
ци ји.

На чин и де ло круг ра да Над зор ног од-
бо ра утвр ђу је се Пра ви ли ма син ди кал не 
ор га ни за ци је.

члан 24.

Пред сед ник син ди кал не ор га ни за ци је:
1. Пред ста вља и за сту па син ди кал ну 

ор га ни за ци ју и по функ ци ји је члан Глав-
ног од бо ра, Ре ги о нал не скуп шти не и 
Скуп шти не Син ди ка та ПТТ Ср би је.

2. Са зи ва сед ни це од бо ра син ди кал не 
ор га ни за ци је по по тре би, а нај ма ње јед-
ном у три ме се ца и ако то зах те ва јед на 
тре ћи на чла но ва син ди кал не ор га ни за-
ци је, јед на тре ћи на чла но ва од бо ра син-
ди кал не ор га ни за ци је, син ди кал на по-
дру жни ца или ви ши ор ган.

3. Усме ра ва ак тив ност од бо ра син ди-
кал не ор га ни за ци је на оства ри ва њу и за-
шти ти пра ва чла но ва.

4. Ан га жу је се и ко ор ди ни ра рад на ре-
а ли за ци ји ста во ва и од лу ка син ди кал не 
ор га ни за ци је и Син ди ка та ПТТ Ср би је.

5. Са ра ђу је са ор га ни ма Син ди ка та ПТТ 
Ср би је у име син ди кал не ор га ни за ци је и 
од бо ра син ди кал не ор га ни за ци је.

6. За сту па ин те ре се чла но ва.
7. Пре го ва ра са над ле жним ру ко во ди о-

ци ма ор га ни за ци о не це ли не Пред у зе ћа.
8. Пот пи су је ак та син ди кал не ор га ни-

за ци је.
9. Ин фор ми ше од бор син ди кал не ор-

га ни за ци је о ак тив но сти ма ко је во ди и 
оба вља.

10. Оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са 
Ста ту том Син ди ка та ПТТ Ср би је и Пра ви-
ли ма син ди кал не ор га ни за ци је.

11. Пред сед ни ка син ди кал не ор га ни-
за ци је у ње го вом од су ству за ме њу је се-
кре тар.
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IV ОР ГА ни Син ди кА ТА ПТТ  
СР Би Је

члан 25.

Ор га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је су:
1. Скуп шти на Син ди ка та ПТТ Ср би је (у 

да љем тек сту: Скуп шти на),
2. Глав ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је 

(у да љем тек сту: Глав ни од бор),
3. Из вр шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср-

би је (у да љем тек сту: Из вр шни од бор),
4. Над зор ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср-

би је ( у да љем тек сту: Над зор ни од бор)
5. Ста ту тар ни од бор Син ди ка та ПТТ 

Ср би је( у да љем тек сту: Ста ту тар ни од-
бор).

6. Ре ги о нал не скуп шти не.

СкуП ШТи нА

члан 26.

Скуп шти на је нај ви ши ор ган Син ди ка-
та ПТТ Ср би је.

Скуп шти на има про мен љив број чла-
но ва у за ви сно сти од бро ја син ди кал них 
ор га ни за ци ја и бро ја чла но ва у њи ма.

Скуп шти ну чи не пред сед ни ци син ди-
кал них ор га ни за ци ја по функ ци ји и чла-
но ви Скуп шти не иза бра ни у син ди кал-
ним ор га ни за ци ја ма и то:

- до 300 чла но ва син ди кал не ор га ни-
за ци је би ра се је дан члан Скуп шти не,

- на сва ких сле де ћих 300 и за по че тих 
300 чла но ва син ди кал не ор га ни за ци је, 
би ра се још по је дан члан Скуп шти не.

Скуп шти на се са зи ва у ре дов ном и 
ван ред ном за се да њу.

члан 27.

Скуп шти на би ра пред сед ни ка, пот-
пред сед ни ка и се кре та ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је из ре до ва сво јих чла но ва ис кљу-
чи во тај ним гла са њем из ме ђу ви ше кан-
ди да та на пи сме ни пред лог ре ги о нал них 
скуп шти на а акла ма ци јом у ко ли ко је 
пред ло жен са мо је дан кан ди дат.

Кан ди да ти за пред сед ни ка, пот пред-
сед ни ка и се кре та ра Син ди ка та ПТТ Ср-
би је кан ди да ту ру обра зла жу усме ним 
обра ћа њем скуп шти ни, са крат ким ви ђе-
њем сво је уло ге у Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

члан 28.

Ра дом Скуп шти не ру ко во ди рад но 
пред сед ни штво ко је чи не:

1. пот пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср-
би је, ко ји је ујед но и пред сед ник Скуп-
шти не

2. пред сед ни ци ре ги нал них скуп шти-
на

члан 29.

Скуп шти на пу но ва жно од лу чу је ако је 
при сут но нај ма ње 2/3 чла но ва, а од лу ке 
Скуп шти не су до не те ако се за њих из ја-
сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но-
ва Скуп шти не.

члан 30.

Скуп шти на оба вља сле де ће по сло ве:
1. раз ма тра и усва ја по слов ник о ра ду 

Скуп шти не,
2. ве ри фи ку је из бор чла но ва Скуп-

шти не,
3. раз ма тра и усва ја пи са ни из ве штај 

о ра ду Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу 
два за се да ња Скуп шти не ко ји под но си 
пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је,

4. раз ма тра и усва ја пи са ни из ве штај 
о ма те ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва-
њу Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу два 
за се да ња Скуп шти не ко ји под но си Над-
зор ни од бор,

5. гла са о по ве ре њу пред сед ни ку, 
пот пред сед ни ку, се кре та ру, Над зор ном 
од бо ру и Ста ту тар ном од бо ру Син ди-
ка та ПТТ Ср би је нај ма ње јед ном у две 
го ди не,

6. усва ја ре зо лу ци је и Про грам Син-
ди ка та ПТТ Ср би је,

7. усва ја Ста тут Син ди ка та ПТТ Ср би је,
8. ве ри фи ку је ман да те чла но ви ма 

Над зор ног и чла но ви ма Ста ту тар ног 
од бо ра на пред лог ре ги о нал них скуп-
шти на,

9. до но си од лу ку у ве зи са ту ма че њем 
Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је од стра-
не Ста ту тар ног од бо ра,

10. за сту па ин те ре се члан ства у скла-
ду са од ред ба ма овог Ста ту та,

11. упра вља и рас по ла же имо ви ном 
Син ди ка та,

12. од лу чу је о дру гим пи та њи ма и по-
сло ви ма ко ји про из и ла зе из де ло кру га 
ра да Скуп шти не

члан 31.

Скуп шти на се са ста је оба ве зно јед-
ном у две го ди не у ре дов ном за се да-
њу.

Скуп шти ну са зи ва пред сед ник Скуп-
шти не, нај ма ње 30 да на пре одр жа ва-
ња Скуп шти не, а не ка сни је од 60 да на 
од да на при спе ћа зах те ва за са зи ва ње 
Скуп шти не, осим у слу ча ју про ме не 
Ста ту та ка да се рок про ду жа ва на 90 
да на.

Уко ли ко пред сед ник Скуп шти не не 
за ка же ре дов но или ван ред но за се да-
ње Скуп шти не у скла ду са ста вом 1 и 
2 овог чла на сма тра се раз ре ше ним, а 

Скуп шти ну за ка зу је Из вр шни од бор.
У слу ча ју не са зи ва ња Скуп шти не од 

стра не Из вр шног од бо ра, Скуп шти ну 
са зи ва Ста ту тар ни од бор.

Ван ред но за се да ње Скуп шти не се са-
зи ва на за хев:

1. Глав ног од бо ра,
2. 1/3 син ди кал них ор га ни за ци ја,
3. Над зор ног од бо ра,
4. Ста ту тар ног од бо ра.
5. На зах тев нај ма ње две ре ги о нал не 

скуп шти не

члан 32.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је:
1. пред ста вља и за сту па Син ди кат 

ПТТ Ср би је,
2. са зи ва сед ни це Из вр шног од бо ра и 

њи ма пред се да ва по функ ци ји,
3. ста ра се о стра те ги ји Син ди ка та ПТТ 

Ср би је на уна пре ђи ва њу ма те ри јал ног 
и со ци јал ног по ло жа ја члан ства,

4. пот пи су је Ко лек тив ни уго вор,
5. ста ра се о ре а ли за ци ји и по што ва-

њу про грам ских опре де ље ња Син ди ка-
та ПТТ Ср би је,

6. пред у зи ма ме ре за ре а ли за ци ју од-
лу ка, за кљу ча ка и ста во ва Скуп шти не, 
Глав ног од бо ра и Из вр шног од бо ра,

7. ста ра се да од лу ке Скуп шти не, Глав-
ног од бо ра и Из вр шног од бо ра бу ду у 
скла ду са од ред ба ма Ста ту та Син ди ка та 
ПТТ Ср би је,

8. оства ру је кон так те са син ди ка ти ма 
др жав них јав них пред у зе ћа и оста лим 
син ди ка ти ма, у ци љу оства ри ва ња за-
јед нич ких ин те ре са за члан ство Син ди-
ка та ПТТ Ср би је,

9. оства ру је кон так те и пре го ва ра са 
над ле жним ми ни стар стви ма, Вла дом 
Ре пу бли ке Ср би је и дру гим ин сти ту ци-
ја ма, ра ди ре а ли за ци је про грам ских 
опре де ље ња Син ди ка та ПТТ Ср би је,

10. оства ру је кон так те и пре го ва ра са 
по сло вод ством Пред у зе ћа чи ји су за по-
сле ни чла но ви Син ди ка та ПТТ Ср би је,

11. при су ству је сед ни ца ма Управ ног 
од бо ра Пред у зе ћа,

12. под но си пи са ни из ве штај о ра ду 
Син ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу два за се-
да ња Скуп шти не,

13. са зи ва кон сти ту тив ну сед ни цу 
Глав ног од бо ра,

14. оба вља и дру ге по сло ве од ин те-
ре са за члан ство и Син ди кат ПТТ Ср би је 
у це ли ни.

Пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би је за 
свој рад од го во ран је Скуп шти ни.

Пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би је 
у од сут но сти за ме њу је пот пред сед ник 
Син ди ка та ПТТ Ср би је или члан Из вр-
шног од бо ра по овла шће њу.
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члан 33.

Пот пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би-
је:

1. за ме њу је пред сед ни ка Син ди ка та 
ПТТ Ср би је и оба вља по сло ве де фи ни са-
не чла ном 32 овог Ста ту та.

2. по функ ци ји је пред сед ник Скуп шти-
не Син ди ка та ПТТ Ср би је и пред се да ва 
истом.

Пот пред сед ник Син ди ка та ПТТ Ср би-
је за свој рад од го во ран је Скуп шти ни и 
пред сед ни ку Син ди ка та.

члан 34.

Се кре тар Син ди ка та ПТТ Ср би је:
1. ор га ни зу је и ко ор ди ни ра рад свих 

ор га на и те ла Син ди ка та ПТТ Ср би је.
2. из вр ша ва од лу ке и за кључ ке Скуп-

шти не, Глав ног од бо ра и Из вр шног од-
бо ра.

3. ор га ни зу је и од го во ран је за рад 
струч не слу жбе Син ди ка та ПТТ Ср би је.

4. са зи ва кон сти ту тив не сед ни це ре ги-
о нал них скуп шти на.

5. оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре са 
за члан ство и Син ди кат ПТТ Ср би је.

Се кре тар Син ди ка та ПТТ Ср би је за свој 
рад од го во ран је Скуп шти ни, пред сед ни-
ку и пот пред сед ни ку Син ди ка та.

члан 35.

За вре ме оба вља ња функ ци је, пред-
сед ник, пот пред сед ник и се кре тар Син-
ди ка та ПТТ Ср би је се осло ба ђа ју оба ве за 
на рад ном ме сту и пу но рад но вре ме ра-
де у Син ди ка ту ПТТ Ср би је.

Пред сед ник и се кре тар Син ди ка та ПТТ 
Ср би је при ма ју за ра ду у скла ду са Ко-
лек тив ним уго во ром, а пот пред сед ник у 
скла ду са од лу ком Глав ног од бо ра.

ГЛАВ ни Од БОР

члан 36.

Глав ни од бор је нај ви ши ор ган Син-
ди ка та ПТТ Ср би је из ме ђу два за се да ња 
Скуп шти не.

Глав ни од бор чи не пред сед ни ци син-
ди кал них ор га ни за ци ја по функ ци ји

Глав ни од бор би ра тај ним гла са њем 
пред сед ни ка Глав ног од бо ра из свог са-
ста ва,из ме ђу нај ма ње два кан ди да та на 
обра зло же ни пред лог син ди кал них ор-
га ни за ци ја, а акла ма ци јом у ко ли ко је 
пред ло жен са мо је дан кан ди дат.

члан 37.

Сед ни це Глав ног од бо ра са зи ва ју се 
по по тре би, а нај ма ње јед ном у шест 
ме се ци.

Сед ни це Глав ног од бо ра са зи ва пред-
сед ник Глав ног од бо ра.

Сед ни ца мо ра да се са зо ве на пред-
лог нај ма ње 1/3 чла но ва Глав ног од бо-
ра, Над зор ног или Ста ту тар ног од бо ра, 
са обра зло же ним пред ло гом пи та ња о 
ко ји ма ће се рас пра вља ти, у ро ку од 15 
да на од да ту ма при је ма зах те ва.

Глав ни од бор пу но прав но од лу чу је ако 
је сед ни ци при сут но нај ма ње 2/3 чла но-
ва Глав ног од бо ра, а од лу ка је до не та ако 
се за њу из ја сни ви ше од 1/2 при сут них 
чла но ва Глав ног од бо ра.

члан 38.

Над ле жност Глав ног од бо ра Син ди ка-
та ПТТ Ср би је је да:

1. спро во ди од лу ке и дру га ак та Скуп-
шти не,

2. до но си од лу ку о рас пи си ва њу из-
бо ра на свим ни во и ма у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је,

3. до но си од лу ку о рас пу шта њу ор га на 
син ди кал не ор га ни за ци је на осно ву ми-
шље ња Ста ту тар ног од бо ра и до но си од-
лу ку о но вим из бо ри ма и кон сти ту и са њу 
ор га на те син ди кал не ор га ни за ци је,

4. до но си по слов ник о ра ду Глав ног 
од бо ра,

5. спро во ди стра те ги ју де ло ва ња Син-
ди ка та ПТТ Ср би је у оства ри ва њу и уна-
пре ђи ва њу ма те ри јал ног, со ци јал ног, 
и дру штве ног по ло жа ја за по сле них у 
Пред у зе ћу,

6. утвр ђу је по ли ти ку и прин ци пе ко-
лек тив ног пре го ва ра ња,

7. да је ини ци ја ти ву за из ме ну и до пу-
ну Ко лек тив ног уго во ра и пра ти ње го ву 
при ме ну,

8. да је ми шље ње на од лу ке Управ ног 
од бо ра о ис пла ти ни же за ра де од утвр-
ђе не ко лек тив ним уго во ром,

9. да је ми шље ње на од лу ку Управ ног 
од бо ра Пред у зе ћа о ис пла ти га ран то ва-
не за ра де,

10. да је ми шље ње на пред лог Про гра-
ма сво јин ске тран сфор ма ци је Пред у зе-
ћа,

11. да је ми шље ње на пред лог Про гра-
ма уво ђе ња тех но ло шких, еко ном ских 
или ор га ни за ци о них про ме на,

12. да је ми шље ње на пред лог Про гра-
ма оства ри ва ња пра ва за по сле них за чи-
јим је ра дом пре ста ла по тре ба,

13. до но си од лу ку о сту па њу у штрајк, 
а на зах тев јед не или ви ше син ди кал них 
ор га ни за ци ја на пр вој на ред ној сед ни ци 
за у зи ма став о ини ци ја ти ви за ор га ни зо-
ва ње штрај ка,

14. утвр ђу је по ли ти ку ме ђу син ди кал не 
и ме ђу на род не син ди кал не са рад ње,

15. да је овла шће ња по је ди ним чла но-
ви ма Глав ног од бо ра,

16. би ра чла но ве ко ми си је за ко лек-
тив но пре го ва ра ње на пред лог ре ги о-
нал них скуп шти на,

17. пра ти ак тив но сти и уче ству је у до-
но ше њу ака та Пред у зе ћа ко ји ма се ре гу-
ли шу пра ва и оба ве зе по осно ву ра да,

18. усва ја Пра вил ник о ма те ри јал но-
фи нан сиј ском по сло ва њу Син ди ка та ПТТ 
Ср би је на пред лог Из вр шног од бо ра,

19. до но си пра вил ни ке фон до ва син-
ди ка та, име ну је ор га не и ор га ни зу је рад 
фон до ва,

20. до но си Пра вил ник Фон да со ли дар-
но сти, ње го ве из ме не и до пу не, име ну је 
Управ ни од бор Фон да со ли дар но сти на 
пред лог ре ги о нал них скуп шти на у функ-
ци ји Скуп шти не Фон да со ли дар но сти,

21. раз ма тра и усва ја План ра да Син-
ди ка та на пред лог Из вр шног од бо ра и 
Фи нан сиј ски план Син ди ка та ПТТ Ср би је 
на пред лог Ко ми си је за из ра ду фи нан-
сиј ског пла на,

22. раз ма тра и усва ја Из ве штај о ма те-
ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу Син-
ди ка та ПТТ Ср би је и у ве зи са тим, из ве-
штај Над зор ног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је,

23. на пред лог Ста ту тар ног од бо ра до-
но си из бор на пра ви ла у скла ду са овим 
Ста ту том,

24. до но си од лу ку о са рад њи, удру-
жи ва њу и раз дру жи ва њу Син ди ка та ПТТ 
Ср би је са дру гим син ди ка ти ма,

25. име ну је ко ми си је из сво је над ле-
жно сти,

26. да је овла шће ња пред сед ни ку и 
чла но ви ма Глав ног од бо ра да оба вља ју 
по сло ве из над ле жно сти Глав ног од бо-
ра,

27. гла са о по ве ре њу пред сед ни ку 
Глав ног од бо ра нај ма ње јед ном у две го-
ди не,

28. усва ја кон цепт уре ђи вач ке по ли ти-
ке ли ста и сег мен та ин фор ми са ња у Син-
ди ка ту ПТТ Ср би је, би ра чла но ве Из да-
вач ког са ве та, на пред лог ре ги о нал них 
скуп шти на и име ну је глав ног и од го вор-
ног уред ни ка ин фор ма тив ног гла си ла и 
оста лих об ли ка ин фор ми са ња ко ји су за-
сту пље ни у ра ду Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
на пред лог Из вр шног од бо ра,

29. би ра чла но ве Скуп шти не Кон фе де-
ра ци је сло бод них син ди ка та из ре до ва 
Син ди ка та ПТТ Ср би је на пред лог Из вр-
шног од бо ра,

30. вр ши и дру ге по сло ве од ин те ре са 
за члан ство Син ди ка та ПТТ Ср би је.

За свој рад Глав ни од бор је од го во ран 
Скуп шти ни.



7април 2010 • број 155     

ПОШТАР

члан 39.

Пред сед ник Глав ног од бо ра:
1. ор га ни зу је рад Глав ног од бо ра.
2. за ка зу је  и во ди сед ни це Глав ног од-

бо ра.
3. пра ти из вр ша ва ње од лу ка и за кљу-

ча ка Глав ног од бо ра.
4. под но си пи са ни из ве штај о ра-

ду Глав ног од бо ра из ме ђу две сед ни це 
Скуп шти не.

5. оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре са 
за члан ство и Син ди кат ПТТ Ср би је.

За свој рад Пред сед ник Глав ног од бо-
ра  је од го во ран Глав ном од бо ру Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

иЗ ВР Шни Од БОР

члан 40.

Из вр шни од бор је нај ви ши ор ган Син-
ди ка та ПТТ Ср би је  из ме ђу две сед ни це 
Глав ног од бо ра ко га чи не:

Пред сед ник под пред сед ник и се кре-
тар Син ди ка та ПТТ Ср би је по функ ци ји.

Пред сед ни ци Ре ги о нал них скуп шти на 
по функ ци ји.

Чла но ви иза бра ни од стра не Пред сед-
ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би је,у скла ду са 
ко лек тив ним уго во ром.

Пред сед ник син ди ка та ПТТ Ср би је је 
по функ ци ји Пред сед ник Из вр шног од-
бо ра.

Чла но ви  Из вр шног од бо ра за вре ме 
оба вља ња функ ци је осло бо ђе ни су оба-
ве за на свом рад ном ме сту у скла ду са 
Ко лек тив ним уго во ром, а при ма ња се 
ре гу ли шу ко лек тив ним уго во ром и од-
лу ком Глав ног од бо ра.

члан 41.

Над ле жно сти Из вр шног од бо ра:
1. до но си, спро во ди од лу ке и оба вља 

по сло ве из де ло кру га пре не тих овла-
шће ња Глав ног од бо ра;

2. при пре ма, пра ти и спро во ди од лу ке 
Скуп шти не и Глав ног од бо ра;

3. од ре ђу је де ло круг ра да и за ду же ња 
по је ди них чла но ва Из вр шног од бо ра;

4. би ра чла но ве Управ ног од бо ра 
Пред у зе ћа као пред став ни ке за по сле-
них из ре до ва чла но ва Син ди ка та;

5. пру жа по моћ у ра ду син ди кал ним 
ор га ни за ци ја ма;

6. до но си од лу ку о ан га жо ва њу струч-
них ли ца за по моћ у ра ду ор га на Син ди-
ка та ПТТ Ср би је;

7. ре ша ва жал бе о ис кљу че њу чла на 
Син ди ка та ПТТ Ср би је у пред ви ђе ном 
ро ку;

8. са чи ња ва пред лог По слов ни ка о ра-

ду Скуп шти не;
9. ор га ни зу је штрајк Син ди ка та ПТТ 

Ср би је;
10. би ра чла но ве Од бо ра за без бед-

ност и здра вље на ра ду;
11. до но си Пра вил ник о ра ду струч них 

слу жби Син ди ка та ПТТ Ср би је
За свој рад од го во ран је Глав ном од бо-

ру Син ди ка та ПТТ Ср би је.
Чла но ви Из вр шног од бо ра би ра ни од 

стра не ре ги о нал них скуп шти на од го вор-
ни су истим и пред сед ни ку Син ди ка та.

Чла но ви Из вр шног од бо ра иза бра ни 
од стра не пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ 
Ср би је за свој рад од го ва ра ју пред сед-
ни ку Син ди ка та. 

Ако пред сед ни ку Син ди ка та пре ста не 
ман дат по би ло ком осно ву, он та ко ђе 
пре ста је и чла но ви ма Из вр шног од бо ра 
ко је је пред сед ник иза брао као свој тим, 
с тим да они на ста вља ју да ра де до из бо-
ра но вог пред сед ни ка.

Из вр шни од бор би ра и до но си сво је 
од лу ке, ако се за то из ја сни нај ма ње 2/3 
чла но ва Из вр шног од бо ра.

нАд ЗОР ни Од БОР

члан 42.

Над зор ни од бор вр ши над зор у до-
ме ну ма те ри јал но-фи нан сиј ског по сло-
ва ња, рас по ла га ња и упра вља ња имо-
ви ном Син ди ка та ПТТ Ср би је, ука зу је на 
не пра вил но сти и пред ла же ме ре за ра-
ци о нал но ко ри шће ње сред ста ва у ци љу 
очу ва ња вред но сти имо ви не Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

О утвр ђе ном ста њу Над зор ни од бор 
под но си из ве штај Глав ном од бо ру и 
Скуп шти ни.

У свом ра ду Над зор ни од бор мо же ан-
га жо ва ти струч на ли ца кон трол не и фи-
на сиј ске функ ци је, из струч них слу жби 
пред у зе ћа.

члан 43.

Ман да те чла но ви ма Над зор ног од бо-
ра ве ри фи ку је Скуп шти на, на пред лог 
ре ги о нал них скуп шти на.

Над зор ни од бор бро ји че ти ри чла на, 
ко ји на пр вој сво јој сед ни ци би ра ју пред-
сед ни ка Над зор ног од бо ра.

Чла но ви Над зор ног од бо ра не мо гу 
би ти исто вре ме но чла но ви Глав ног, Из-
вр шног и Ста ту тар ног од бо ра.

СТА Ту ТАР ни Од БОР

члан 44.

Ста ту тар ни од бор пра ти при ме ну Ста-
ту та и да је ми шље ња за при ме ну од ре-
да ба Ста ту та.

Ста ту тар ни од бор да је ми шље ње о пи-
сме но под не том пред ло гу за из ме ну или 
до пу ну Ста ту та.

Ста ту тар ни од бор мо же да ти и соп-
стве ни пред лог Скуп шти ни за из ме ну, 
до пу ну Ста ту та или за до но ше ње но вог 
Ста ту та.

Пи са ни пред ло зи за из ме не, до пу не 
или за до но ше ње но вог Ста ту та се до ста-
вља ју Ста ту тар ном од бо ру ко ји је ду жан 
да их раз мо три у ро ку од 30 да на од да на 
при спе ћа. О за у зе том ста ву Ста ту тар ни 
од бор из ве шта ва Глав ни од бор и чла но-
ве Скуп шти не.

Ста ту тар ни од бор пред ла же до но-
ше ње ака та Син ди ка та ПТТ Ср би је, а на 
зах тев Глав ног од бо ра и из ра ђу је на црт 
ових ака та.

Ста ту тар ни од бор кон тро ли ше ре гу-
лар ност из бо ра и ре ша ва при мед бе и 
жал бе. 

члан 45.

Ман да те чла но ви ма Ста ту тар ног од-
бо ра ве ри фи ку је Скуп шти на, на пред лог 
ре ги о нал них скуп шти на.

Ста ту тар ни од бор бро ји че ти ри чла на, 
ко ји на пр вој сво јој сед ни ци би ра ју пред-
сед ни ка Ста ту тар ног од бо ра.

Чла но ви Ста ту тар ног од бо ра не мо гу 
би ти исто вре ме но чла но ви Глав ног, Из-
вр шног и Над зор ног од бо ра.

Ре Ги О нАЛ не СкуП ШТи не

члан 46.

У ци љу ко ор ди ни ра ња за јед нич ких 
ин те ре са син ди кал них ор га ни за ци ја са 
од ре ђе них те ри то ри ја у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је обра зу ју се Ре го нал не скуп шти-
не.

Ре ги о нал на скуп шти на је ор ган у ко ме 
се об је ди њу ју ин те ре си син ди кал них ор-
га ни за ци ја да ју ини ци ја ти ве, пред ла жу 
ре ше ња од ре ђе них про бле ма и из вр ша-
ва ју дру ги по сло ви утвр ђе ни овим Ста-
ту том.

Ре ги о нал на скуп шти на је ор ган Син-
ди ка та ПТТ Ср би је ор га ни зо ва на на те-
ри то ри јал ном прин ци пу ор га ни за ци о не 
ше ме Пред у зе ћа, а ко ју сво јом од лу ком 
утвр ђу је Скуп шти на.

Ре ги о нал ну скуп шти ну чи не:
1. иза бра ни чла но ви Скуп шти не из 

син ди кал них ор га ни за ци ја, 
2. пред сед ни ци син ди кал них ор га ни-

за ци ја по функ ци ји.

члан 47.

Кон сти ту тив ну сед ни цу Ре ги о нал не 
скуп шти не са зи ва се кре тар Син ди ка та 
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ПТТ Ср би је и на њој се би ра пред сед ник 
Ре ги о нал не скуп шти не ко ји је по функ-
ци ји члан Из вр шног од бо ра.

члан 48.

Ре ги о нал на скуп шти на оба вља сле де-
ће по сло ве :

1. би ра пред сед ни ка Ре ги о нал не скуп-
шти не из сво јих ре до ва тај ним гла са њем 
из ме ђу нај ма ње два кан ди да та, а акла-
ма ци јом у ко ли ко је пред ло жен са мо је-
дан кан ди дат;

2. из вр ша ва од лу ке Скуп шти не, Глав-
ног и Из вр шног од бо ра;

3. до но си по слов ник о ра ду Ре ги о нал-
не скуп шти не;

4. пред ла же кан ди да те за функ ци је 
пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и се кре-
та ра Син ди ка та ПТТ Ср би је;

5. би ра чла но ве Ста ту тар ног, Над зор-
ног и Управ ног од бо ра Фон да со ли дар-
но сти; 

6. пред ла же чла но ве Ко ми си је за пра-
ће ње Ко лек тив ног уго во ра, пра ти при-
ме ну Ко лек тив ног уго во ра и да је пред-
ло ге за из ме не и до пу не истог;

7. по кре ће ини ци ја ти ву за рас пу шта ње 
ор га на син ди кал них ор га ни за ци ја; 

8. да је пред ло ге за из ме ну Ста ту та Син-
ди ка та ПТТ Ср би је;

9. раз ма тра и усва ја го ди шњи из ве штај 
о ра ду пред сед ни ка Ре ги о нал не скуп-
шти не;

10. раз ма тра и усва ја из ве штај о ма те-
ри јал но-фи нан сиј ском по сло ва њу Ре ги-
о нал не скуп шти не и у ве зи са тим из ве-
штај Над зор ног од бо ра Син ди ка та ПТТ 
Ср би је;

11. гла са о по ве ре њу пред сед ни ку Ре-
ги о нал не скуп шти не нај ма ње јед ном у 
две го ди не;

12. за у зи ма ста во ве о ак ту ел ним пи та-
њи ма о ко ји ма рас пра вља ју Скуп шти на и 
Глав ни од бор;

13. оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са 
овим Ста ту том.

члан 49.

Сед ни ца Ре ги о нал не скуп шти не одр-
жа ва се по по тре би, а нај ма ње јед ном у 
три ме се ца.

Сед ни цу са зи ва пред сед ник Ре ги-
о нал не скуп шти не, а мо же се са зва ти 
и на пред лог 1/3 чла но ва Ре ги о нал не 
скуп шти не или нај ма ње три од бо ра син-
ди кал не ор га ни за ци је, као и на зах тев 
пред сед ни ка Син ди ка та ПТТ Ср би је.

члан 50.

Пред сед ник Ре ги о нал не скуп шти не
1. Пред ста вља и за сту па Ре ги о нал ну 

скуп шти ну у скла ду са Ста ту том.
2. Са зи ва сед ни цу Ре ги о нал не скуп-

шти не и њом пред се да ва.
3. Ста ра се о ре а ли за ци ји од лу ка,за-

кљу ча ка и ста во ва ор га на и те ла Син ди-
ка та ПТТ Ср би је.

4. Под но си го ди шњи из ве штај о свом 
ра ду Ре ги о нал ној скуп шти ни.

5. Оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре-
са за члан ство.

члан 51.

За свој рад пред сед ник Ре ги о нал не 
скуп шти не од го во ран је Ре ги о нал ној 
скуп шти ни и пред сед ни ку Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

У слу ча ју од сут но сти пред сед ни ка Ре-
ги о нал не скуп шти не, за ме њу је га члан 
Ре ги о нал не скуп шти не по овла шће њу.

V иЗ БОР ни ПРин Ци Пи

члан 52.

Сви ор га ни и но си о ци функ ци ја у 
Син ди ка ту ПТТ Ср би је су из бор ни.

Ор га ни Син ди ка та ПТТ Ср би је, сво-
јим од лу ка ма утвр ђу ју број чла но ва и 
струк ту ру сво јих рад них те ла и ко ми-
си ја.

За чла но ве ор га на и но си о це функ-
ци ја пред ла жу се чла но ви ко ји су по-
ка за ли нај бо ље ре зул та те у ра ду и у ак-
тив но сти ма Син ди ка та ПТТ Ср би је, ко ји 
ужи ва ју углед и по ве ре ње члан ства.

Еви ден ти ра ње и пред ла га ње кан ди-
да та за чла но ве ор га на и но си о це функ-
ци ја у Син ди ка ту ПТТ Ср би је вр ши се 
јав но у син ди кал ним ор га ни за ци ја ма и 
ор га ни ма Син ди ка та ПТТ Ср би је.

члан 53.

Ли сту кан ди да та утвр ђу је члан ство 
или ор ган Син ди ка та ПТТ Ср би је за чи ји 
се из бор утвр ђу је ли ста.

Ли ста кан ди да та утвр ђу је се по азбуч-
ном ре ду пре зи ме на кан ди да та.

Сва ки пред ло же ни кан ди дат ду жан је 
да се из ја сни о при хва та њу кан ди да ту ре, 
чи ме сти че пра во да бу де на ли сти кан-
ди да та.

члан 54.

Из бор чла но ва ор га на и но си ла ца 
функ ци ја у син ди кал ним ор га ни за ци ја-
ма, оста лих чла но ва ор га на и но си ла ца 
функ ци ја у Син ди ка ту ПТТ Ср би је, вр ши 
се ис кљу чи во тај ним гла са њем, пред ла-
га њем ве ћег бро ја кан ди да та од бро ја 
ко ји се би ра. 

Уко ли ко је пред ло жен са мо је дан кан-
ди дат, из бор се вр ши акла ма ци јом. 

члан 55.

Из бо ри у син ди кал ним ор га ни за ци-
ја ма по пра ви лу се спро во де по син ди-
кал ним по дру жни ца ма, а из у зет но, ако 
то тех но ло шки и ор га ни за ци о ни усло-
ви омо гу ћа ва ју, мо гу и на из бор ном са-
стан ку це ле син ди кал не ор га ни за ци је.

У син ди кал ној ор га ни за ци ји или по-
дру жни ци иза бра ни су они кан ди да ти 
ко ји до би ју ви ше од ½ бро ја гла со ва 
чла но ва ко ји су иза шли на из бо ре .

Ка да два кан ди да та до би ју исти број 
гла со ва, иза бран је кан ди дат чи је је 
пре зи ме из ву че но ме то дом слу чај ног 
из бо ра.

члан 56.

У ор га не Син ди ка та ПТТ Ср би је и на 
функ ци је иза бран је онај кан ди дат ко ји 
у пр вом кру гу до би је ви ше од ½ гла со ва 
укуп ног бро ја чла но ва ор га на.

Уко ли ко у пр вом кру гу кан ди да ти ни-
су до би ли по тре бан број гла со ва иде се 
у дру ги круг.

У дру ги круг ула зе два кан ди да та ко ји 
су до би ли нај ве ћи број гла со ва у пр вом 
кру гу.

У дру гом кру гу иза бран је кан ди дат ко-
ји до би је ве ћи ну гла со ва при сут них чла-
но ва.

Уко ли ко у дру гом кру гу гла са ња кан ди-
да ти до би ју исти број гла со ва, иза бран је 
кан ди дат чи је је пре зи ме из ву че но ме то-
дом слу чај ног из бо ра.

члан 57.

Из бо ре на свим ни во и ма у Син ди кау 
ПТТ Ср би је сва ке че твр те го ди не рас пи-
су је Глав ни од бор, нај ма ње 30 да на пре 
ис те ка ман да та.

Ре гу лар ност из бо ра спро во ди и пра-
ти Ста ту тар ни од бор, ко ји ујед но ре ша ва 
при мед бе и жал бе под не ше не у пи сме-
ној фор ми у ро ку од 8 да на од да на одр-
жа них из бо ра. 

члан 58.

Не ва же ћи гла сач ки ли стић је:
1. гла сач ки ли стић из ко га се по у зда но 

не мо же утвр ди ти за ко га је гла са но,
2. пре цр тан гла сач ки ли стић
3. пра зан гла сач ки ли стић,
4. гла сач ки ли стић на ко ме је за о кру-

же но ви ше кан ди да та од бро ја ко ји се 
би ра,

5. гла сач ки ли стић на ко ме је ру ком до-
пи сан но ви кан ди дат.

члан 59.

Ман да ти иза бра них чла но ва у ор га ни-
ма и но си о ци ма функ ци ја у Син ди ка ту 
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ПТТ Ср би је тра ју че ти ри го ди не. Јед но 
ли це мо же би ти би ра но ви ше пу та на 
исту функ ци ју.

члан 60.

Но си о ци ма функ ци ја у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је функ ци ја пре ста је:

1. пре стан ком члан ства у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је,

2. пре стан ком члан ства у ор га ну и те лу 
Син ди ка та ПТТ Ср би је,

3. пре стан ком рад ног од но са,
4. да ва њем нео по зи ве остав ке,
5. ис кљу че њем из Син ди ка та ПТТ Ср-

би је,
6. раз ре ше њем,
7. због не по што ва ња од ре да ба Ста ту та 

Син ди ка та ПТТ Ср би је, 
8. усва ја њем по ну ђе не остав ке,
9. из гла са ва њем не по ве ре ња од над-

ле жног ор га на.

члан 61.

Члан ство у ор га ну или те лу Син ди ка та 
ПТТ Ср би је пре ста је због:

1. пре стан ка члан ства у Син ди ка ту ПТТ 
Ср би је,

2. да ва ња нео по зи ве остав ке,  
3. ис кљу че ња из Син ди ка та ПТТ Ср би је,

4. раз ре ше ња,
5. не при су ство ва ња из нео прав да них 

раз ло га сед ни ца ма ор га на или те ла, нај-
ма ње три сед ни це уза стоп но,

6. усва ја ња по ну ђе не остав ке.

члан 62.

Раз ре ше ње но си ла ца функ ци ја и чла-
но ва ор га на Син ди ка та ПТТ Ср би је вр-
ши се у слу ча ју не мо гућ но сти оба вља ња 
функ ци је (бо лест, оба вља ње дру ге функ-
ци је и сл.).

Пред лог за раз ре ше ње мо же да ти 
сва ки члан ор га на, а од лу ка о раз ре-
ше њу сма тра се до не том ако се за њу 
јав ним или тај ним гла са њем из ја сни 
ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва 
ор га на.

Од лу ком о раз ре ше њу име ну је се вр-
ши лац ду жно сти из ре до ва чла но ва ор-
га на ко ји је ду жан да у ро ку од 30 да на 
из вр ши из бор но си о ца функ ци је у скла-
ду са од ред ба ма Ста ту та.

члан 63.

Но си о ци функ ци ја и чла но ви ор га на у 
Син ди ка ту ПТТ Ср би је под но се остав ку 
ор га ну ко ји их је иза брао.

Од лу ком о при хва та њу остав ке, име-
ну је се вр ши лац ду жно сти из ре до ва 
чла но ва ор га на, а у скла ду са од ре ба ма 

Ста ту та Син ди ка та ПТТ Ср би је. 

VI ин СТи ТуТ ОВЛА ШЋе ЊА

члан 64.

Уво ди се ин сти тут јед но крат ног ове-
ре ног овла шће ња за све чла но ве ор га на 
и те ла, као и за но си о це функ ци ја.

Овла шће њем се омо гу ћа ва чла ну да 
пу но прав но уче ству је у ра ду и од лу чи-
ва њу у да том ор га ну или те лу Син ди ка та 
ПТТ Ср би је.

Овла шће ње из да је пред сед ник ор га на 
ко га овла шће но ли це пред ста вља.

VII МА Те Ри ЈАЛ нО-Фи нАн СиЈ СкО 
ПО СЛО ВА Ње

члан 65.

Имо ви ну Син ди ка та ПТТ Ср би је чи-
ни сва по крет на и не по крет на имо ви на, 
нов ча на сред ства, хар ти је од вред но сти 
и имо вин ска пра ва ко ја се во де при Син-
ди ка ту ПТТ Ср би је.

Син ди кат ПТТ Ср би је сти че имо ви ну, 
њо ме рас по ла же и упра вља.

Из во ри при хо да Син ди ка та ПТТ Ср-
би је су: чла на ри на, при хо ди од имо ви-
не, при хо ди од по сло да ва ца у скла ду са 
ко лек тив ним уго во ром, до та ци је, ле га ти, 
по кло ни, при ло зи и сред ства из дру гих 
из во ра.

Син ди кат ПТТ Ср би је са мо стал но фи-
нан си ра сво је ак тив но сти.

члан 66.

Чла на ри на у Син ди ка ту ПТТ из но си 1% 
од не то за ра де чла на.

Чла на ри на за Фонд со ли дар но сти из-
но си 0,5% не то за ра де чла на.

члан 67.

Син ди кал на ор га ни за ци ја за спро во-
ђе ње сво јих ак тив но сти за др жа ва 80% 
при ку пље них сред ста ва од чла на ри не, 
15% пре но си на те ку ћи ра чун Син ди ка та 
ПТТ Ср би је, а 5% се пре но си на  те ку ћи 
ра чун  Ре ги о нал не скуп шти не.

Пра ви ли ма син ди кал не ор га ни за ци је 
бли же се од ре ђу ју усло ви и на чин фи-
нан си ра ња син ди кал них по дру жни ца.

Оста ла да ва ња ко ја про из и ла зе из 
члан ства у до ма ћим и ме ђу на род ним 
син ди кал ним цен тра ла ма ре гу ли шу се 
од лу ком Глав ног од бо ра.

члан 68.

Имо ви на Син ди ка та ПТТ Ср би је је ма-
те ри јал на осно ва за ак тив но сти и де ло-
ва ња ор га на Син ди ка та и ко ри сти се у 
скла ду са за кон ским про пи си ма.

Упра вља ње и рас по ла га ње имо ви ном 

Син ди ка та ПТТ Ср би је ре гу ли ше се Пра-
вил ни ком о ма те ри јал но-фи нан сиј ском 
по сло ва њу, ко га до но си Глав ни од бор.

До ку мен та ци ју о ма те ри јал но-фи нан-
сиј ском по сло ва њу пот пи су ју ли ца овла-
шће на за рас по ла га ње сред стви ма Син-
ди ка та ПТТ Ср би је.

VI II СТРуч нА СЛу ЖБА

члан 69.

За рад Син ди ка та ПТТ Ср би је фор ми ра 
се струч на слу жба.

Струч на слу жба оба вља по сло ве 
струч не, ана ли тич ке, ин фор ма тив не, ра-
чу но вод стве но-фи нан сиј ске и ад ми ни-
стра тив но-тех нич ке по сло ве.

За по тре бе ра да ре ги о нал не скуп шти-
не име ну је се јед но ли це ко је оба вља по-
сло ве из прет ход ног ста ва овог чла на.

На чин ра да струч не слу жбе, струк ту-
ра и број рад ни ка утвр ђу је се по себ ним 
Пра вил ни ком о ра ду струч не слу жбе 
Син ди ка та ПТТ Ср би је ко ји усва ја Из вр-
шни од бор.

По сло ве Струч не слу жбе у Син ди ка ту 
ПТТ Ср би је оба вља ће за по сле ни у Пред-
у зе ћу, а у скла ду са Уго во ром (Спо ра зу-
мом) о обез бе ђи ва њу усло ва за не сме та-
ни рад Син ди ка та.

IX ПРе ЛА Зне и ЗА ВР Шне 
Од Ред Бе

члан 70.

На пи та ња и од но се ко ји ни су уре ђе-
ни овим ста ту том, при ме њу ју се од лу ке 
Скуп шти не, Глав ног од бо ра, Из вр шног 
од бо ра и Ре ги о нал не скуп шти не.

члан 71

Рок за из ра ду и ускла ђи ва ње ака та 
у Син ди ка ту ПТТ Ср би је са од ред ба ма 
овог Ста ту та је 180 да на од да на ње го вог 
усва ја ња.

члан 72.

По усва ја њу овог Ста ту та, иза бра ни ор-
га ни и  те ла и но си о ци функ ци ја у Син ди-
ка ту ПТТ Ср би је на ста вља ју да пу но прав-
но ра де у скла ду са за по че тим ман да том 
до сле де ћих из бо ра.

члан 73.

Овај Ста тут сту па на сна гу 8 да на по 
об ја вљи ва њу у ин фор ма тив ном гла си лу 
Син ди ка та ПТТ Ср би је.

члан 74.

Сту па њем на сна гу овог Ста ту та, пре-
ста је да ва жи Ста тут Син ди ка та ПТТ Ср-
би је усво јен 31.ма ја 2005. го ди не.
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I. ОСнОВ не Од Ред Бе

члан 1.

Овим ко лек тив ним уго во ром уре ђу ју 
се пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по-
сле них из рад ног од но са у Јав ном пред-
у зе ћу ПТТ са о бра ћа ја “Ср би ја” (у да љем 
тек сту: По сло да вац), ме ђу соб ни од но си 
уче сни ка овог 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 ца.

члан 2.

Овај ко лек тив ни уго вор при ме њу је се 
на све за по сле не код По сло дав ца.

члан 3.

Из у зет но од чла на 2. овог ко лек тив ног 
уго во ра, од ред бе овог ко лек тив ног уго-
во ра  ко ји ма се уре ђу ју за ра де за по сле-
них, не при ме њу ју се на по сло вод ство 
По сло дав ца.

II. уГО ВОР О РА ду

1. За кљу чи ва ње

члан 4.

Уго вор о ра ду за кљу чу ју за по сле ни и 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га 
он овла сти.

2. СА дР Жи нА

члан 5.

По ред еле ме на та про пи са них за ко ном, 
уго вор о ра ду са др жи и дру ге еле мен те, у 
за ви сно сти од кон крет ног слу ча ја, ко ји ма 
се уре ђу ју ду жи на проб ног ра да и при-
прав нич ког ста жа и дру га пра ва и оба ве-
зе за по сле ног и По сло дав ца, у скла ду са 
за ко ном и овим ко лек тив ним уго во ром.

3. из ме на уго во ре них усло ва ра да

члан 6.

По сло да вац мо же да по ну ди за по сле-
ном из ме ну уго во ре них усло ва ра да за-
кљу чи ва њем анек са уго во ра о ра ду, у 
слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном и у слу-
ча је ви ма:

1. из ме не пра вил ни ка о ор га ни за ци ји 

На осно ву чла на 247. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05 и 61/05) Вла да, Син ди кат ПТТ Ср би је и Син-
ди кат Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” - „Не за ви сност”, као ре пре зен та тив ни син ди ка ти у Јав ном пред у зе ћу 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” (у да љем тек сту - ре пре зен та тив ни син ди ка ти) и ге не рал ни ди рек тор Јав ног пред у зе ћа ПТТ 
са о бра ћа ја „Ср би ја” (у да љем тек сту - ге не рал ни ди рек тор), за кљу чу ју

Kолект ивни уго вор за Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”

и си сте ма ти за ци ји по сло ва; 
2. ка да за по сле ни то зах те ва, а ти ме се 

не ре ме ти про цес ра да.

члан 7.

За по сле ни мо же вр ши ти за ме ну из не-
над но од сут ног за по сле ног не пре кид но 
нај ду же 30 ка лен дар ских да на.

За ме ну из ста ва 1. овог чла на, исти за-
по сле ни мо же вр ши ти са пре ки ди ма нај-
ду же 90 ка лен дар ских да на у то ку ка лен-
дар ске го ди не.

За ме на из не над но од сут ног за по сле-
ног, ко ја тра је ду же од 90 ка лен дар ских 
да на у ка лен дар ској го ди ни, не мо же се 
вр ши ти без са гла сно сти за по сле ног ко ји 
се упу ћу је на за ме ну.

члан 8.

У хит ним слу ча је ви ма, ра ди обез бе ђи-
ва ња функ ци о ни са ња про це са ра да, упу-
ћи ва ње на за ме ну на дру ге по сло ве и у 
дру го ме сто ра да, мо же се из вр ши ти и на 
осно ву усме ног на ло га не по сред ног ру-
ко во ди о ца, уз оба ве зу до но ше ња и до-
ста ве од го ва ра ју ћег ак та за по сле ном по 
пра ви лу сле де ћег рад ног да на, уко ли ко 
за ме на тра је ду же од 24 ча са.

члан 9.

За по сле ном се ако то зах те ва по тре-
ба про це са ра да, мо же при вре ме но или 
трај но про ме ни ти ме сто ра да, са мо из 
оправ да них раз ло га, уко ли ко за од ре ђе-
не по сло ве не ма за по сле них у ме сту ра-
да или бли же ме сту ра да.

За слу чај из ста ва 1. овог чла на, По сло-
да вац је ду жан да во ди ра чу на и о здрав-
стве но-со ци јал ним усло ви ма у ко ји ма 
жи ви и ра ди за по сле ни, мо гућ но сти ма 
ре дов ног пре во за и бла го вре ме ног до-
ла ска на рад и од ла ска са ра да, као и ви-
си ни по ве ћа них тро шко ва за По сло дав ца 
и за по сле ног, због про ме не ме ста ра да.

4. При прав ни ци

члан 10.

Са ли цем ко је пр ви пут за сни ва рад ни 
од нос за за ни ма ње, за ко је је сте кло од-
ре ђе ну школ ску спре му, рад ни од нос за-

сни ва се у свој ству при прав ни ка, ако је 
то као услов за рад на од ре ђе ним по сло-
ви ма утвр ђе но пра вил ни ком о ор га ни за-
ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва.

члан 11.

У ци љу при пре ме при прав ни ка за са-
мо ста лан рад, По сло да вац са чи ња ва 
про грам обу ке и про ве ре об у че но сти 
при прав ни ка.

При прав нич ки стаж тра је нај ду же:
1. за при прав ни ке са сред њом школ-

ском спре мом, шест ме се ци;
2. за при прав ни ке са ви шом школ ском 

спре мом или са за вр ше ним сту ди ја ма I 
сте пе на, осам ме се ци,

3. за при прав ни ке са ви со ком школ-
ском спре мом или са за вр ше ним сту ди-
ја ма II сте пе на, два на ест ме се ци.

III. РАд нО ВРе Ме

1. Рас по ред рад ног вре ме на

члан 12.

Рас по ред рад ног вре ме на код По сло-
дав ца, у окви ру рад не не де ље, утвр ђу је 
се ак том ге не рал ног ди рек то ра или за-
по сле ног ко га он овла сти.

Днев но рад но вре ме за по сле них, ко ји 
ра де са ко ри сни ци ма услу га у скла ду са 
тех но ло шким про це сом ра да, об у хва та:

1. вре ме по треб но за при пре му за 
рад;

2. вре ме ра да са ко ри сни ци ма услу га;
3. вре ме по за вр шет ку ра да са ко ри-

сни ци ма услу га; 
4. вре ме по треб но за оба вља ње дру-

гих ак тив но сти, од ре ђе них уго во ром о 
ра ду.

члан 13.

Ак том из чла на 12. ста ва 1. овог ко лек-
тив ног уго во ра, по себ но се ре гу ли ше:

1. ор га ни за ци ја и ду жи на тра ја ња 
смен ског и ноћ ног ра да;

2. рад у ше сто днев ној рад ној не де љи 
и тур ну су;

3. ко ри шће ње и тра ја ње днев ног и не-
дељ ног од мо ра за за по сле не, за ко је се 
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вр ши пре ра спо де ла рад ног вре ме на. 

2. Скра ће но рад но вре ме

члан 14. 

На осно ву из вр ше не про це не ри зи ка 
код По сло дав ца, утвр ђе но је да су рад на 
ме ста са по ве ћа ним ри зи ком, рад на ме-
ста на ко ји ма се оба вља ју по сло ви: 

1. из град ње и одр жа ва ња ан тен ског 
си сте ма и ка блов ско ди стри бу тив не мре-
же (КДС);

2. обез бе ђе ња тран спор та нов ца и 
вред но сних  по ши ља ка;

3. во за ча  на раз ме ни си гур но сних ко-
фе ра;

4. прат ни ка на раз ме ни си гур но сних 
ко фе ра;

5. ауто-ли ма ра;
6. аутo-бра ва ра;
7. ауто-ла ки ре ра;
8. то чи о ца го ри ва,
9. пе ра ча мо тор них во зи ла;
10. ло жа ча на чвр сто го ри во.

члан 15. 

На осно ву из вр ше не про це не ри зи-
ка на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни, 
По сло да вац утвр ђу је по сло ве са по ве-
ћа ним ри зи ком и усло ве за њи хо во оба-
вља ње у по гле ду школ ске спре ме, ду жи-
не рад ног ис ку ства, здрав стве ног ста ња, 
го ди на жи во та и дру гих усло ва за рад на 
овим по сло ви ма.

члан 16.

За по сле ни, ко ји пре те жно ефек тив но 
ра де на на ро чи то те шким, на пор ним и за 
здра вље штет ним по сло ви ма (са по ве ћа-
ним ри зи ком), утвр ђе ним за ко ном, овим 
ко лек тив ним уго во ром и ак том По сло-
дав ца, на ко ји ма и по ред при ме ње них 
ме ра у скла ду са за ко ном, по сто је окол-
но сти ко је мо гу да угро зе без бед ност и 
здра вље за по сле ног, скра ћу је се рад но 
вре ме, сра змер но про це ње ним опа сно-
сти ма, штет но сти ма и утвр ђе ном ни воу 
ри зи ка, и то:

1. два ча са и 30 ми ну та не дељ но на по-
сло ви ма:

1.1 из град ње  и одр жа ва ња ан тен ског 
си сте ма и ка блов ско ди стри бу тив не 
мре же,

1.2. ауто-ли ма ра,
1.3. ауто ла ки ре ра,
1.4. обез бе ђе ња тран спор та нов ца и 

вред но сних по ши ља ка,
1.5. ауто- бра ва ра,
1.6. то чи о ца го ри ва;
2. је дан час не дељ но на по сло ви ма:

2.1. пе ра ча мо тор них во зи ла,
2.2. во за ча на раз ме ни си гур но сних 

ко фе ра,
2.3. прат ни ка  на раз ме ни си гур но сних 

ко фе ра;
3. на дру гим по сло ви ма, у од го ва ра ју-

ћем вре мен ском тра ја њу, утвр ђе ним на 
осно ву струч не ана ли зе, у скла ду са за-
ко ном.

3. Пре ко вре ме ни рад

члан 17.

Ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни 
ко га он овла сти, мо ра ју во ди ти ра чу на 
да се уво ђе ње пре ко вре ме ног ра да вр-
ши рав но мер но за све из вр ши о це на 
истим или слич ним по сло ви ма у окви ру 
ор га ни за ци о не це ли не.

Ре ше ње о уво ђе њу пре ко вре ме ног ра-
да из да је се нај ка сни је у ро ку од 72 ча са 
од мо мен та на сту па ња окол но сти за уво-
ђе ње пре ко вре ме ног ра да.

По сло да вац ће на зах тев ре пре зен та-
тив них син ди ка та до ста ви ти из ве штај о 
оства ре ним пре ко вре ме ним са ти ма.

4. Пре ра спо де ла рад ног вре ме на

члан 18.

Пре ра спо де ла рад ног вре ме на вр ши 
се на осно ву од лу ке ге не рал ног ди рек-
то ра, од но сно ли ца ко је он овла сти.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си 
се по пра ви лу нај ма ње 7 (се дам) ка лен-
дар ских да на пре на стан ка по тре бе за 
пре ра спо де лом рад ног вре ме на и мо ра 
да са др жи:

1. вре мен ски пе ри од за ко ји се пред-
ви ђа пре ра спо де ла рад ног вре ме на; 

2. спи сак за по сле них на ко ји се пре ра-
спо де ла од но си;

3. пе ри од у ко јем ће ра ди ти кра ће, од-
но сно ду же од пу ног рад ног вре ме на.

IV. Од МО Ри и Од Су СТВА

1. Од мор у то ку днев ног ра да

члан 19.

За по сле ни ко ји ра ди пу но рад но вре-
ме има пра во на од мор у то ку днев ног 
ра да у тра ја њу од 30 ми ну та.

За по сле ни ко ји ра ди че ти ри и 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 днев ног ра да 
у тра ја њу од 20 ми ну та.

За по сле ни ко ји ра ди ду же од 10 ча со-
ва днев но у кон ти ну и те ту, има пра во на 
од мор у то ку днев ног ра да у тра ја њу од 
јед ног ча са.

2. Го ди шњи од мор

члан 20.

Ду жи на го ди шњег од мо ра за по сле ног 
утвр ђу је се та ко, што се за кон ски ми ни-
мум  уве ћа ва по сле де ћим осно ва ма:

члан 21.

Кри те ри ју ми из чла на 20. овог ко лек-
тив ног уго во ра при ме њу ју се ку му ла-
тив но, с тим да за по сле ни има пра во на 
го ди шњи од мор нај ду же у тра ја њу до 27 
рад них да на.
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Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пра во 
на го ди шњи од мор нај ду же у тра ја њу до 
30 рад них да на има ју за по сле ни:

1. ко ји ра де на по сло ви ма из чла на 16. 
и чла на 20. тач ка 5. овог ко лек тив ног уго-
во ра;

2. ко ји има ју нај ма ње 25 го ди на (же не), 
од но сно 30 (му шкар ци) го ди на ста жа 
оси гу ра ња;

3. ро ди те љи и ин ва ли ди из чла на 20. 
тач ка 6. овог ко лек тив ног уго во ра;

За по сле ни ко ји пр ви пут за сни ва рад-
ни од нос или има пре кид рад ног од но са 
ду жи од 30 да на, сти че пра во да ко ри сти 
пун го ди шњи од мор по сле 6 (шест) ме се-
ци не пре кид ног ра да.

За по сле ни, ко ји не ма пра во на пун го-
ди шњи од мор, оства ру је пра во на го ди-
шњи од мор сра змер но вре ме ну про ве-
де ном на ра ду у тој го ди ни.

3. План ко ри шће ња го ди шњих 
од мо ра

члан 22.

У скла ду са по тре ба ма про це са ра да, 
уз прет ход ну кон сул та ци ју за по сле них, 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га 
он овла сти, до но си кра јем ка лен дар ске 
го ди не за на ред ну го ди ну, план ко ри-
шће ња го ди шњих од мо ра за по сле них.

Ре ше ња о ко ри шће њу го ди шњих од-
мо ра за по сле них, у скла ду са пла ном из 
ста ва 1. ово га чла на, ко ја до но си ге не-
рал ни ди рек тор или за по сле ни ко га он 
овла сти, са др же све кри те ри ју ме са ста-
њем на дан до но ше ња ре ше ња за ко ри-
шће ње го ди шњих од мо ра, по ко ји ма је 
за по сле ни ма утвр ђе на ду жи на и вре ме 
тра ја ња го ди шњих од мо ра.

члан 23.

Уко ли ко се за по сле ном због по тре ба 
про це са ра да из ме ни ре ше ње о ко ри-
шће њу го ди шњег од мо ра нај ка сни је 5 
(пет) рад них да на пре да на од ре ђе ног 
за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра, По-
сло да вац је у оба ве зи да за по сле ном 
на док на ди све ствар не тро шко ве ко је 
за по сле ни тр пи услед из ме не.

За по сле ни је ду жан да пру жи до каз о 
ствар ним тро шко ви ма, ра ди оства ре-
ња пра ва на на кна ду тро шко ва.

члан 24.

Уко ли ко кри ви цом По сло дав ца за по-
сле ни не ис ко ри сти го ди шњи од мор до 
30. ју на на ред не го ди не, за по сле ни има 
пра во на на кна ду ште те у ви си ни јед не 
про сеч не за ра де ко ја му је ис пла ће на у 
прет ход на три ме се ца, сра змер но бро-

ју да на не ис ко ри шће ног го ди шњег од-
мо ра.

4. Пла ће но од су ство

члан 25.

За по сле ни има пра во на од су ство са 
ра да уз на кна ду за ра де у то ку ка лен-
дар ске го ди не у укуп ном тра ја њу до се-
дам рад них да на у слу ча ју:

Од су ство са ра да у слу ча је ви ма из тач. 
5, 6, 13. и 15. овог чла на 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.

За по сле ни ко ри сти пла ће но од су-
ство ка да на сту пе слу ча је ви из ста ва 1. 
овог чла на. 

члан 26.

Пла ће но од су ство са ра да мо же се за-
по сле ном одо бри ти и ра ди:

1. упу ћи ва ња на обра зо ва ње, оспо со-
бља ва ње и струч но уса вр ша ва ње, ако је 

то у ин те ре су По сло дав ца, нај ду же у тра-
ја њу до шест ме се ци;

2. ре гу ли са ња пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, 30 рад них да на 
не по сред но пре пре стан ка рад ног од но-
са;

3. уче ство ва ња на се ми на ри ма у зе-
мљи и ино стран ству, ко је ор га ни зу је 
син ди кат, рад но про из вод ним и спорт-
ским так ми че њи ма код По сло дав ца, гра-
не, де лат но сти, ко ја ор га ни зу је син ди кат 
или По сло да вац, на из ло жба ма ино ва ци-
ја и дру гих ви до ва ства ра ла штва од ин-
те ре са за По сло дав ца и уче ство ва ња на 
спорт ским так ми че њи ма од ши рег дру-
штве ног ин те ре са.

Ду жи на тра ја ња пла ће ног од су ства из 
ста ва 1. тач ка 3. ово га чла на, утвр ђу је се 
у за ви сно сти од ду жи не тра ја ња рад но 
про из вод ног, од но сно спорт ског так ми-
че ња, из ло жби ино ва ци ја и дру гих ви-
до ва ства ра ла штва, на ко ји ма уче ству је 
за по сле ни.

5. не пла ће но од су ство

члан 27.

За по сле ном се мо же, уко ли ко то не 
ре ме ти про цес ра да и уко ли ко за то 
по сто је из у зет ни оправ да ни раз ло зи, 
одо бри ти не пла ће но од су ство са ра да 
у то ку ка лен дар ске го ди не, у слу ча је-
ви ма:

V. ЗА РА де, нА кнА де ЗА РА дА и 
дРу ГА ПРи МА ЊА

1. За ра де

члан 28.

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

За ра ду у сми слу ста ва 1. овог чла на 
чи ни за ра да за оба вље ни рад и вре ме 
про ве де но на ра ду, за ра да по осно-
ву до при но са за по сле ног по слов ном 
успе ху По сло дав ца и дру га при ма ња по 
осно ву рад ног од но са, у скла ду са овим 
ко лек тив ним уго во ром и уго во ром о 
ра ду.

За по сле ни оства ру је јед на ку  за ра ду 
за исти рад или рад исте вред но сти, ко-
ји оба вља код По сло дав ца. 

члан 29.

Ма са сред ста ва за за ра де за по сле-
них, утвр ђу је се про гра мом по сло ва-
ња По сло дав ца, по ла зе ћи од еле ме-
на та за од ре ђи ва ње за ра де утвр ђе них 
овим ко лек тив ним уго во ром и фи нан-
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сиј ских ре зул та та по сло ва ња По сло-
дав ца.

члан 30.

За ра да се ис пла ћу је за по сле ни ма два 
пу та ме сеч но:

1. до пр вог у ме се цу, акон та ци ја за ра-
де за прет ход ни ме сец;

2. до 15-ог у ме се цу, ко на чан об ра чун 
за ра де за прет ход ни ме сец.

1.1. За ра да за по сле ног за 
 оба вље ни рад и вре ме 

 про ве де но на ра ду

члан 31.

За ра да за оба вље ни рад и вре ме про-
ве де но на ра ду са сто ји се од:

1. основ не за ра де;
2. де ла за ра де за рад ни учи нак;
3. уве ћа не за ра де.

1.1.1. Основ на за ра да

члан 32. 

Основ на за ра да утвр ђу је се по гру па-
ма и ни во и ма (вр ста ма) по сло ва за пу-
но рад но вре ме и стан дард ни учи нак, у 
скла ду са пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва По сло дав ца.

Основ на за ра да из ста ва 1. овог чла на, 
утвр ђу је се на осно ву:

1. вред но сти рад ног ча са у ди на ри ма;
2. ко е фи ци јен та за сва ки ни во по сла 

у окви ру гру пе по сло ва, утвр ђе ног у за-
ви сно сти од сло же но сти по сло ва, од го-
вор но сти, усло ва ра да и струч не спре ме 
ко ја је услов за рад на од ре ђе ним по сло-
ви ма;

3. про сеч ног ме сеч ног фон да од 174 
рад на ча са.

Ко е фи ци јен ти за сва ки ни во по сла у 
окви ру гру пе по сло ва су:

члан 33.

За по сле ни, ко ји је за сно вао рад ни од-
нос код По сло дав ца у свој ству при прав-
ни ка, оства ру је 80% основ не за ра де по-
сло ва за ко је је за кљу чио уго вор о ра ду.

члан 34.

Основ на за ра да по сла, утвр ђе на на 
осно ву чла на 32. овог ко лек тив ног уго-
во ра, мо же се по ве ћа ти за по сле ни ма 
ко ји ра де на по сло ви ма од по себ ног зна-
ча ја за по сло ва ње По сло дав ца, у за ви-
сно сти од сло же но сти рад них опе ра ци ја 
ко је до при но се успе шно сти по сло ва ња 

По сло дав ца из над стан дард ног ни воа, 
на осно ву ко га је утвр ђе на основ на за ра-
да по сла.

Ге не рал ни ди рек тор од лу чу је о по ве-
ћа њу основ не за ра де за по сле ног, о че му 
се  за кљу чу је анекс уго во ра о ра ду.

Сред ства за по ве ћа ње основ них за ра-
да  ис пла ћу ју се из ма се сред ста ва из дво-
је не за ове на ме не из сред ста ва за за ра-
де код По сло дав ца.

члан 35.

Вред ност рад ног ча са утвр ђу је се 
исто вре ме но са до но ше њем про гра ма 
по сло ва ња По сло дав ца.

Вред ност рад ног ча са из ста ва 1. овог 
чла на спо ра зум но утвр ђу ју уго вор не 
стра не.

Ако се у то ку ка лен дар ске го ди не бит-
но про ме не окол но сти и прет по став ке 
на осно ву ко јих је утвр ђе на вред ност 
рад ног ча са (раст тро шко ва жи во та ве ћи 
од 3% од про јек то ва ног ра ста или оства-
ре ни ре зул та ти по сло ва ња), уго вор не 
стра не се мо гу спо ра зу ме ти о про ме ни 
вред но сти рад ног ча са.

1.1.2. Рад ни учи нак

члан 36.

Рад ни учи нак за по сле ног утвр ђу ју се 
у за ви сно сти од оби ма и ква ли те та из вр-
ше ног по сла и од но са за по сле ног пре ма 
рад ним оба ве за ма, на осно ву стан дар да, 
нор ма ти ва ра да и дру гих ме ри ла за утвр-
ђи ва ње рад ног учин ка.

Стан дар ди, нор ма ти ви ра да и дру га 
ме ри ла за утвр ђи ва ње рад ног учин ка, 
утвр ђу ју се уз уче шће ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

члан 37.

 Рад ни учин ци за по сле ног утвр ђу ју се 
ку му ла тив ном оце ном оби ма ко ји се мо-
же ег закт но ме ри ти и ква ли те та ра да за-
по сле ног као и од но са за по сле ног пре-
ма рад ним оба ве за ма. 

Обим ра да за по сле ног, утвр ђу је се ме-
сеч но на осно ву:

1. свих по сло ва ко је је за по сле ни из вр-
шио у од го ва ра ју ћем ме се цу;

2. ис ко ри шће но сти рад ног вре ме на.
Ква ли тет ра да и од нос за по сле ног 

пре ма рад ним оба ве за ма у од го ва ра ју-
ћем ме се цу, оце њу је се на осно ву:

1. ква ли те та из вр ше ног по сла, у скла-
ду са од го ва ра ју ћим про пи си ма, тех но-
ло шким упут стви ма, стан дар ди ма, струч-
ном ме то до ло ги јом и из да тим на ло зи ма; 

2. сло же но сти из вр ше них по сло ва;
3. струч но сти, кре а тив но сти и ини ци-
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ја ти ве при из вр ша ва њу по сло ва;
4. од го вор но сти у ра ду;
5. по што ва ња ро ко ва од ре ђе них за 

из вр ша ва ње по сло ва;
6. ра ци о нал ног ан га жо ва ња за по сле-

них, сред ста ва ра да, ма те ри ја ла и ре-
зер вних де ло ва;

7. са рад ње са оста лим уче сни ци ма у 
про це су ра да;

8. тач но сти, од но сно бро ја гре ша ка 
у од но су на обим из вр ше них по сло ва, 
од но сно рад них опе ра ци ја.

За ра да за по сле ног, ко ји оства ри рад-
ни учи нак из над утвр ђе ног стан дар да, 
нор ма ти ва ра да и дру гих ме ри ла за 
утвр ђи ва ње рад ног учин ка, мо же се 
уве ћа ти до 20% у од но су на основ ну за-
ра ду, а за ра да за по сле ног ко ји оства ри 
рад ни учи нак ис под утвр ђе ног стан-
дар да, нор ма ти ва ра да и дру гих ме ри-
ла за утвр ђи ва ње рад ног учин ка мо же 
се ума њи ти до 10% у од но су на основ ну 
за ра ду.

1.1.2.1. За ра да по осно ву 
 до при но са за по сле ног 

 по слов ном успе ху По сло дав ца

члан 38.

Ге не рал ни ди рек тор мо же за из у-
зет не ме сеч не и го ди шње до при но се 
за по сле них у из вр ша ва њу рад них за-
да та ка и пру жа њу ПТТ услу га ко ји су 
до при не ли по слов ном успе ху По сло-
дав ца, ис пла ти ти део за ра де, по на ве-
де ном осно ву, нај бо љим за по сле ни ма 
код По сло дав ца. 

Сред ства за по ве ћа ње за ра да у сми-
слу ста ва 1. овог чла на, обез бе ђу ју се 
из не ис ко ри шће ног де ла сред ста ва из-
дво је них на осно ву чла на 39. овог ко-
лек тив ног уго во ра.

1.1.3. Огра ни че ње ма се сред ста ва 
за за ра де по осно ву по ве ћа ња и 

про ме не основ не за ра де

члан 39. 

Сред ства за по ве ћа ње основ них за-
ра да из чла на 34. и ис пла те де ла за ра де 
из чла на 38. овог ко лек тив ног уго во ра 
из но се 1% ме сеч не ма се сред ста ва за 
за ра де код По сло дав ца у окви ру ма се 
сред ста ва за за ра де, утвр ђе не  про гра-
мом по сло ва ња По сло дав ца.

члан 40.

Укуп но из дво је на сред ства за уве-
ћа ње за ра да по осно ву рад ног учин ка 
из чла на 37. овог ко лек тив ног уго во ра 
из но се 2% ме сеч не ма се сред ста ва за 

за ра де ор га ни за ци о ног де ла По сло-
дав ца.

1.1.4. уве ћа на за ра да

члан 41.

За по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра-
ду, утвр ђе ну на осно ву чла на 32. овог ко-
лек тив ног уго во ра и то:

ри шће ња од су ства, сра змер но на кна ди 
за ра де, ко ју је за по сле ни оства рио за 
вре ме од су ства.

За по сле ни не уче ству ју у за ра ди из 
до би ти сра змер но вре ме ну тра ја ња 
при вре ме не спре че но сти за рад,  пла-
ће ном од су ству и за вре ме при вре ме-
ног уда ље ња са ра да.

2. на кна да за ра де

члан 45.

За по сле ни има пра во на на кна ду за-
ра де, ко ја се ис пла ћу је на те рет По сло-
дав ца, за вре ме од су ство ва ња са ра да 
због при вре ме не спре че но сти за рад 
до 30 да на, и то:

1. у ви си ни 80% про сеч не за ра де 
оства ре не у прет ход на три ме се ца пре 
ме се ца у ко јем је на сту пи ла при вре ме-
на спре че ност за рад, про у зро ко ва на 
бо ле шћу или по вре дом ван ра да;

2. у ви си ни 100% про сеч не  за ра де 
оства ре не у прет ход на три ме се ца пре 
ме се ца у ко јем је на сту пи ла при вре ме-
на спре че ност за рад, ако је про у зро ко-
ва на:

(1) по вре дом на ра ду или про фе си о-
нал ном бо ле шћу,

(2) у дру гим слу ча је ви ма, ка да је то 
утвр ђе но по себ ним про пи си ма.

члан 46.

За слу чај не бла го вре ме но сти у ис-
пла ти на кна да за ра да, ко је се за по сле-
ни ма обез бе ђу ју из сред ста ва фон да 
здрав стве ног оси гу ра ња, По сло да вац 
мо же по ис пла ти за ра да за по сле ни ма 
за те ку ћи ме сец, ис пла ти ти и на кна де 
за ра да ко је се обез бе ђу ју из сред ста ва 
фон да због:

1. по ро диљ ског од су ства и од су ства 
са ра да ра ди не ге де те та у скла ду са за-
ко ном и то од по чет ка ко ри шће ња од-
су ства, ако про пи си ма ни је дру га чи је 
од ре ђе но;

2. до бро вољ ног да ва ња тки ва и ор-
га на;

3. не ге бо ле сног де те та мла ђег од 
три го ди не, од пр вог да на спре че но-
сти за рад;

4. бо ле сти за по сле ног пре ко 30 да на;
5. одр жа ва ња труд но ће пре ко 30 

да на.
За слу чај ис пла те на кна де за ра де на 

на чин утвр ђен ста вом 1. ово га чла на, 
По сло да вац под но си фон ду зах тев за 
ре фун ди ра ње ис пла ће них сред ста ва, 
ако про пи си ма ни је дру га чи је од ре-
ђе но.

У слу ча ју да за по сле ни стек не исто-
вре ме но пра во на уве ћа ње за ра де по 
ви ше осно ва, утвр ђе них у ста ву 1. овог 
чла на, про це нат уве ћа ња не мо же би ти 
ни жи од зби ра про це на та уве ћа ња по 
сва ком од осно ва.

1.1.5.  За ра да из до би ти

члан 42.

За по сле ни мо гу оства ри ти за ра ду по 
осно ву оства ре не до би ти по го ди шњем 
ра чу ну, сра змер но њи хо вом уче шћу 
у оства ре ној до би ти, у скла ду са за ко-
ном.

члан 43.

Рас по де ла из дво је не ма се сред ста ва 
за за ра де из до би ти По сло дав ца, из-
вр ши ће се на по је ди не за по сле не сра-
змер но вре ме ну про ве де ном на ра ду и 
оства ре ној за ра ди.

Под пој мом оства ре на за ра да, у сми-
слу ста ва 1. овог чла на, под ра зу ме ва се 
за ра да за по сле ног оства ре на на осно-
ву чл. 32, 34, 37. и 38. овог ко лек тив ног 
уго во ра и уве ћа на за ра да на осно ву 
чла на 41. овог ко лек тив ног уго во ра.

члан 44.

У рас по де ли сред ста ва за за ра де из 
до би ти уче ству ју и за по сле ни за вре-
ме по ро диљ ског од су ства и од су ства 
са ра да ра ди не ге де те та, при вре ме не 
спре че но сти за рад  због по вре де на 
ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња у 
скла ду са за ко ном, од да на по чет ка ко-
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члан 47.

За по сле ни има пра во на на кна ду за-
ра де у ви си ни про сеч не за ра де оства-
ре не у прет ход на три ме се ца, у сле де-
ћим слу ча је ви ма:

1. за вре ме од су ства са ра да на дан 
др жав ног и вер ског пра зни ка ко ји је 
не рад ни дан;

2. за да не ко ри шће ња го ди шњег од-
мо ра;

3. за да не ко ри шће ња пла ће ног од-
су ства из чл. 25. и 26. овог ко лек тив ног 
уго во ра;

4. за вре ме тра ја ња вој не ве жбе и 
ода зи ва ња на по зив др жав ног ор га на;

5. за вре ме при су ство ва ња сед ни ца-
ма др жав них ор га на и ор га ни за ци ја, 
ор га на упра ве и ло кал не са мо у пра ве и 
ор га на син ди ка та у свој ству чла на;

6. у дру гим слу ча је ви ма, у скла ду са 
за кон ским про пи си ма.

члан 48.

За по сле ни има пра во на на кна ду за-
ра де у ви си ни 80% про сеч не за ра де, 
оства ре не у прет ход на три ме се ца за 
вре ме пре ки да ра да до ко јег је до шло 
на ред бом над ле жног др жав ног ор га на 
или над ле жног ор га на По сло дав ца, у 
скла ду са за ко ном.

3. на кна да тро шко ва

3.1. Пре воз на рад

члан 49.

За по сле ни има ју пра во на ме сеч ну 
прет плат ну кар ту у јав ном са о бра ћа-
ју, за до ла зак на рад и од ла зак са ра да 
или на нов ча ни из нос у ви си ни ме сеч-
не прет плат не кар те у јав ном са о бра-
ћа ју, пре ма ре ла ци ји ко ју ко ри сте за 
до ла зак на рад и од ла зак са ра да нај-
кра ћим пу тем, уко ли ко је ме сто њи хо-
вог ста но ва ња уда ље но од ме ста ра да 
три и ви ше ме ђу ста ни ца или ви ше од 
јед ног ки ло ме тра нај кра ћим пу тем.

члан 50.

За по сле ни ма, ко ји од ме ста ста но-
ва ња до ме ста ра да не ма ју ор га ни зо-
ва ни јав ни пре воз за до ла зак на рад 
и од ла зак са ра да, као и за по сле ни ма 
ко ји због рас по ре да рад ног вре ме на 
не мо гу ко ри сти ти ор га ни зо ва ни јав ни 
пре воз, на кна ди ће се тро шко ви пре во-
за нај ви ше у ви си ни тро шко ва пре во за 
за ре ла ци је у истом под руч ју, ко је су по 
ду жи ни при бли жно јед на ке уда ље но-
сти ме ста ста но ва ња и ме ста ра да за по-

сле них, уко ли ко По сло да вац ни је ор га-
ни зо вао пре воз за по сле них.

члан 51.

За по сле ни, ко ји по ред ко ри шће ња 
јав ног пре во за за до ла зак на рад и од-
ла зак са ра да ко ри сте јав ни пре воз и 
у то ку ра да у из вр ша ва њу по сло ва, за 
ко је због ал тер на тив ног јав ног пре-
во за (при ват ни) не мо гу да ко ри сте 
ме сеч ну прет плат ну кар ту (ко ја им се 
обез бе ђу је за до ла зак на рад и од ла-
зак са ра да), по ред на кна де тро шко ва 
у ви си ни ме сеч не прет плат не кар те 
(или ку по ви не ме сеч не прет плат не 
кар те), мо гу оства ри ти и на кна ду за 
по ве ћа не тро шко ве пре во за у ви си ни 
че ти ри по је ди нач не кар те днев но за 
да не про ве де не на ра ду, уз прав да ње 
кар та ма за пре воз.

Пра во на на кна ду тро шко ва пре во за 
на осно ву ста ва 1. ово га чла на, утвр ђу-
је се на осно ву по да та ка о:

1. ан га жо ва њу за по сле них за из вр-
ша ва ње по сло ва, ко ји зах те ва ју ко ри-
шће ње сред ста ва јав ног пре во за;

2. до став ном ре о ну, за ко ји се ко ри-
сти пре воз (пут ни лист по што но ше и 
сл.). 

члан 52.

За по сле ном, ко ме је По сло да вац 
обез бе дио слу жбе ни ауто мо бил или 
дру го пре во зно сред ство за до ла зак и 
од ла зак са ра да, не при па да пра во на 
на кна ду тро шко ва пре во за за до ла зак 
и од ла зак са ра да.

члан 53.

За по сле ном ко ји при вр ше њу до-
ста ве по ши ља ка ко ри сти пре во зно 
сред ство По сло дав ца и ко је за по сле-
ни ко ри сти по осно ву уго во ра ко јим је 
утвр ђе на ње го ва оба ве за одр жа ва ња 
тог сред ства, при па да на кна да на име 
тро шко ва го ри ва, ре дов ног и ин ве сти-
ци о ног одр жа ва ња, у ви си ни ко ја се 
об ра чу на ва на це ну мо тор ног бен зи-
на (МБ 95) по пре ђе ном ки ло ме тру, и 
то за:

1. би цикл 3% це не ли тра мо тор ног 
бен зи на;

2. мо пед или мо то цикл 7%  це не ли тра 
мо тор ног бен зи на.

За по сле ном ко ји при вр ше њу до-
ста ве по ши ља ка ко ри сти соп стве но 
пре во зно сред ство при па да на кна да 
на име тро шко ва го ри ва, ре дов ног и 
ин ве сти ци о ног одр жа ва ња и амор ти-
за ци је, ко ја се об ра чу на ва на це ну мо-

тор ног бен зи на ( МБ 95) по пре ђе ном 
ки ло ме тру, и то за:

1. би цикл 3% це не ли тра мо тор ног 
бен зи на;

2. мо пед или мо то цикл 10% це не ли-
тра мо тор ног бен зи на.

члан 54.

За по сле ни ин ва ли ди, ко ји због 
здрав стве ног ста ња не мо гу да ко ри сте 
јав ни пре воз за до ла зак на рад и од ла-
зак са ра да, већ ко ри сте соп стве но мо-
тор но во зи ло, има ју пра во на на кна ду 
тро шко ва пре во за за да не про ве де не 
на ра ду, пре ма ре ла ци ји ко ју ко ри сте 
нај кра ћим пу тем, по пре ђе ном ки ло-
ме тру у ви си ни 15% це не ли тра по гон-
ског го ри ва ко је ко ри сте, без об зи ра 
на уда ље ност ме ста њи хо вог ста но ва-
ња и ме ста ра да.

3.2. Слу жбе ни пут

3.2.1. Слу жбе ни пут у зе мљи

члан 55.

Под слу жбе ним пу тем у зе мљи под-
ра зу ме ва се пут, ко ји је на осно ву на ло-
га за слу жбе ни пут из вр шио за по сле ни 
у оба вља њу по сло ва у име и за ра чун 
По сло дав ца, из ван свог ме ста ра да, 
уко ли ко је ме сто у ко је пу ту је за по сле-
ни уда ље но од ме ста ра да за по сле ног 
ви ше од 50 km нај кра ћим пу тем.

3.2.1.1. днев ни ца

члан 56.

За по сле ни има пра во на днев ну на-
кна ду тро шко ва за ис хра ну (днев ни-
цу) за вре ме про ве де но на слу жбе ном 
пу ту у зе мљи, ко ји не пре кид но тра је 
нај ду же 15 да на, у ви си ни 5% про сеч-
не ме сеч не за ра де у при вре ди Ре пу-
бли ке, пре ма по след њем об ја вље ном 
по дат ку, ако про пи си ма ни је дру га чи је 
од ре ђе но.

На осно ву на ло га за слу жбе ни пут 
ко ји тра је ви ше од јед ног да на, за по-
сле ни мо же до би ти акон та ци ју тро-
шко ва.

По сле 15 да на про ве де них на слу-
жбе ном пу ту, за по сле ном се уме сто 
днев ни ца ис пла ћу је на кна да за рад на 
те ре ну.

члан 57.

За по сле ни има пра во на днев ни цу 
за да не про ве де не на слу жбе ном пу ту 
на осно ву пут ног на ло га за рад не да не 
и не рад не да не (ко ји су као не рад ни 
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да ни утвр ђе ни за ко ном), од мо мен та 
по ла ска пре во зног сред ства из ме ста 
ра да до мо мен та по врат ка у ме сто ра-
да, а во за чи од мо мен та по ла ска во-
зи ла са ме ста пар ки ра ња до мо мен та 
по врат ка на ме сто пар ки ра ња, ко ја су 
пред ви ђе на ак том По сло дав ца.

члан 58.

За вре ме про ве де но на слу жбе ном пу-
ту, за по сле ни има пра во на:

1. пу ну днев ни цу:
1.1. за сва ких 24 ча са,
1.2. за оста так вре ме на ду жи од 12 ча-

со ва,
1.3. за вре ме ма ње од 24, а ду же од 12 

ча со ва,
1.4. за укуп но днев но вре ме про ве де-

но на ме сту ра да и слу жбе ном пу ту ду-
же од 12 ча со ва, ако је за по сле ни у то ку 
рад ног вре ме на упу ћен на слу жбе ни 
пут;

2. по ла днев ни це:
2.1.за вре ме ма ње од 12, а ду же од 8 

ча со ва,
2.2. за оста так вре ме на ду жи од 8 ча-

со ва, ако је пут тра јао ви ше да на,
2.3. за укуп но днев но вре ме про ве-

де но на ме сту ра да и слу жбе ном пу ту 
нај ма ње 8 ча со ва, ако је за по сле ни у то-
ку рад ног вре ме на упу ћен на слу жбе ни 
пут.

члан 59.

За по сле ном не при па да днев ни ца 
ако је слу жбе ни пут, од но сно укуп но 
вре ме про ве де но на ра ду и слу жбе ном 
пу ту, тра ја ло ма ње од осам ча со ва. 

члан 60.

За по сле ном на слу жбе ном пу ту при па-
да днев ни ца у ви си ни:

1. 100%, ако му ни је обез бе ђе на ис хра-
на;

2. 70%, ако му је обез бе ђе на ис хра на 
на ба зи по лу пан си о на (два обро ка);

3. 30%, ако му је обез бе ђе на ис хра на 
на ба зи пу ног пан си о на (три обро ка).

3.2.1.2. Тро шко ви пре но ћи шта

члан 61.

За вре ме слу жбе ног пу та у зе мљи, 
за по сле ни има пра во на на кна ду тро-
шко ва пре но ћи шта, ако му на слу жбе-
ном пу ту ни је обез бе ђе но пре но ћи-
ште.

Тро шко ви пре но ћи шта при зна ју се 
у це ли ни пре ма при ло же ном ра чу ну, 
осим тро шко ва но ће ња у објек ту пр ве 

ка те го ри је, ко ји се при зна ју у ви си ни 
ко ју утвр ђу је ге не рал ни ди рек тор или 
за по сле ни ко га он овла сти.

Тро шко ви за пре но ћи ште ис пла ћу ју 
се по ра чу ну.

члан 62.

За по сле ни ма ко ји не оправ да ју пре-
но ћи ште ра чу ном, као и за по сле ни-
ма ко ји ма се с об зи ром на ноћ ни рад 
и вре ме по ла ска из ме ста ра да и по-
врат ка у ме сто ра да мо ра обез бе ди ти 
од мор, ис пла ћу ју се тро шко ви за пре-
но ћи ште у ви си ни 50% од утвр ђе ног 
из но са днев ни це.

3.2.1.3. Пут ни тро шко ви

члан 63.

За вре ме слу жбе ног пу та у зе мљи, за-
по сле ни има пра во на на кна ду пут них 
тро шко ва у це ли ни, пре ма при ло же-
ном ра чу ну.

За по сле ном се при зна ју и тро шко ви 
ре зер ва ци је ме ста, при ли ком ку по ви не 
кар те за пре воз.

члан 64.

За по сле ном упу ће ном на слу жбе-
ни пут, мо же се одо бри ти ко ри шће ње: 
слу жбе ног во зи ла, во за, ауто бу са и соп-
стве ног во зи ла, а из у зет но и ави он ског 
пре во за или ко ри шће ње спа ва ћих ко-
ла.

У на ло гу за слу жбе ни пут, оба ве зно се 
на зна ча ва вр ста пре во зног сред ства.

члан 65.

За по сле ни, ко ме је у на ло гу за слу-
жбе ни пут на зна че но да при ли ком пу-
то ва ња ко ри сти соп стве ни ауто мо бил 
као пре во зно сред ство, има пра во на 
тро шко ве у ви си ни 25% це не ли тра по-
гон ског го ри ва во зи ла ко је ко ри сти по 
пре ђе ном ки ло ме тру.

О оправ да но сти ко ри шће ња во зи ла 
на осно ву ста ва 1. ово га чла на, од лу чу-
је за по сле ни овла шћен за из да ва ње на-
ло га за слу жбе ни пут.

3.2.1.4. Оста ли тро шко ви на 
слу жбе ном пу ту

члан 66.

По ред днев ни це, за по сле ном на слу-
жбе ном пу ту при па да и на кна да тро шко-
ва на име по штан ских, те ле граф ских и 
те ле фон ских услу га и дру гих тро шко ва 
нео п ход них у из вр ша ва њу по сло ва, ко-
је је за по сле ни за вре ме слу жбе ног пу та 
учи нио, ра ди оба вља ња по сла због ко јег 

је упу ћен на слу жбе ни пут.
Тро шко ви из ста ва 1. ово га чла на, на-

кна ђу ју се за по сле ном, уз при ла га ње 
ори ги нал не до ку мен та ци је о пла ће ним 
из но си ма.

члан 67.

За по сле ном се на слу жбе ном пу ту по-
себ но на кна ђу ју тро шко ви: пре во за лич-
ног пр тља га и пре нос слу жбе ног ма те ри-
ја ла ве ће те жи не (јав ним пре во зом или 
так си јем), уко ли ко је то одо бре но на ло-
гом за слу жбе ни пут.

члан 68.

За по сле ни ко ји уче ству ју на так ми че-
њи ма из чла на 26. став 1. тач ка 3. овог 
ко лек тив ног уго во ра, има ју пра во на 
на кна ду тро шко ва пре но ћи шта и пут-
них тро шко ва, ко је оства ру ју у ви си ни, 
под усло ви ма и на на чин, под ко ји ма те 
на кна де оства ру ју за по сле ни на слу-
жбе ном пу ту у зе мљи.

3.2.1.5. на лог за слу жбе ни пут

члан 69.

На лог за слу жбе ни пут и ове ру пут-
ног об ра чу на, по за вр шет ку слу жбе-
ног пу та, из да је и вр ши ге не рал ни ди-
рек тор за ди рек то ре ор га ни за ци о них 
де ло ва, а за за по сле не у ор га ни за ци о-
ном де лу -  ди рек тор тог ор га ни за ци-
о ног де ла. 

члан 70.

По за вр шет ку слу жбе ног пу та, а 
нај ка сни је у ро ку од три да на од да-
на по врат ка са слу жбе ног пу та, за по-
сле ни је ду жан да под не се об ра чун 
тро шко ва слу жбе ног пу та, на осно ву 
ко га оства ру је пра во на на кна ду тро-
шко ва.

Ако се об ра чун тро шко ва за слу-
жбе ни пут не под не се у ро ку из ста ва 
1. овог чла на, за по сле ни ко ји је до био 
акон та ци ју тро шко ва на осно ву чла на 
56. став 2. овог ко лек тив ног уго во ра, 
ду жан је да це ло ку пан из нос акон та-
ци је вра ти из за ра де, при ли ком на-
ред не ис пла те.

3.2.2. Слу жбе ни пут у 
 ино стран ство

члан 71.

За вре ме про ве де но на слу жбе ном 
пу ту у ино стран ству за по сле ни има 
пра во на днев ни цу и дру ге тро шко ве 
у из но су и под усло ви ма, ко је утвр ђу-
је над ле жни др жав ни ор ган, а ко ји се 
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при ме њу ју за за по сле не у др жав ним 
ор га ни ма.

О по тре би и тра ја њу слу жбе ног пу та 
за по сле ног у ино стран ство, од лу чу је ге-
не рал ни ди рек тор на пред лог ди рек то-
ра ор га ни за ци о ног де ла .

Ре ше ње о упу ћи ва њу на слу жбе ни 
пут у ино стран ство до но си ге не рал ни 
ди рек тор, од но сно ли це ко је он овла-
сти. 

члан 72.

За по сле ни ко ји је слу жбе но пу то вао 
у ино стран ство, ду жан је да нај ка сни је 
у ро ку од 10 да на по по врат ку у зе мљу, 
под не се пут ни об ра чун са из ве шта јем 
ге не рал ном ди рек то ру.

Уз об ра чун пут них тро шко ва при ла-
жу се и ра чу ни о свим из да ци ма.

Пут ни об ра чун и из ве штај мо ра ју би-
ти пот пи са ни од за по сле ног ко ји је оба-
вио слу жбе ни пут, по твр ђе ни од ди рек-
то ра ор га ни за ци о ног де ла и ове ре ни 
од стра не ге не рал ног ди рек то ра.

Ако се об ра чун пут них тро шко ва не 
под не се у ро ку и на на чин утвр ђен у 
ст. 1, 2. и 3. овог чла на, за по сле ни се 
по зи ва да од мах вра ти це ло ку пан из-
нос при мље не акон та ци је за слу жбе-
ни пут.

3.3. Рад на те ре ну

члан 73.

За вре ме бо рав ка и ра да на те ре ну 
за по сле ни, уко ли ко му ни је обез бе ђе на 
ис хра на, има пра во на на кна ду за тро-
шко ве ис хра не у ви си ни од 60% днев-
ни це, ако на те ре ну про ве де нај ма ње 
осам ча со ва днев но.

члан 74.

У вре ме про ве де но на те ре ну, ура чу-
на ва се и вре ме по треб но за од ла зак до 
ме ста ра да и по вра так са ме ста ра да.

На кна да за рад на те ре ну при па да за 
рад не да не за вре ме бо рав ка и ра да на 
те ре ну и за вре ме не дељ ног од мо ра и 
др жав них и дру гих пра зни ка ко ји су не-
рад ни да ни.

члан 75.

За вре ме ра да на те ре ну, за по сле ни 
има пра во на пут не тро шко ве, пре-
ма при ло же ном ра чу ну, чи ја се вр ста 
утвр ђу је при упу ћи ва њу на те рен ски 
рад.

За по сле ном упу ће ном на рад на те-
ре ну, мо же се одо бри ти ко ри шће ње 
слу жбе ног во зи ла, во за, ауто бу са и соп-

стве ног во зи ла.

члан 76.

За вре ме ра да на те ре ну, за по сле ни 
има пра во на тро шко ве пре но ћи шта, 
под усло ви ма утвр ђе ним у чл. 61. и 62. 
овог ко лек тив ног уго во ра.

3.4. на кна да за ис хра ну у то ку 
ра да

члан 77.

За по сле ни има пра во на на кна ду тро-
шко ва за ме сеч ну ис хра ну у то ку ра да 
(то пли оброк) у ви си ни од 200,00 ди на-
ра.

На кна да тро шко ва за ме сеч ну ис хра-
ну у то ку ра да ис пла ћу је се за по сле ни-
ма сра змер но бро ју да на про ве де них 
на ра ду.

3.5. Ре грес за ко ри шће ње 
 го ди шњег од мо ра 

члан 78.

За по сле ни има пра во на ре грес за 
го ди шњи од мор у ви си ни од 52.560,00 
ди на ра.

Пра во на пун из нос из ста ва 1. овог 
чла на при па да за по сле ном ко ји има 
пра во на го ди шњи од мор у тра ја њу од 
нај ма ње 20 рад них да на.

За по сле ни ко ји има пра во на го ди-
шњи од мор у тра ја њу кра ћем од 20 рад-
них да на има пра во на сра зме ран из нос 
ре гре са.

При па да ју ћи из нос ре гре са ис пла ћу-
је се ме сеч но у из но су од по 4.380,00 
ди на ра.

Ко нач ни об ра чун ре гре са, на го ди-
шњем ни воу, утвр ђу је се и ис пла ћу је 
за по сле ном уз за ра ду за де цем бар те-
ку ће го ди не. 

4. дру га при ма ња

члан 79.

Под усло ви ма утвр ђе ним овим Ко-
лек тив ним уго во ром, за по сле ни има 
пра во на дру га при ма ња и то:

1. на кна ду за одво је ни жи вот од по-
ро ди це;

2. от прем ни ну при од ла ску у пен зи ју;
3. со ли дар ну по моћ; 
4. 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;

5. у би лар ну на гра ду; 
6. но во го ди шњи по клон за де цу. 

члан 80.

По сло да вац је ду жан да ко лек тив но 
оси гу ра све за по сле не под јед на ким усло-
ви ма, за слу чај смр ти или ин ва лид но сти 
на ста ле због по вре де на ра ду.

По сло да вац мо же, у скла ду са фи нан-
сиј ским мо гућ но сти ма и го ди шњим про-
гра мом по сло ва ња за по сле ни ма упла-
ћи ва ти пре ми ју за до бро вољ но до дат но 
пен зиј ско оси гу ра ње,  ко лек тив но оси гу-
ра ње од по сле ди ца не зго да и ко лек тив но 
оси гу ра ње за слу чај:

1. смр ти и ин ва лид но сти на ста ле због 
по вре де ван ра да;

2. нео п ход них хи ру шких ин тер вен ци ја 
као по сле ди ца бо ле сти;

3. ле че ња те жих бо ле сти;
4. на ста лих по сле ди ца услед бо ле сти.
У пре го во ри ма о ко лек тив ном оси гу ра-

њу за по сле них код По сло дав ца уче ству ју 
и ре пре зен та тив ни син ди ка ти.

4.1. Одво је ни жи вот од по ро ди це

члан 81.

Пра во на на кна ду за одво је ни жи вот 
од по ро ди це има за по сле ни, ко ји је због 
по тре ба про це са ра да упу ћен у дру го 
ме сто ра да, под усло вом:

1. да жи ви одво је но од уже по ро ди це;
2. да му у дру гом ме сту ра да ни је ре-

ше но стам бе но пи та ње за чла но ве уже 
по ро ди це;

3. да због уда ље но сти ме ста ра да не 
мо же сва ко днев но да се вра ћа у ме сто 
стал ног бо рав ка.

члан 82.

Ме сеч на на кна да за одво је ни жи вот 
од по ро ди це ис пла ћу је се за по сле ном 
у ви си ни 50% про сеч не ме сеч не за ра-
де ис пла ће не у прет ход на три ме се ца у 
при вре ди Ре пу бли ке.

За по сле ни има пра во на на кна ду за 
одво је ни жи вот од по ро ди це са мо док 
због ра да жи ви одво је но од по ро ди це.

4.2. От прем ни на при од ла ску у 
пен зи ју

члан 83.
За по сле ни има пра во на от прем ни-

ну при од ла ску у пен зи ју - у ви си ни три 
про сеч не ме сеч не за ра де, ис пла ће не 
код По сло дав ца у ме се цу пре ис пла те 
от прем ни не.

4.3. Со ли дар на по моћ

члан 84.
Со ли дар на по моћ се оства ру је из 

сред ста ва По сло дав ца у сле де ћим слу-
ча је ви ма:
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1. ду же или те же бо ле сти за по сле ног 
- у ви си ни јед не ме сеч не за ра де, је дан-
пут го ди шње, уко ли ко за по сле ни не 
по се ду је ра чу не или до пу ног из но са 
тро шко ва ле че ња по ра чу ну, уко ли ко 
за по сле ни по се ду је ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју и ра чу не, по про це ни над ле-
жне слу жбе за со ци јал ну за шти ту;

2. ду же или те же бо ле сти чла на уже 
по ро ди це за по сле ног - у ви си ни јед-
не по ло ви не ме сеч не за ра де, је дан пут 
го ди шње, уко ли ко за по сле ни не по-
се ду је ра чу не, или до 50% тро шко ва 
ле че ња по ра чу ну, уко ли ко за по сле ни 
по се ду је ме ди цин ску до ку мен та ци ју и 
ра чу не, по про це ни над ле жне слу жбе 
за со ци јал ну за шти ту;

3. те же бо ле сти ви тал них ор га на за-
по сле них и чла но ва уже по ро ди це за-
по сле них, ко је зах те ва ју опе ра тив не 
за хва те или ле че ње по ми шље њу или 
пре по ру ци кон зи ли ју ма ле ка ра, ко ји 
се не мо гу оба ви ти у зе мљи - у ви си ни 
тро шко ва по ра чу ну, у са рад њи син ди-
ка та и над ле жне слу жбе за со ци јал ну 
за шти ту;

4. хит не на бав ке ор то пед ских по ма-
га ла за за по сле ног и чла на уже по ро-
ди це за по сле ног, ко ја се на док на ђу ју 
на те рет за во да за здрав стве но оси-
гу ра ње - у ви си ни це не ор то пед ских 
по ма га ла по ра чу ну, уз оба ве зу за по-
сле ног да по до би ја њу сред ста ва од 
за во да, иста упла ти на ра чун По сло-
дав ца;

5. смр ти за по сле ног и чла но ва ње-
го ве уже по ро ди це  - по моћ у ви си ни 
јед не ме сеч не за ра де;

6. убла жа ва ња по сле ди ца еле мен-
тар них не по го да или ван ред них до-
га ђа ја на објек ту ста но ва ња, уко ли ко 
ште та ко ју је пре тр пео за по сле ни из-
но си нај ма ње две ме сеч не за ра де - у 
ви си ни нај ви ше до 10 ме сеч них за ра-
да, на осно ву из ве шта ја и пред ло га ко-
ми си је за утвр ђи ва ње ште те, обра зо-
ва не од стра не ге не рал ног ди рек то ра, 
у чи јем са ста ву је и је дан пред став ник 
ре пре зен та тив них син ди ка та;

7. со ли дар ну по моћ за ро ђе ње де те-
та у ви си ни про сеч не ме сеч не за ра де 
код По сло дав ца, оства ре не у ме се цу 
ро ђе ња де те та, с тим да пра во на по-
моћ има за по сле на мај ка за сва ко ро-
ђе но де те, а из у зет но и отац де те та, 
уко ли ко мај ка не ра ди код По сло дав-
ца,

8. пре вен тив не ре ха би ли та ци је за-
по сле них на осно ву струч не ана ли зе 

над ле жне слу жбе за со ци јал ну за шти-
ту - у ви си ни тро шко ва ре ха би ли та ци-
је;

9. у дру гим слу ча је ви ма на осно ву 
струч не екс пер ти зе над ле жне слу жбе 
за со ци јал ну за шти ту - у ви си ни јед не 
по ло ви не ме сеч не за ра де.

Под тро шко ви ма ре ха би ли та ци је 
из тач ке 8. овог чла на под ра зу ме ва ју 
се уго сти тељ ске и ме ди цин ске услу ге 
ре ха би ли та ци о ног цен тра, као и тро-
шко ви пре во за за по сле ног упу ће ног 
на ре ха би ли та ци ју (од ла зак и по вра-
так).

члан 85.

Со ли дар на по моћ се одо бра ва за 
здрав стве ну ре ха би ли та ци ју у тра ја њу 
од 15 да на:

1. у слу ча ју те жих бо ле сти, те жих по-
вре да на ра ду и акут них обо ле ња за-
по сле ног, као вид про ду же ног ле че ња 
(пре ло ми, опе ра ци о ни за хва ти, те же 
по вре де) - у ви си ни 100% тро шко ва ре-
ха би ли та ци је, по пре по ру ци ле кар ске 
ко ми си је у ци љу пре вен ци је гу бит ка 
рад не спо соб но сти, уко ли ко се иста не 
обез бе ђу је на те рет фон да со ци јал ног 
оси гу ра ња;

2. у слу ча ју те жих бо ле сти чла на уже 
по ро ди це за по сле ног, као вид про ду-
же ног ле че ња (пре ло ми, опе ра ци о ни 
за хва ти, те же по вре де) у ви си ни 50% 
тро шко ва ре ха би ли та ци је, по пре по ру-
ци ле кар ске ко ми си је, уко ли ко се иста 
не обез бе ђу је на те рет фон да со ци јал-
ног оси гу ра ња.

За со ли дар не по мо ћи из чла на 84. 
овог ко лек тив ног уго во ра, као и за со-
ли дар не по мо ћи за здрав стве ну ре ха-
би ли та ци ју из ста ва 1. овог чла на, По-
сло да вац обез бе ђу је  сред ства нај ма ње 
у ви си ни 0,32% сред ста ва пла ни ра ног 
го ди шњег по слов ног при хо да По сло-
дав ца, у скла ду са го ди шњим про гра-
мом по сло ва ња.

члан 86.

Под те жом бо ле шћу, у сми слу чл. 84. и 
85. овог ко лек тив ног уго во ра, сма тра ју 
се сле де ћа обо ље ња:

1. ма лиг на обо ље ња;
2. ТБЦ;
3. хе ре ди тар на и де ге не ра тив на обо-

ље ња нер вно ми шић ног си сте ма;
4. те шки об ли ци кар ди о ва ску лар них 

и дру гих обо ље ња ко ја зах те ва ју хи ру-
шке за хва те, тран спла та ци ју ор га на и 
тки ва;

5. те шки об ли ци сте ри ли те та ко ји зах-
те ва ју сло же не трет ма не ко ји не па да ју 
на те рет РЗ ЗО;

6. те жа не у роп си хи ја триј ска обо ље-
ња са хо спи тал ним ле че њем у здрав-
стве ној уста но ви.

Под ду жом бо ле шћу, у сми слу чла на 
84. овог ко лек тив ног уго во ра, сма тра 
се не пре кид но од су ство ва ње са ра да 
по осно ву при вре ме не спре че но сти за 
рад ду же од 180 да на.

Под чла ном уже по ро ди це, у сми слу 
чл. 84. и 85. овог ко лек тив ног уго во ра, 
сма тра ју се су пру жник и де ца до 27. 
го ди не, под усло вом да се на ла зе на 
ре дов ном шко ло ва њу или уко ли ко су 
од лу ком над ле жног су да ли ше на по-
слов не спо соб но сти, без об зи ра на го-
ди не жи во та.

Со ли дар на по моћ се одо бра ва по 
прет ход но при ба вље ном ми шље њу 
Слу жбе за со ци јал ну за шти ту По сло-
дав ца, за сва ки по је ди нач ни слу чај. 

4.4. на кна да по греб них тро шко ва

члан 87.

За по сле ни има пра во на 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 уже 
по ро ди це у слу ча ју смр ти за по сле ног, 
пре ма при ло же ном ра чу ну, а нај ви ше 
до ви си не про сеч них тро шко ва у ме сту 
са хра не.

Под тро шко ви ма по греб них услу га, у 
сми слу ста ва 1. овог чла на, под ра зу ме ва 
се по треб на опре ма у ви си ни про сеч них 
тро шко ва у ме сту са хра не и ствар ни тро-
шко ви пре во за умр лог до ме ста са хра не 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

члан 88.

Кад се на кна да тро шко ва из чла на 84. 
тач. 1. до 4, 6. и 9. и чл. 85. и 87. овог ко-
лек тив ног уго во ра, оства ри код фон до-
ва со ци јал ног оси гу ра ња или по осно ву 
ко лек тив ног оси гу ра ња, по моћ се мо же 
ис пла ти ти у ви си ни раз ли ке из ме ђу при-
мље ног из но са и из но са на ко ји за по сле-
ни има пра во у скла ду са овим ко лек-
тив ним уго во ром, ако про пи си ма ни је 
дру га чи је од ре ђе но. 

4.5. Ју би лар на на гра да

члан 89.

За по сле ни има пра во на ју би лар ну 
на гра ду, за уку па но вре ме про ве де но у 
рад ном од но су код По сло дав ца за:

1. 10 го ди на ра да - при го дан по клон у 
ви си ни до 10% ме сеч не за ра де;
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2. 20 го ди на ра да - у ви си ни јед не и по 
ме сеч не за ра де;

3. 30 го ди на ра да - у ви си ни две ме сеч-
не за ра де;

4. 35 го ди на ра да  – у ви си ни две и по 
ме сеч не за ра де. 

Ју би лар на на гра да из ста ва 1. овог чла-
на ис пла ћу је се за Дан ПТТ рад ни ка.

члан 90.

Ме сеч ном за ра дом, на осно ву ко је за-
по сле ни оства ру ју пра ва утвр ђе на чла-
ном 83, чла ном 84. став 1. тач. 1, 2, 5. до 
7. и 9. и чла ном 89. овог ко лек тив ног уго-
во ра, сма тра се про сеч на ме сеч на за ра-
да ис пла ће на код По сло дав ца у ме се цу 
ко ји прет хо ди ис пла ти.

4.6. но во го ди шњи по кло ни 
 за де цу

члан 91.

По сло да вац обез бе ђу је но во го ди-
шње по кло не  за де цу за по сле них до 
10 го ди на ста ро сти (по де те ту), укљу чу-
ју ћи и де цу ко ја у те ку ћој го ди ни пу не 
10 го ди на.

Но во го ди шњи по кло ни обез бе ђу-
ју се у ви си ни ко ју утвр ђу је ге не рал ни 
ди рек тор, до ви си не нео по ре зи вог из-
но са.

VI. дРу ГА ПРА ВА у Ве Зи  
СА РА дОМ

члан 92.

За по сле ном се мо же одо бри ти за јам 
за на бав ку огре ва, зим ни це, уџ бе ни ка и 
за дру ге на ме не на пред лог ре пре зен-
та тив них син ди ка та.

Од лу ку о одо бра ва њу зај ма из ста ва 
1. овог чла на до но си ге не рал ни ди рек-
тор, у скла ду са рас по ло жи вим сред-
стви ма.

Од лу ком о одо бра ва њу зај ма утвр-
ђу је се на ме на за ко ју се за јам одо бра-
ва, ви си на зај ма, по че так от пла те и рок 
вра ћа ња зај ма, ко ји не мо же би ти ду жи 
од два на ест ме се ци.

Вра ћа ње зај ма вр ши се у јед на ким 
ме сеч ним ра та ма, об у ста вом ме сеч не 
ра те од за ра де за по сле ног.

члан 93.

Уко ли ко се го ди шњим про гра мом по-
сло ва ња По сло дав ца утвр ђу ју сред ства 
за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по-
сле них, пред ла га ње из но са сред ста ва 
вр ши се, у скла ду са за ко ном и дру гим 
про пи си ма,  уз уче шће ре пре зен та тив-
них син ди ка та.

члан 94. 

По сле смр ти за по сле ног, По сло да-
вац обез бе ђу је ма те ри јал ну по моћ до 
кра ја про пи са ног ре дов ног шко ло ва ња 
за сва ку ре дов но упи са ну го ди ну, а на 
осно ву од лу ке ге не рал ног ди рек то ра, 
од но сно ли ца ко је он овла сти, без оба-
ве за вра ћа ња исте, и то:

1. уче ни ци ма осно вих шко ла у ви си ни 
јед не и по про сеч не ме сеч не за ра де;

2. уче ни ци ма сред њих шко ла у ви си-
ни две про сеч не ме сеч не за ра де;

3. сту ден ти ма ви со ко школ ских уста-
но ва у ви си ни две и по про сеч не ме-
сеч не за ра де.

Ма те ри јал на по моћ ис пла ћу је се два 
пу та у то ку школ ске го ди не (по 50%).

Про сеч ном ме сеч ном за ра дом у сми-
слу ста ва 1. овог чла на сма тра се про-
сеч на за ра да ис пла ће на код По сло-
дав ца у ме се цу ко ји прет хо ди ис пла ти 
ма те ри јал не по мо ћи.

VII. РАд не ОБА Ве Зе ЗА ПО СЛе ниХ

члан 95.

За по сле ни има ју оба ве зе:
1. да по сло ве ко ји су им по ве ре ни 

из вр ша ва ју за ко ни то, уред но, са ве сно, 
бла го вре ме но и ква ли тет но и да по-
шту ју про пи са ну тех но ло шку и рад ну 
ди сци пли ну;

2. да у из вр ша ва њу за да та ка оства ру-
ју стан дард не ре зул та те ра да;

3. да у ра ду ко ри сте по треб но зна ње 
и рад не спо соб но сти, нео п ход не за из-
вр ша ва ње по ве ре них за да та ка;

4. да се обра зу ју и уса вр ша ва ју у скла-
ду са по тре ба ма про це са ра да;

5. да се при др жа ва ју и спро во де про-
пи са не и на ло же не ме ре без бед но сти и 
за шти те;

6. да се по на ша ју на на чин ко ји им 
омо гу ћа ва рад код По сло дав ца и ко ји 
обез бе ђу је до бре ме ђу људ ске и ме ђу-
на ци о нал не од но се;

7. да за ко ни то, од го вор но и це лис-
ход но ко ри сте сред ства ра да;

8. да ра ци о нал но ко ри сте про пи са но 
рад но вре ме за рад и да не од су ству ју 
са ра да без ре ше ња над ле жног ру ко во-
ди о ца;

9. да од су ство ва ње са ра да прав да ју 
од го ва ра ју ћим до ку мен ти ма;

10. да чу ва ју по слов ну, слу жбе ну и 
дру гу тај ну утвр ђе ну за ко ном и ак том 
По сло дав ца;

11. да не од би ја ју из вр ша ва ње рад-
них за да та ка и на ло га над ле жног ру ко-
во ди о ца, без оправ да ног раз ло га;

12. да тач но еви ден ти ра ју и при ка зу ју 
ре зул та те ра да;

13. и дру ге оба ве зе, утвр ђе не уго во-
ром о ра ду, ко је од го ва ра ју њи хо вим 
зна њи ма и спо соб но сти ма.

члан 96.

За по сле ни мо же да бу де при вре ме-
но уда љен са ра да у скла ду са за ко ном, 
с тим што се по вре дом рад не оба ве зе 
ко ја угро жа ва имо ви ну ве ће вред но-
сти сма тра по вре да рад не оба ве зе ко ја 
угро жа ва имо ви ну чи ја вред ност из но-
си ви ше од јед не про сеч не за ра де код 
По сло дав ца, ис пла ће не у ме се цу ко ји 
прет хо ди ме се цу ка да је по вре да учи-
ње на.

члан 97.

Ако за по сле ни сво јом кри ви цом учи-
ни по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе не 
овим уго во ром, за по сле ном се мо гу из-
ре ћи сле де ће ме ре: 

1. упо зо ре ње за по сле ном да ће му 
би ти от ка зан уго вор о ра ду ако по но ви 
исту или слич ну по вре ду без по нов ног 
упо зо ре ња, у скла ду са за ко ном;

2. при вре ме но уда ље ње са ра да без 
на кна де за ра де у тра ја њу од јед ног до 
три рад на да на;

3. от каз уго во ра о ра ду.

члан 98.

По сло да вац мо же да от ка же уго вор 
о ра ду за по сле ном, на на чин и по по-
ступ ку пред ви ђе ним за ко ном, у слу ча-
ју да за по сле ни сво јом кри ви цом учи-
ни сле де ће по вре де рад них оба ве за:

1. не про пи сно, не са ве сно или не бла-
го вре ме но из вр ша ва ње рад них оба ве-
за;

2. не за ко ни то, нео д го вор но или не-
це лис ход но ко ри шће ње сред ста ва ра-
да;

3. про у зро ко ва ње ште те Пред у зе ћу у 
оби му ко ји пре ла зи ви си ну три про сеч-
не за ра де код По сло дав ца;

4. ода ва ње по слов не, слу жбе не или 
дру ге тај не утвр ђе не за ко ном и ак ти ма 
По сло дав ца;

5. нео прав да но из о ста ја ње са ра да 
нај ма ње пет рад них да на у то ку го ди не 
или нео прав да но уза стоп но из о ста ја-
ње са ра да нај ма ње че ти ри рад на да на 
у то ку ме се ца;

6. од би ја ње из вр ша ва ња рад них за-
да та ка и на ло га над ле жног ру ко во ди о-
ца, без оправ да ног раз ло га;

7. не тач но еви ден ти ра ње и при ка зи-
ва ње ре зул та та ра да;
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8. до ста вља ње јав не ис пра ве при-
ли ком за сни ва ња рад ног од но са или у 
то ку рад ног од но са, над ле жној слу жби 
По сло дав ца, за ко ју се утвр ди да ни је 
ве ро до стој на;

9. до ла же ње ви ше пу та на рад у на-
пи том ста њу, кон зу ми ра ње ал ко хо ла 
или нар ко тич них сред ста ва у то ку ра-
да;

10. не пред у зи ма ње или не до вољ-
но пред у зи ма ње ме ра без бед но сти и 
за шти та жи во та и здра вља на ра ду од 
стра не од го вор ног ли ца, услед че га је 
до шло до по вре де за по сле ног;

11. не при др жа ва ње, од но сно не-
спро во ђе ње про пи са них и на ло же них 
ме ра без бед но сти и за шти те;

12. пре пра вља ње слу жбе них до ку-
ме на та у ци љу при ба вља ња ма те ри-
јал не ко ри сти;

13. не при др жа ва ње про пи са не тех-
но ло ги је ра да при ли ком из вр ша ва ња 
рад них оба ве за, ко јом се на но си ште та 
тре ћим ли ци ма;

14. по на ша ње на ра ду ко је је та кво 
да мо же до ве сти до по ре ме ћа ја ме ђу-
људ ских и ме ђу на ци о нал них од но са;

15. нео вла шће но пот пи си ва ње при-
ма о ца на упут ни ци, раз ду жи ва ње са 
истом као са ис пла ће ном и за др жа ва-
ње упут нич ког из но са за се бе;

16. про у зро ко ва ње бла гај нич ког 
мањ ка не са ве сним ра дом;

17. ис пла та нео вла шће ном ли цу или 
ис пла та уз за др жа ва ње ис пла ће ног 
нов ца за се бе; 

18. да ва ње не тач них по да та ка од 
стра не од го вор них ли ца ко ји ма се за-
по сле ни до во де у за блу ду у по гле ду 
оства ри ва ња пра ва из рад ног од но са.

VI II. ОБРА ЗО ВА Ње, ОСПО СО БЉА-
ВА Ње и СТРуч нО уСА ВР ША ВА Ње 

ЗА ПО СЛе ниХ

члан 99.

У скла ду за го ди шњим про гра мом 
по сло ва ња, по тре ба ма про це са ра да, 
тех нич ко-тех но ло шким уна пре ђе њи-
ма и ор га ни за ци јом ра да, По сло да вац 
обез бе ђу је струч но обра зо ва ње, оспо-
со бља ва ње и уса вр ша ва ње за по сле-
них пу тем:

1. шко ло ва ња на сред њим и ви со ко-
школ ским уста но ва ма;

2. пре ква ли фи ка ци је, до ква ли фи ка-
ци је и по ла га ња струч них ис пи та;

3. уса вр ша ва ња и спе ци ја ли за ци је;
4. обра зо ва ња из обла сти за шти те на 

ра ду, за шти те и без бед но сти;

5. се ми на ра, обу ке, кур се ва, са ве то-
ва ња и др.

члан 100.

За по сле ни је оба ве зан да се обра зу-
је, оспо со бља ва и струч но уса вр ша ва, у 
скла ду са по тре ба ма про це са ра да код 
По сло дав ца.

Од лу ку о упу ћи ва њу на струч но 
обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и струч-
но уса вр ша ва ње за по сле них, до но си 
ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни ко-
га он овла сти.

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу 
По сло дав ца и за по сле ног, ко га је По-
сло да вац упу тио на обра зо ва ње, оспо-
со бља ва ње и струч но уса вр ша ва ње, у 
скла ду са чла ном 99. тач ка 1. до 4. овог 
ко лек тив ног уго во ра, уре ђу ју се по себ-
ним уго во ром.

IX. уТВР Ђи ВА Ње 
 Од ГО ВОР нО СТи ЗА ШТе Ту

члан 101.

По сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но-
сти за по сле ног за ште ту, учи ње ну на 
ра ду или у ве зи са ра дом, по кре ће се 
ре ше њем ге не рал ног ди рек то ра или 
за по сле ног ко га он овла сти.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за 
утвр ђи ва ње од го вор но сти за ште ту, 
до но си се на осно ву при ја ве о про у-
зро ко ва ној ште ти или по лич ном са-
зна њу да је ште та про у зро ко ва на.

Ре ше ње оба ве зно са др жи име и 
пре зи ме за по сле ног, про тив ко га се 
по кре ће по сту пак за на кна ду ште те, 
ме сто, на чин и вре ме 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.

Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка до-
ста вља се за по сле ном.

Ре ше ње из ста ва 1. ово га чла на, до-
ста вља се и син ди ка ту, чи ји је за по-
сле ни члан, за ми шље ње у ро ку од пет 
да на.

За по сле ни, про тив ко га је по кре нут 
по сту пак, мо ра се са слу ша ти у ве зи 
на ста ле ште те.

члан 102.

Ви си на ште те утвр ђу је се на осно ву 
по да та ка из до ку ме на та, на осно ву ко-
јих се са си гур но шћу мо же утвр ди ти из-
нос ште те.

Ако се ви си на ште те не мо же утвр-
ди ти у тач ном из но су, или би ње но 
утвр ђи ва ње про у зро ко ва ло По сло-
дав цу не сра змер не тро шко ве, ви си ну 

на ста ле ште те утвр ђу је слу жба код По-
сло дав ца, на осно ву про це не о ви си ни 
ште те.

члан 103.

По утвр ђи ва њу чи ње ни ца и окол но-
сти од ути ца ја на од го вор ност за по-
сле ног, ге не рал ни ди рек тор или за по-
сле ни ко га он овла сти, до но си ре ше ње 
о од го вор но сти за ште ту и ви си ни на-
кна де ште те, од но сно о осло ба ђа њу од 
од го вор но сти.

На осно ву ре ше ња о на кна ди ште-
те, за по сле ни се по зи ва да на док на ди 
ште ту у од ре ђе ном ро ку, о че му за по-
сле ни да је 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 из ста ва 2. овог чла на, По сло-
да вац мо же под не ти ту жбу над ле жном 
су ду.

члан 104.

Ако за по сле ни пре тр пи по вре ду или 
ма те ри јал ну ште ту на ра ду или у ве зи са 
ра дом, за утвр ђи ва ње ште те при ме њу-
је се од ред ба чла на 103. овог ко лек тив-
ног уго во ра.

X. Ви ШАк ЗА ПО СЛе ниХ

члан 105.

Уко ли ко код По сло дав ца 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 ње од ре ђе них по сло ва, или 
уко ли ко се у оба вља њу од ре ђе них 
по сло ва утвр ди ви шак за нај ма ње 
20 за по сле них у пе ри о ду од 90 да на, 
По сло да вац је оба ве зан да пре до-
но ше ња Про гра ма ре ша ва ња ви шка 
за по сле них, са ре пре зен та тив ним 
син ди ка ти ма за кљу чи спо ра зум о кри-
те ри ју ми ма за ре ша ва ње ви шка за по-
сле них и о на чи ну збри ња ва ња за по-
сле них, ко ји ма пре ста је рад ни од нос 
по том осно ву.

члан 106.

При про гла ше њу ви шка за по сле них, 
на осно ву чла на 105. овог ко лек тив-
ног уго во ра, у скла ду са кри те ри ју ми-
ма утвр ђе ним Про гра мом ре ша ва ња 
ви шка за по сле них, обез бе ди ће се да 
пр вен стве но пре ста не рад ни од нос за-
по сле ни ма:

1. ко ји у ка лен дар ској го ди ни ис пу-
ња ва ју, или ће у на ред не две го ди не ис-
пу ни ти је дан од усло ва за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју;
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2. ко ји до бро вољ но при хва те да им 
пре ста не рад ни од нос;

3. ко ји има ју кра ће вре ме про ве де но 
у рад ном од но су код По сло дав ца.

члан 107.

За слу чај 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, По сло да вац је 
ду жан да за по сле ном ис пла ти от прем-
ни ну пре пре стан ка рад ног од но са и то 
за:

1. пр вих де сет годинa про ве де них у 
рад ном од но су - 350 еура,  у ди нар ској 
про тив вред но сти, за сва ку на вр ше ну 
го ди ну ста жа оси гу ра ња; 

2. је да на ест и ви ше го ди на про ве де-
них у рад ном од но су – 330 еура, у ди-
нар ској про тив вред но сти, за сва ку на-
вр ше ну го ди ну ста жа оси гу ра ња.

Ди нар ска про тив вред ност еура од-
ре ђу је се на дан ис пла те, по сред њем 
об ра чун ском кур су НБС.

члан 108.

По ред ис пла те от прем ни не из чла-
на 107. овог ко лек тив ног уго во ра, ли-
цу ко је је про ве ло у рад ном од но су 
шест и ви ше го ди на, а ко ме је пре стао 
рад ни од нос код По сло дав ца због 
тех но ло шких, еко ном ских или ор га-
ни за ци о них про ме на, ис пла ти ће се 
по пре стан ку рад ног од но са по себ на  
на кна да.

На кна да из ста ва 1. ово га чла на, за 
ше сту и сва ку на ред ну го ди ну про ве-
де ну у рад ном од но су, утвр ђу је се у 
ви си ни јед но стру ке про сеч не ме сеч-
не за ра де, ис пла ће не код По сло дав ца 
у ме се цу, ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме 
се вр ши ис пла та.

Ис пла та на кна де вр ши се сук це сив-
но ме сеч но и то сва ког ме се са по јед-
на ме сеч на за ра да, утвр ђе на на осно-
ву ста ва 2. ово га чла на. 

Уко ли ко при ма лац на кна де утвр-
ђе не на осно ву ста ва 2. овог чла на, 
за сну је рад ни од нос пре ис те ка ро-
ка сук це сив не ме сеч не ис пла те, гу би 
пра во на да љу ис пла ту, с тим да не ма 
оба ве зу вра ћа ња већ при мље ног из-
но са.

члан 109.

При утвр ђи ва њу ви си не на кна де, ко-
ја се ис пла ћу је за по сле ни ма на осно ву 
чла на 108. овог ко лек тив ног уго во ра, 
узи ма се за ра да за по сле ног, од но сно 
про сеч на ме сеч на за ра да код По сло-
дав ца за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу 

у ко ме за по сле ном пре ста је рад ни од-
нос, ако је то за ње га по вољ ни је.

XI. БеЗ Бед нОСТ и 
 ЗдРА ВЉе нА РА ду

члан 110.

По сло да вац је ду жан да ор га ни зу је 
рад ко јим се обез бе ђу ју пре вен тив не 
ме ре за шти те жи во та и здра вља за-
по сле них, у скла ду са по себ ним за ко-
ном, дру гим про пи сом, овим уго во ром 
и по себ ним ак ти ма о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду. 

По сло да вац је ду жан да обез бе ди 
усло ве за ор га ни зо ва ње и спро во ђе-
ње без бед но сти и здра вља на ра ду 
на са вре ме ним прин ци пи ма, са гла сно 
тех нич ко – тех но ло шким про це си ма 
ра да.

Фи нан сиј ска сред ства за спро во ђе-
ње ак та о про це ни ри зи ка и про гра ма 
ме ра за уна пре ђе ње без бед но сти и 
здра вља на ра ду утвр ђу ју се го ди шњим 
пла ном по сло ва ња По сло дав ца.

члан 111.

По сло да вац је оба ве зан да код уво-
ђе ња но вих тех но ло ги ја пла ни ра ме ре 
без бед но сти и здра вља на ра ду и ин-
фор ми ше за по сле не о тех но ло шким 
ка рак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји-
ма ри зи ка тих тех но ло ги ја на здра вље 
и  без бед ност за по сле них.

По сло да вац је оба ве зан да, у ци љу 
за шти те за по сле них на ра ду:

1. ор га ни зу је и спро во ди по сло ве 
без бед но сти и здра вља;

2. обез бе ди за по сле ном рад на по-
сло ви ма, у ко ји ма су спро ве де не ме ре 
без бед но сти и здра вља на ра ду;

3. пре ду зме пре вен тив не ме ре ра ди 
спре ча ва ња и от кла ња ња ри зи ка од 
по вре ђи ва ња и оште ће ња здра вља за-
по сле них, у скла ду са про пи са ним по-
ступ ком;

4. до не се, у пи са ном об ли ку, акт о 
про це ни ри зи ка за сва рад на ме ста и 
све по сло ве, као и да исти из ме ни у 
слу ча ју по ја ве сва ке но ве опа сно сти 
или про ме не ни воа ри зи ка у про це су 
ра да;

5. ак том, у пи са ној фор ми од ре ди 
јед но или ви ше ли ца за без бед ност и 
здра вље на ра ду;

6. из вр ши оспо со бља ва ње за по сле-
них за без бе дан и здрав рад;

7. за по сле ном на по сло ви ма са по-
ве ћа ним ри зи ком, пре по чет ка ра да 
обез бе ди прет ход ни ле кар ски пре-

глед, као и пе ри о дич не ле кар ске пре-
гле де у то ку ра да;

8. за по сле не оси гу ра од по вре да 
на ра ду, про фе си о нал них обо ље ња и 
обо ље ња у ве зи са ра дом;

9. обез бе ди фи нан сиј ска сред ства 
за ор га ни зо ва ње по сло ва и спо ро во-
ђе ње ме ра без бед но сти и здра вља на 
ра ду.

члан 112.

За по сле ни мо ра би ти упо знат са ме-
ра ма без бед но сти и здра вља на ра ду и 
сво јим пра ви ма и оба ве за ма у по гле ду 
без бед но сти и здра вља на ра ду, од но-
сно мо ра би ти упо знат са упо тре бом 
сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту, 
као и сред стви ма за рад.

члан 113.

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 да не би угро зио сво ју без-
бед ност и здра вље, као и без бед ност и 
здра вље дру гих ли ца. 

члан 114. 

Пра во је и оба ве за за по сле ног да се 
пре по чет ка ра да упо зна са ме ра ма 
без бед но сти и здра вља на ра ду на по-
сло ви ма на ко је је рас по ре ђен, од но-
сно пре ме штен.

Ако за по сле ном пре ти опа сност по 
жи вот или здра вље, он има пра во да 
од би је да ра ди због то га што ни су спро-
ве де не про пи са не ме ре без бед но сти и 
здра вља на ра ду, све док се не от кло ни 
опа сност и не спро ве ду од го ва ра ју ће 
ме ре, као и у дру гим, за ко ном пред ви-
ђе ним слу ча је ви ма.

Од би ја ње за по сле ног да ра ди из раз-
ло га на ве де них у ста ву 2. овог чла на, не 
мо же се сма тра ти по вре дом рад не оба-
ве зе и не мо же му се из тог раз ло га от-
ка за ти уго вор о ра ду. 

члан 115.

Ге не рал ни ди рек тор и пред став ни-
ци ре пре зен та тив них син ди ка та, за-
јед нич ком од лу ком, обра зу ју Од бор за 
без бед ност и здра вље на ра ду. 

Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду има 7 (се дам) пред став ни ка, с тим 
да ре пре зен та тив ни син ди ка ти пред-
ла жу по 2 (два) пред став ни ка из ре да 
свих за по сле них, а ге не рал ни ди рек-
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тор 3 (три) пред став ни ка По сло дав ца.
У Од бо ру за без бед ност и здра вље 

на ра ду, мо ра би ти иза ба ран нај ма ње 
1 (је дан) пред став ник, ко ји је струч њак 
из обла сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду.

Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду до но си по слов ник о ра ду и би ра 
пред сед ни ка Од бо ра. 

Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду, мо же обра зо ва ти  под од бо ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду, у скла-
ду са од ред ба ма по слов ни ка о ра ду. За 
свој рад под од бо ри од го ва ра ју Од бо-
ру за без бед ност и здра вље на ра ду  и 
на зах тев Од бо ра под но се из ве шта је о 
свом ра ду.

члан 116. 

Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду уче ству је у из ра ди и пра ти ре а ли-
за ци ју пла на и про гра ма ко је је до нео, 
а по себ но:

1. оства ру је увид у све ак те ко ји се 
од но се на без бед ност и здра вље на ра-
ду;

2. уче ству је у раз ма тра њу свих пи-
та ња ко ја се од но се на спро во ђе ње 
без бед но сти и здра вља на ра ду;

3. зах те ва од По сло дав ца ин фор ма-
ци је о свим по да ци ма ко ји се од но се 
на без бед ност и здра вље на ра ду;

4. да је пред ло ге о свим пи та њи ма 
ко ја се од но се на без бед ност и здра-
вље;

5. зах те ва од По сло дав ца да пре ду-
зме од го ва ра ју ће ме ре за от кла ња ње 
или сма ње ње ри зи ка ко ји угро жа ва 
без бед ност и здра вље за по сле них;

6. зах те ва вр ше ње ин спек циј ског 
над зо ра, ако сма тра да ни су спро ве-
де не од го ва ра ју ће ме ре без бед но сти 
и здра вља на ра ду;

7. зах те ва од По сло дав ца да их упо-
зна са на ло зи ма и пред ло зи ма или  
пред у зе тим ме ра ма ин спек ци је ра да;

8. зах те ва од По сло дав ца да их упо-
зна са из ве шта ји ма о по вре да ма на 
ра ду, про фе си о нал ним обо ље њи ма и 
обо ље њи ма у ве зи са ра дом и о пред-
у зе тим ме ра ма за без бед ност и здра-
вље на ра ду;

9. зах те ва од По сло дав ца да их  упо-
зна са пред у зе тим ме ра ма за спре ча-
ва ње не по сред не опа сно сти по жи-
вот и здра вље.

По сло да вац је ду жан да чла но ви ма 
Од бо ра за без бед ност и здра вље на 
ра ду, као и под од бо ри ма у рад ним је-

ди ни ца ма омо гу ћи не сме тан рад.
Од бор је ду жан да о свом ра ду, ре-

дов но, а нај ма ње је дан пут у три ме се-
ца, оба ве сти По сло дав ца и ре пре зен-
та тив не син ди ка те.

По сло да вац је ду жан да раз мо три 
ста во ве и ми шље ња Од бо ра за без-
бед ност и здра вље на ра ду, као и да о 
свом ста ву из ве сти Од бор.

члан 117.

За по сле ни ма, ко ји због здрав стве-
ног ста ња на осно ву ре ше ња над-
ле жног ор га на не мо гу оба вља ти 
по сло ве за ко је су за сно ва ли рад ни 
од нос и на ко ји ма су ра ди ли до про-
ме не здрав стве ног ста ња, омо гу ћи ће 
се оба вља ње дру гих од го ва ра ју ћих 
по сло ва, у скла ду са ре ше њем пре-
ма пре о ста лој здрав стве ној спо соб-
но сти, ако про пи си ма ни је дру га чи је 
од ре ђе но.  

члан 118.

У ци љу ства ра ња усло ва за без бед-
но и не сме та но функ ци о ни са ње ПТТ 
са о бра ћа ја, По сло да вац, по ред оспо-
со бља ва ња за по сле них за пра вил ну 
при ме ну сред ста ва и ме ра ко ји ма се 
оси гу ра ва без бед ност и здра вље за по-
сле них, обез бе ђу је оспо со бља ва ње од-
ре ђе ног бро ја за по сле них и из обла сти 
пр ве по мо ћи.

члан 119.

У ве зи спро во ђе ња ме ра без бед но-
сти и здра вља на ра ду, син ди ка ти има ју 
пра во да:

1. бу ду оба ве ште ни о свим про ме на-
ма од бит ног ути ца ја на без бед ност и 
здра вље за по сле них;

2. при ма ју при мед бе за по сле них на 
при ме ну про пи са и спро во ђе ње ме ра 
без бед но сти и здра вља на ра ду;

3. сво јом ак тив но шћу под сти чу оста-
ле за по сле не за рад на без бе дан на-
чин; 

4. при сту пе свим ме сти ма ра да, ра ди 
упо зна ва ња са усло ви ма ра да.

XII. уСЛО Ви ЗА РАд Син ди кА ТА 
кОд ПО СЛО дАВ ЦА

члан 120.

Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да обез-
бе ди усло ве за де ло ва ње син ди ка та, у 
скла ду са њи хо вом уло гом у за шти ти 
пра ва и уна пре ђе ња про фе си о нал них 
и еко ном ских ин те ре са њи хо вих чла-
но ва, за по сле них код По сло дав ца, као 

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

члан 121.

По вре дом пра ва на син ди кал но ор-
га ни зо ва ње  сма тра ће се и при ти сак на 
за по сле не од стра не ру ко во ди ла ца да 
се учла не, од но сно иш чла не из од ре ђе-
ног син ди ка та.

члан 122.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди об-
ра чун и упла ту син ди кал не чла на ри не 
на ра чу не син ди ка та, при ли ком сва ке 
ис пла те за ра да.

Син ди ка ти су ду жни да По сло дав цу 
до ста ве ове ре не спи ско ве сво јих чла-
но ва.

члан 123.

Ге не рал ни ди рек тор је ду жан да 
пред став ни ци ма син ди ка та до зво ли 
да за по сле ни ма до ста ве ин фор ма ци је, 
бил те не, пу бли ка ци је и дру га ак та син-
ди ка та.

Пред став ни ци ма син ди ка та до зво-
ље но је да ис ти чу оба ве ште ња син ди-
ка та у ПТТ гла сни ку и у про сто ри ја ма 
По сло дав ца, на ме сти ма од ре ђе ним за 
ту на ме ну.

1. По слов ни про стор

члан 124.

По сло да вац ће, у окви ру рас по ло-
жи вих мо гућ но сти, за по тре бе ре пре-
зен та тив них син ди ка та обез бе ди ти 
ко ри шће ње по слов ног про сто ра, ко ји 
је нео п хо дан за ак тив но сти ко је ре пре-
зен та тив ни син ди ка ти пред у зи ма ју у 
скла ду са сво јим про грам ским ак тив-
но сти ма на осно ву ко лек тив ног уго во-
ра и дру гих ака та По сло дав ца и ака та 
ре пре зен та тив них син ди ка та.

Ре пре зен та тив ним син ди ка ти ма се 
обез бе ђу је по тре бан про стор за рад, 
ка ко у се ди шту По сло дав ца, та ко и у 
се ди шту син ди кал них ор га ни за ци ја у 
рад ним је ди ни ца ма.

Од лу ку о ве ли чи ни и ло ка ци ји про-
сто ра за рад, чи је се ко ри шће ње обез-
бе ђу је за по тре бе ре пре зен та тив них 
син ди ка та, до но си ге не рал ни ди рек тор 
или за по сле ни ко га он овла сти, у скла-
ду са рас по ло жи вим по слов ним про-
сто ром, при че му во ди ра чу на о нео п-
ход ним по тре ба ма ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

По сло да вац је са гла сан да про стор 
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за рад, ко ји се обез бе ђу је за рад ре пре-
зен та тив них син ди ка та, бу де опре мљен 
кан це ла риј ским на ме шта јем и нео п ход-
ним сред стви ма ра да.

2. Оба вља ње струч но 
ад ми ни стра тив них по сло ва

члан 125.

По сло да вац, за по тре бе ре пре зен та-
тив них син ди ка та, обез бе ђу је оба вља-
ње сле де ћих струч них и ад ми ни стра-
тив них по сло ва:

1. прав них; 
2. фи нан сиј ских;
3. ад ми ни стра тив но-тех нич ких;
4. дак ти ло граф ских;
5. умно жа ва ња и ди стри бу ци је ма те-

ри ја ла.

3. Осло ба ђа ње од ре дов них 
 за да та ка

члан 126.

За вре ме тра ја ња ман да та:
1. пред сед ни ка и се кре та ра ре пре-

зен та тив них син ди ка та; 
2. нај ви ше по јед ног чла на ор га на 

ре пре зен та тив них син ди ка та, иза бра-
них на сва ких 1.200 њи хо вих чла но ва,

за по сле ни не оба вља ју по сло ве 
утвр ђе не уго во ром о ра ду, при че му 
има ју пра ва као да су на ра ду.

Чла но ви ор га на ре пре зен та тив них 
син ди ка та, ко ји у сми слу ста ва 1. тач-
ке 2. ово га чла на за вре ме ман да та не 
оба вља ју по сло ве утвр ђе не уго во ром 
о ра ду, од ре ђу ју се ак том из чла на 128. 
овог ко лек тив ног уго во ра, на обра-
зло же ни пред лог ре пре зен та тив них 
син ди ка та о по тре би њи хо вог ан га жо-
ва ња у син ди ка ту у ре дов ном рад ном 
вре ме ну.

За вре ме док оба вља ју функ ци ју, 
пред сед ник и се кре тар ре пре зен та-
тив них син ди ка та оства ру је на кна ду 
за ра де, до ви си не основ не за ра де ко ју 
оства ру је по моћ ник ди рек то ра рад не 
је ди ни це, уве ћа ну за про це нат ми ну-
лог ра да.

За по сле ни, ко ји у скла ду са ста вом 
1. тач ка 2. ово га чла на не оба вља ју 
по сло ве утвр ђе не уго во ром о ра ду, 
оства ру ју на кна ду за ра де у ви си ни 
основ не за ра де утвр ђе не уго во ром о 
ра ду, уве ћа не за про це нат ми ну лог ра-
да.

Ре ше ња о на кна ди за ра да за по сле-
ни ма из ст. 3. и 4. овог чла на, до но си 

ге не рал ни ди рек тор или за по сле ни 
ко га он овла сти, на пред лог ре пре зен-
та тив них син ди ка та.

4. Ре гу ли са ње од но са са 
 син ди ка ти ма

члан 127.

Акт ко јим се уре ђу је си сте ма ти за ци ја 
по сло ва код По сло дав ца до но си ге не-
рал ни ди рек тор уз прет ход но при ба-
вље но ми шље ње ре пре зен та тив них 
син ди ка та.

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти ми шље-
ње из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју у 
ро ку од 10 да на од да на при је ма зах те-
ва.

члан 128.

Усло ви за рад ре пре зен та тив них син-
ди ка та уре ђу ју се спо ра зу мом ко ји за-
кљу чу ју ге не рал ни ди рек тор и ре пре-
зен та тив ни син ди ка ти.

члан 129.

Син ди ка ти има ју пра во на ин фор ми-
са ње и из ра жа ва ње сво јих ста во ва по 
бит ним пи та њи ма из обла сти ра да.

Пред став ник син ди ка та, не мо же 
би ти по зван на од го вор ност или до ве-
ден у не по во љан по ло жај, због сво јих 
ак тив но сти као пред став ник син ди ка-
та, ако по сту па у скла ду са за ко ном и 
овим ко лек тив ним уго во ром.

За вре ме тра ја ња ман да та и 2 (две) 
го ди не на кон ис те ка ман да та, пред-
став ник син ди ка та се не мо же без ње-
го ве са гла сно сти:

1. пре ме сти ти на дру ге по сло ве;
2. утвр ди ти као ви шак за по сле них.
Син ди кал ни пред став ник има пра во 

на кон пре стан ка син ди кал не функ ци је 
да се вра ти на по сло ве у ме сто ра да, 
где је ра дио пре од ла ска на функ ци ју.

Син ди кал ни пре став ник, ко ме је син-
ди кал на функ ци ја пре ста ла пре ис те ка 
пу ног ман да та, не мо же се без сво је 
са гла сно сти пре ме сти ти на дру ге по-
сло ве и утвр ди ти као ви шак за по сле-
них, сра змер но вре ме ну про ве де ном 
на функ ци ји. 

XI II. ПРе ЛА Зне и ЗА ВР Шне Од Ред Бе

члан 130.

За по сле ни, ко ји су сте кли од ре ђе-
на пра ва из рад ног од но са на осно ву 
по је ди нач них ака та (ре ше ња и др.) 
до не тих пре сту па ња на сна гу овог 

ко лек тив ног уго во ра, има ју пра во да 
на ста ве са ко ри шће њем тих пра ва на 
осно ву до не тих по је ди нач них ака та.

члан 131.

За по сле ни му шкар ци ко ји на дан 7. 
ју на 2008. го ди не има ју ви ше од 35 го-
ди на укуп ног ра да код По сло дав ца, 
а ни су оства ри ли пра во на ју би лар-
ну на гра ду за 40 го ди на укуп ног ра да, 
оства ру ју пра во на ју би лар ну на гра ду, 
у скла ду са чла ном 89. овог ко лек тив-
ног уго во ра.

члан 132.

Уго вор не стра не су са гла сне да у ро-
ку од 30 да на од да на сту па ња на сна-
гу овог ко лек тив ног уго во ра от поч ну 
пре го во ре за за кљу че ње анек са, ко-
јим ће се утвр ди ти ви си на на кна де за 
слу чај 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 код По сло дав ца.

Анекс из ста ва 1. овог чла на за кљу-
чи ће се у ро ку од шест ме се ци од да-
на сту па ња на сна гу овог ко лек тив ног 
уго во ра.  

До за кљу че ња анек са из ста ва 1. 
овог чла на не ће се при ме њи ва ти од-
ред бе чл. 108. и 109. овог ко лек тив ног 
уго во ра.

У слу ча ју да се анекс из ста ва 1. овог 
чла на не за кљу чи у пред ви ђе ном ро-
ку, чл. 108. и 109. пре ста ју да ва же да-
ном ис те ка ро ка из ста ва 2. овог чла-
на. 

члан 133.

Овај ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се 
на пе ри од до три го ди не.

Ва же ње овог ко лек тив ног уго во ра 
мо же пре ста ти на на чин утвр ђен за ко-
ном.

члан 134.

Да ном сту па ња на сна гу овог ко лек-
тив ног уго во ра, пре ста је да ва жи Ко-
лек тив ни уго вор за Јав но пред у зе ће 
ПТТ са о бра ћа ја “Ср би ја” (“Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 90/04, 102/05, 33/06 и 
76/07).

члан 135.

Овај ко лек тив ни уго вор, по об ја вљи-
ва њу  у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је”, сту па на сна гу 1. ја ну а ра 
2008. го ди не.
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ОСнОВ не Од Ред Бе

члан 1.

По ла зе ћи од на че ла ху ма но сти и  со-
ли дар но сти,  а у ци љу очу ва ња и за шти те  
здра вља,  чла но ва  фон да со ли дар но сти ( 
у да љем тек сту Фон да) и чла но ва њи хо-
ве уже по ро ди це, ко ју чи не брач ни друг 
и де ца,  у Син ди ка ту ПТТ  Ср би је (у да љем 
тек сту Син ди кат) обра зу је се по се бан Фонд 
со ли дар но сти за  све за по сле не чла но ве 
Син ди ка та. 

По ред основ не на ме не од ре ђе не у ста ву 
1. овог чла на, сред ства фон да ко ри сте се и 
одо бра ва ју у слу ча је ви ма:

1. смр ти чла на фон да,
2. смр ти чла на ње го ве уже по ро ди це и
3. смр ти ро ди те ља чла на фон да.
Из у зет но сред ства Фон да се мо гу ко ри-

сти ти и за убла жа ва ње по сле ди ца еле мен-
тар них не по го да или ван ред них до га ђа ја, 
што ће се ре гу ли са ти по себ ним Упу ством 
ко је до но си Управ ни од бор Фон да и Из вр-
шни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је на сво јој 
за јед нич кој сед ни ци.

члан 2.

Члан Син ди ка та ПТТ  Ср би је је исто вре-
ме но и члан Фон да.

Учла ње њем у Син ди кат, члан при хва та 
пра ва и оба ве зе чла на Фон да.

Пре стан ком члан ства у Син ди ка ту,  за по-
сле ном пре ста је и члан ство у Фон ду со ли-
дар но сти.

члан 3.

 По ла зе ћи од на че ла и ци ље ва од ре ђе-
ним чла ном 1., овим Пра вил ни ком се уре-
ђу ју:

1. на чин фор ми ра ња сред ста ва Фон да,
2. пра ва, усло ви и кри те ри ју ми у ко ри-

шће њу сред ста ва Фон да,
3. пра ва и оба ве зе ор га на фон да и
4. дру га пи та ња од зна ча ја за оства ри ва-

ње пра ва из фон да.

на чин фор ми ра ња сред ста ва 
фон да

члан 4.

Сред ства Фон да обра зу ју се на ни воу 
Син ди ка та  ПТТ Ср би је.

Сред ства фон да обра зу ју се из  ме сеч не 
за ра де чла но ва син ди ка та у скла ду са Ста-
ту том.

Сред ства из прет ход ног ста ва упла ћу ју 
се, при  ко нач ном  об ра чу ну и ис пла ти за ра-
да за по сле них на те ку ћи ра чун Син ди ка та. 

ПРАВИЛНИК ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ
Пра ва, усло ви и кри те ри ју ми 
ко ри шће ња сред ста ва фон да

члан 5.

Сред ства Фон да  ко ри сте се на мен ски, у 
скла ду са ци ље ви ма од ре ђе ним у чла ну 1. 
овог Пра вил ни ка.

Сред ства Фон да ко ри сте се за:
1. Пла ћа ње тро шко ва;
а) бол нич ког ле че ња и здрав стве них 

услу га  у од го ва ра ју ћим здрав стве ним 
уста но ва ма, с тим што ово пра во мо гу ко-
ри сти ти чла но ви фон да и чла но ви ње го ве 
уже по ро ди це ко ји ни су у рад ном од но су.

Под од го ва ра ју ћом здрав стве ном уста-
но вом под ра зу ме ва ју се уста но ве ко је се 
фи нан си ра ју из сред ста ва Ре пу блич ког 
фон да здрав стве не за шти те.

Из у зет но, сред ства се мо гу ко ри сти ти и 
за ле че ње у дру гим (при ват ним),  здрав-
стве ним уста но ва ма ако ле че ње у уста но-
ва ма из прет ход ног  ста ва ни је мо гу ће, што 
се до ка зу је по твр дом од го ва ра ју ће здрав-
стве не уста но ве.

б) про ду же ног ста ци о нар ног ле че ња;  у 
од го ва ра ју ћим ре ха би ли та ци о ним цен три-
ма  одо бра ва ју се са мо чла но ви ма фон да  у 
слу ча је ви ма ка да је ле че ње пред ло же но у  
от пу сној ли сти  а зах тев под нет у ро ку од 90 
да на од за вр шет ка  бол нич ког ле че ња.

2. На бав ку  ле ко ва и ор то пед ских по ма-
га ла, с тим што ово пра во мо гу ко ри сти ти 
чла но ви фон да и чла но ви ње го ве уже по-
ро ди це

3. Смрт чла на Фон да, чла но ва ње го ве 
уже по ро ди це и смрт ро ди те ља чла но ва 
фон да

4. По моћ чла но ви ма фон да ко ји су на не-
пре кид ном бо ло ва њу;

а) три ме се ца, код пр вог обра ћа ња, 
б) за сва ких да љих не пре кид них 3 ме се-

ца.
5. Дру ге слу ча је ве, где се на осно ву пи-

сме ног зах те ва чла но ва фон да, обра зло же-
ња син ди кал не ор га ни за ци је и по треб не 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, мо же  утвр ди-
ти по тре ба и оправ да ност по мо ћи пред ви-
ђе не чла ном 1. Пра вил ни ка.

6. Из у зет но, Управ ни од бор фон да со-
ли дар но сти мо же одо бри ти по моћ чла ну 
фон да и чла на уже по ро ди це  на осно ву 
зах те ва чла на фон да, ме ди цин ске до ку мен-
та ци је са ди јаг но зом и оста ле не ком плет не 
до ку мен та ци је.

члан 6.
Сред ства Фон да одо бра ва ју се на осно ву 

сле де ће до ку мен та ци је;
1. пи сме ног зах те ва за по сле ног или чла-

на ње го ве уже по ро ди це, 
2. ми шље ња син ди кал не ор га ни за ци је,
3. фо то-ко пи је ме ди цин ске до ку мен та ци је,
4. ори ги нал ног ра чу на, 
5. фо то-ко пи је Из во да из ма тич не књи-

ге умр лих или по твр де о смр ти, ко ју из да је 
над ле жни ор ган, 

6. фо то-ко пи је Из во да из ма тич не књи ге 
вен ча них,

7. фо то-ко пи је из ве шта ја ле кар ске ко ми-
си је или до зна ке и дру ге нео п ход не до ку-
мен та ци је.

8. фо то ко пи је Из во да из ма тич не књи ге  
ро ђе них за ма ло лет ну  де цу

члан 7.
Зах те ви за по моћ под но се се, уз ком-

плет ну до ку мен та ци ју, син ди кал ној ор га-
ни за ци ји у ро ку не ду жем од 90 да на од да-
на на стан ка слу ча ја.

Син ди кал на ор га ни за ци ја са чи ња ва спи-
сак рад ни ка, ко ји су под не ли зах тев, на од-
го ва ра ју ћем обра сцу  и до ста вља га Управ-
ном од бо ру Фон да на од лу чи ва ње. 

Не пот пу ни и за ста ре ли зах те ви не ће се 
раз ма тра ти.

члан 8.

Сва одо бре на сред ства упла ћу ју се на 
те ку ће ра чу не рад ни ка пу тем ко јих при ма-
ју за ра ду или на те ку ћи-ра чун Син ди кал не 
ор га ни за ци је.

члан 9.

Пра во на ко ри шће ње сред ста ва Фон да 
сти чу се на кон 90 да на од да на учла ње ња 
у ор га ни за ци ју син ди ка та.

Ор га ни фон да

члан 10.
Ор га ни Фон да су:
1. Скуп шти на,
2. Управ ни од бор,
3. Над зор ни од бор.

Скуп шти на

члан 11.

Скуп шти на Фон да је нај ви ши ор ган Фон да.
Скуп шти ну фон да чи ни Глав ни од бор 

Син ди ка та ПТТ Ср би је.

члан 12.

Пра ва и оба ве зе Скуп шти не фон да су:
1. име ну је  пред сед ни ка Управ ног од-

бо ра фон да,на пред лог Управ ног од бо ра 
Фон да со ли дар но сти,

2. усва ја Пра вил ник фон да, као и ње го ве 
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из ме не и до пу не, 
3. усва ја пра ви ла о из бо ру чла но ва 

Управ ног од бо ра,
4. усва ја го ди шњи из ве штај о ра ду фон да 

и фи нан сиј ски из ве штај,
5. од лу чу је о свим пи та њи ма за ко је јој се 

обра ти Управ ни од бор фон да. 

управ ни од бор Фон да

члан 13.

Управ ни од бор фон да со ли дар но сти 
бро ји 9 чла но ва, иза бра них из син ди кал-
них ор га ни за ци ја. Ад ми ни стра тив не по-
сло ве оба вља ли це ко је ан га жу је и пла ћа 
Глав ни од бор на пред лог Управ ног од бо ра 
Фон да со ли дар но сти.

Сед ни це фон да са зи ва и њи ма пред се да-
ва пред сед ник Управ ног од бо ра или дру го 
ли це овла шће но од стра не пред сед ни ка.

Сед ни це фон да одр жа ва ју се је дан пут 
ме сеч но.

Сед ни це фон да мо гу се одр жа ва ти и у 
син ди кал ним ор га ни за ци ја ма .

члан 14.
Управ ни од бор ра ди на осно ву Пра вил-

ни ка и Упут ства, ко јим се бли же ре гу ли шу 
ви си на одо бре них сред ста ва, при о ри те ти 

ис пла та и дру ги кри те ри ју ми ко ји су у ве зи 
са ко ри шће њем сред ста ва фон да (у да љем 
тек сту Упут ства).

Управ ни од бор Фон да до но си Упут ство. 
Управ ни од бор је са мо ста лан у свом ра-

ду.
Управ ни од бор за свој рад од го ва ра 

Скуп шти ни фон да. 

члан 15.
Пра ва и оба ве зе Управ ног  од бо ра су:
1. до но си од лу ке о до де ли сред ста ва 

фон да, по зах те ву СО,
2. из вр ша ва од лу ке Скуп шти не,
3. пред ла же из ме не и до пу не Пра вил ни ка,
4. са ра ђу је са Скуп шти ном фон да, Из вр-

шним од бо ром Син ди ка та ПТТ рад ни ка, 
син ди кал ним ор га ни за ци ја ма, здрав стве-
ним уста но ва ма, со ци јал ним рад ни ци ма и 
дру гим  ли ци ма и уста но ва ма нео п ход ним 
за рад фон да,

5. до ста вља  за пи сни ке и од лу ке  са сед-
ни ца Управ ног од бо ра пред сед ни ци ма син-
ди кал них ор га ни за ци ја.

члан 16.
Од бор пу но прав но од лу чу је ако је при-

сут но нај ма ње две тре ћи не  чла но ва, а од-
лу ка је ва же ћа ако се за њу из ја сни ве ћи на 

од укуп ног бро ја чла но ва.

члан 17.

Пре до но ше ња од лу ке о до де ли сред-
ста ва Фон да, Управ ни од бор  је ду жан  да 
про у чи до ку мен та ци ју, пред ви ђе ну чла ном 
6. Пра вил ни ка.

Управ ни од бор Фон да је ду жан да во ди 
ра чу на о ра ци о нал ном  и пра вил ном ко ри-
шће њу сред ста ва Фон да.

члан 18.

Нај ве ћи из нос одо бре не по мо ћи из сред-
ста ва фон да не мо же пре ћи ви си ну 1 про-
сеч не ме сеч не не то за ра де у Пред у зе ћу.

над зор ни од бор Фон да 

члан 19.

Над зор ни од бор Син ди ка та ПТТ Ср би је 
је у исто вре ме и Над зор ни од бор Фон да.

члан 20.

Над зор ни од бор Фон да вр ши кон тро лу 
фи нан сиј ског по сло ва ња фон да  по по тре-
би, а нај ма ње је дан пут  го ди шње и о то ме 
под но си из ве штај Скуп шти ни Син ди ка та 
ПТТ Ср би је и Скуп шти ни фон да.

ОП ШТи кРи Те Ри Ју Ми
Зах те ви за до де лу по мо ћи из сред ста ва 

фон да со ли дар но сти упу ћу ју се син ди кал-
ној ор га ни за ци ји, пре ко ко је је члан син ди-
ка та ор га ни за ци о но по ве зан са Син ди ка-
том ПТТ Ср би је.

Син ди кал на ор га ни за ци ја пре гле да зах-
те ве и оне ко ји по од ред ба ма Пра вил ни ка 
има ју осно ва, до ста вља Управ ном од бо ру 
фон да со ли дар но сти. Пред лог са чи ња ва 
на од го ва ра ју ћем обра сцу, ко ји мо ра би ти 
пот пи сан и ове рен пе ча том  син ди кал не 
ор га ни за ци је.

Зах те ви се до ста вља ју је дан пут ме сеч но, 
нај ка сни је до 15-ог у ме се цу. Из у зе так чи-
не зах те ви из чла на  5. тач ке 3., ко ји су на-
ста ли у вре ме ну од  15-ог до по чет ка ра да 
сед ни це.

Зах те ви се раз ма тра ју по ре ду до спе ћа.
Уко ли ко у фон ду не ма до вољ но сред ста-

ва, пред ност  има ју чла но ви ко ји се пр ви 
пут обра ћа ју за по моћ .

Ра чу ни, ко ји ма се до ка зу ју тро шко ви  не  
мо гу би ти ста ри ји од 90 да на.

Из ме ди цин ске до ку мен та ци је тре ба да 
је ја сно утвр ђе на те ра пи ја ка ко би чла но ви 
Управ ног од бо ра  на ис тој пра вил но за сно-
ва ли од лу ку.

УПУТСТВО ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ
Ко јим се бли же ре гу ли шу ви си на одо бре них сред ста ва, при о ри те ти ис пла та и дру ги кри те ри ју ми ко ји су у ве зи са ко ри шће

њем сред ста ва фон да

Уз ра чун за ку пље не ле ко ве у ино стран-
ству, мо ра се при ло жи ти и по твр да ле ка ра 
спе ци ја ли сте, да лек не ма аде кват ну за ме-
ну у зе мљи.

При до но ше њу од лу ке, без на ве де не по-
твр де  ра чун се не ће узи ма ти у об зир.

Уз зах тев за опе ра ци ју  у при ват ној кли-
ни ци,  мо ра се при ло жи ти и по твр да ле ка ра 
спе ци ја ли сте из од го ва ра ју ће здрав стве не 
уста но ве да се пред мет на опе ра ци ја не вр-
ши у уста но ви ко ја се фи нан си ра из Ре пу-
блич ког фон да здрав стве ног оси гу ра ња.

При до но ше њу од лу ке, без на ве де не по-
твр де ра чун се не ће узи ма ти у об зир. 

Пра во на по моћ из сред ста ва чла на ри-
не фон да со ли дар но сти, из у зев  пра ва по 
осно ву чла на 5. тач ка 4. , оства ру је се је дан-
пут го ди шње, по јед ном осно ву.

Као основ ви си не по мо ћи ко ри сти се 
про сеч на ме сеч на  за ра да у ЈП ПТТ са о бра-
ћа ја ‘’Ср би ја’’, за прет ход ни ме сец у од но су 
на ме сец кад се по моћ одо бра ва и  це не 
услу га у од го ва ра ју ћим здрав стве ним уста-
но ва ма у зе мљи. 

Кон тро лу на мен ског ко ри шће ња одо-
бре не по мо ћи вр ши пред сед ник  син ди-
кал не ор га ни за ци је. Под но си лац зах те ва 
и пред сед ник су од го вор ни за исти ни тост 

до ста вље них по да та ка, а пред сед ник од го-
ва ра за ис прав ност и ускла ђе ност истих са 
Пра вил ни ком и Упу ством Фон да со ли дар-
но сти. 

Не пот пу на, не чит ка,  фак сом ко пи ра на 
до ку мен та ци ја и до ку мен та ци ја ди рект но 
при мље на од чла но ва фон да, не ће се раз-
ма тра ти и би ће вра ће на Синди кал ној ор-
га ни за ци ји. Пра во на по моћ члан фон да не 
мо же оства ри ти за  за по сле ног чла на уже 
по ро ди це ко ји је члан дру гог син ди ка та у 
ПТТ-у или је у рад ном од но су.

У ци љу  ра ци о нал ног ко ри шће ња сред-
ста ва, Управ ни од бор се пре по чет ка сед-
ни це упо зна је са ви си ном рас по ло жи вих 
сред ста ва и про сеч ном за ра дом у Пред у-
зе ћу.

Ви Си нА ОдО БРе ниХ СРед СТА ВА
На осно ву чла на 5. Пра вил ни ка,  сред-

ства фон да одо бра ва ју се и ко ри сте за;
1. Пла ћа ње тро шко ва;
а/ бол нич ког ле че ња и здрав стве них 

услу га у од го ва ра ју ћим здрав стве ним уста-
но ва ма у зе мљи и ино стран ству, за чла на 
фон да и чла на уже по ро ди це,пла ћа ју се у 
ви син и до 100% ствар них тро шко ва , а из у-
зет но до ви си не јед не про сеч не за ра де.
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Тро шко ви бол нич ког ле че ња и здрав-
стве них услу га у од го ва ра ју ћим здрав стве-
ним уста но ва ма, за чла на Фон да и чла на 
уже по ро ди це,  пла ћа ју се у ви си ни до 50% 
ствар них тро шко ва, а из у зет но до ви си не 
јед не про сеч не не то за ра де.

Уко ли ко се бол нич ко ле че ње или 
здрав стве на услу га из вр ше у при ват ној 
здрав стве ној уста но ви, под ствар ним тро-
шко ви ма се под ра зу ме ва ју це не услу га у 
од го ва ра ју ћим  уста но ва ма ко је се фи нан-
си ра ју из сред ста ва Ре пу блич ког фон да 
здрав стве не за шти те и уста но ва ма са ко ји-
ма Син ди кат има за кљу чен уго вор.

Ван стан дар де услу ге (опер ци је на лич ни 
зах тев) не ће се ис пла ћи ва ти из сред ста ва 
Фон да.

б/ про ду же ног ста ци о нар ног ле че ња у 
од го ва ра ју ћим ре ха би ли та ци о ним цен три-
ма за чла на фон да;

Тро шко ви про ду же ног ста ци о нар ног ле-
че ња у од го ва ра ју ћимн ре ха би ли та ци о ним 
цен три ма одо бра ва ју се  са мо чла но ви ма 
фон да  у из но су до 50% ствар них тро шко-
ва  и са мо у слу ча је ви ма ка да је ле че ње 
пред ло же но у от пу сној ли сти из бол ни це, а 
зах тев под нет у ро ку  90 да на од за вр шет-
ка бол нич ког ле че ња, а из у зет но до ви си не 
јед не про сеч не не то за ра де.

По треб на до ку мен та ци ја: 
Зах тев рад ни ка из ко јег се ја сно чи та шта 

члан фон да тра жи  и чи ме то што тра жи до-
ка зу је

Фо то ко пи ја ме ди цин ске до ку мен та ци је /
от пу сна ли ста из бол ни це, из ве штај ле ка ра 
спе ци ја ли сте, от пу сна ли ста  из бол ни це у 
ко јој се ин ди ку је бањ ско ле че ње и сл./ из 
ко је  се ја сно ви ди да је по сто ја ла по тре-
ба за бол нич ким ле че њем и здрав стве ним 
услу га ма

*ре цепт за на бав ку ле ка се не сма тра ме-
ди цин ском до ку мен та ци јом

ори ги нал ра чун за бол нич ко ле че ње или 
здрав стве не услу ге

*ре ха би ли та ци ја, ко ју чла но ви фон да ко-
ри сте као хро ни ча ри не пла ћа се из сред-
ста ва фон да

*кли мат ски опо ра вак на ко ји члан фон да 
са мо и ни ци ја тив но оде не пла ћа се из сред-
ста ва фон да

2. На бав ку ле ко ва и ор то пед ских по ма
га ла

a/ Ле ко ви
Чла ну фон да одо бра ва се по моћ за ку-

пље не ле ко ве у ви си ни  до 100% ствар них 
тро шко ва по ра чу ну, а из у зет но до 100% 
ви си не про сеч не не то за ра де у Пред у зе ћу.

Чла ну уже по ро ди це одо бра ва се по моћ 
у ви си ни до 50% ствар них тро шко ва по ра-
чу ну, а из у зет но до 50% ви си не про сеч не 
не то за ра де у Пред у зе ћу.

b/ По ма га ло
По ма га ла, као што су ве штач ки де ло ви 

те ла, ин ха ла тор, и апа рат за ме ре ње ше-

ће ра код те жих бо ле сни ка – ти па I и ти па 
II, стакла за наочаре пла ћа ју се чла но ви ма 
фон да и чла но ви ма уже по ро ди це у ви си ни 
до 50% ствар них тро шко ва, а из у зет но до 
50% ви си не про сеч не не то за ра де у Пред-
у зе ћу.

Под ствар ним тро шко ви ма се под ра зу-
ме ва ју це не услу га у од го ва ра ју ћим  уста-
но ва ма ко је се фи нан си ра ју из сред ста ва 
Ре пу блич ког фон да здрав стве не за шти те.

По ма га лом се не сма тра ју про те зе за зу-
бе, на о ча ре, со чи ва,  ор то пед ске ци пе ле, 
апа рат за ме ре ње при ти ска  и слич на по-
ма га ла

По треб на до ку мен та ци ја:
Зах тев рад ни ка са обра зло же њем о вр-

сти и ко ли чи ни ле ко ва ко је ко ри сти у то ку 
ме се ца

Ме ди цин ска до ку мен та ци ја из ко је се  
ја сно ви де вр ста и ко ли чи на ле ко ва, као и 
по тре ба за на бав ком по ма га ла 

Ори ги нал ра чун ко ји пра ти фи скал ни од-
се чак.

3. Смрт чла на фон да, чла на уже по ро
ди це и смрт ро ди те ља  чла на фон да

По моћ по на ве де ном осно ву одо бра ва 
се:

a/ у ви си ни до јед не про сеч не  за ра де у 
Пред у зе ћу, за смрт чла на фон да

 б/ у ви си ни  до 50% про сеч не за ра де у 
Пред у зе ћу, за сва ко ма ло лет но де те умр лог 
чла на фон да

ц/ у ви си ни до јед не про сеч не за ра де у 
Пред у зе ћу, за смрт брач ног дру га

д/ у ви си ни до 50% про сеч не за ра де у 
Пред у зе ћу, за смрт ро ди те ља чла на фон да

е/ у ви си ни  до јед не про сеч не за ра де у 
Пред у зе ћу, за смрт де те та

По треб на до ку мен та ци ја:
Зах тев рад ни ка или син ди кал не ор га ни-

за ци је, уко ли ко је умро члан фон да
Фо то ко пи ја из во да из ма тич не књи ге 

умр лих, или по твр да  о смр ти из да та од  
над ле жне уста но ве

Фо то ко пи ја Из во да из ма тич не књи ге  
ро ђе них за ма ло лет ну  де цу

*не ко ри сти ти из раз *смрт ни слу чај*, већ 
свој ство са умр лим /нпр смрт чла на фон да, 
смрт су пру га, смрт мај ке итд) 

*уко ли ко се ра ди о дру гом пре зи ме ну 
(кад су у пи та њу очух, па стор ка итд) нео п-
ход но је до дат но обра зло же ње СО.

*уко ли ко је умр ли члан фон да, има ма-
ло лет ну де цу, то се у зах те ву пи ше и до ста-
вља ју фо то ко пи је из во да из ма тич не књи ге 
ро ђе них 

4.По моћ чла ну фон да, ко ји је на не пре
кид ном бо ло ва њу

а/ Пра во  по на ве де ном осно ву оства ру је 
се пр ви пут кад члан фон да бу де не пре кид-
но 3 ме се ца на бо ло ва њу.

За бо ло ва ње пре ко 3 ме се ца  чла ну се 
одо бра ва по моћ у ви си ни  до 50% про сеч-
не за ра де у Пред у зе ћу.

б/ За сва ких да љих не пре кид них 3 ме се-
ца бо ло ва ња, одо бра ва се по моћ у ви си ни 
до 50% про сеч не ме сеч не не то за ра де у 
Пред у зе ћу.

Ако  је бо ло ва ње за кљу че но, то ле ри ше 
се 10 да на и 5 да на  ако је бо ло ва ње  у то-
ку.

По треб на до ку мен та ци ја;
Фо то ко пи ја до зна ке или  по след њи из ве-

штај ле кар ске ко ми си је
5. Дру ге слу ча је ве, где се на осно ву пи

сме ног за ха те ва рад ни ка, обра зло же ња 
син ди кал не ор га ни за ци је и по треб не ме
ди цин ске до ку мен та ци је  мо же утвр ди ти 
по тре ба и оправ да ност по мо ћи пред ви
ђе не чла ном 1. Пра вил ни ка

По моћ по на ве де ном осно ву одо бра ва се 
са мо чла ну фон да, у из но су до ви си не50% 
јед не  про сеч не за ра де у Пред у зе ћу.

 По треб на до ку мен та ци ја;
Зах тев чла на фон да
Ме ди цин ска до ку мен та ци ја
Обра зло же ње син ди кал не ор га ни за ци је 

о оправ да но сти зах те ва
*Пра во по на ве де ном осно ву сти че се 

под усло вом да је са мо здрав стве но ста-
ње чла на фон да у пи та њу, и то бо ле сти ко је 
угро жа ва ју жи вот(кан цер,ту мор,ше ћер на 
бо лест итд.)

*Обра зло же њем се не сма тра ју;  ове ра 
од стра не пред сед ни ка СО и сле де ћи текст;  
‘’на во ди су тач ни’’, ‘’са гла сан да се по моћ 
ре ши  по чла ну 5/5’’  и слич но. Нео п ход но 
је да се СО де таљ но упо зна са здрав стве-
ним про бле мом чла на фон да  и исти кроз  
пи сме но обра зло же ње  до ста ви Управ ном 
од бо ру фон да.

6. Из у зет но, Управ ни од бор фон да со
ли дар но сти мо же  одо бри ти по моћ чла
но ви ма фон да и чла ну уже по ро ди це на 
осно ву за ха те ва чла на, ме ди цин ске до ку
мен та ци је са ди јаг но зом и не ком плет не  
оста ле до ку мен та ци је, 

По моћ по на ве де ном осно ву ис пла ћу је 
се,  чла ну фон да, у из но су до ви си не јед не 
про сеч не за ра де у Пред у зе ћу 

По моћ по на пред на ве де ном осно ву 
одо бра ва  се на осно ву ди јаг но зе из ме-
ди цин ске до ку мен та ци је а не а де кват не 
оста ле пра те ће до ку мен та ци је, (нпр из нос 
ра чу на ис под 10% про сеч не за ра де, код  
те же бо ле сти  као што су; ма лиг не бо ле сти, 
ше ћер не бо ле сти ти па  I  и  II, хе мо фил ли ја, 
це ре брал на па ра ли за, мул ти пле скле ро за, 
бо ле сти ди ге стив ног трак та, бо ле сти про-
ста те, хро нич ни бу бре жни бо ле сни ци на 
ди ја ли зи, оп струк тив на брон хи јал на аст-
ма итд)  или кад су ис ко ри шће на пра ва по 
оста лим осно ва ма  а ра ди се о те жој бо ле-
сти, и сл..

По треб на до ку мен та ци ја;
фо то ко пи ја ме ди цин ске до ку мен та ци је-

на на  пред лог пред сед ни ка Син ди кал не 
ор га ни за ци је.
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ПРед МеТ уГО ВО РА
члан 1.

Пред мет овог уго во ра је уре ђи ва ње, у 
скла ду са за ко ном, Оп штим ко лек тив ним 
уго во ром и по је ди нач ним ко лек тив ним уго-
во ром, усло ва за не сме тан рад Син ди ка та и 
уре ђи ва ње ме ђу соб них од но са и са рад ње 
Син ди ка та са по сло вод ством ПТТ-а о пи та-
њи ма ко ја се ти чу обез бе ђи ва ња по слов-
ног про сто ра за рад Син ди ка та, оба вља ња. 
струч них и ад ми ни стра тив них по сло ва за 
по тре бе Син ди ка та, син ди кал них ак ти ви ста, 
ор га ни за ци је са ста на ка Син ди ка та, као и ин-
фор ми са ње и јав ност ра да Син ди ка та.

ОБеЗ Бе Ђи ВА Ње ПО СЛОВ нОГ ПРО СТО РА
члан 2.

ПТТ ће, у окви ру рас по ло жи вих мо гућ но-
сти, за по тре бе Син ди ка та обез бе ди ти ко ри-
шће ње по слов ног про сто ра ко ји је нео п хо-
дан за ак тив но сти ко је Син ди кат пред у зи ма у 
скла ду са сво јим про грам ским ак тив но сти ма 
по осно ву ко лек тив ног уго во ра и дру гих оп-
штих ака та ПТТ-а и оп штих ака та Син ди ка та.

Син ди ка ту се обез бе ђу је по тре бан по-
слов ни про стор, ка ко у се ди шту Пред у зе ћа, 
та ко и у се ди шту син ди кал не ор га ни за ци је.

Од лу ку о ве ли чи ни и ло ка ци ји по слов ног 
про сто ра, чи је се ко ри шће ње обез бе ђу је за 
по тре бе Син ди ка та, до но си ПТТ, у скла ду са 
рас по ло жи вим мо гућ но сти ма, при че му во ди 
ра чу на о нео п ход ним по тре ба ма Син ди ка та.

ПТТ је са гла сан да по слов ни про стор ко ји 
се обез бе ђу је за рад Син ди ка та бу де опре-
мљен кан це ла риј ским на ме шта јем и нео п-
ход ним сред стви ма ра да.

ОБА ВЉА Ње СТРуч ниХ Ад Ми ни СТРА-
ТиВ ниХ ПО СЛО ВА 

члан 3.

ПТТ за по тре бе Син ди ка та обез бе ђу је оба-
вља ње сле де ћих струч них и ад ми ни стра тив-
них по сло ва:

1. прав них,
2. фи нан сиј ских,
3. ад ми ни стра тив но-тех нич ких,
4. дак ти ло граф ских,
5. умно жа ва ње и ди стри бу ци ја ма те ри ја ла.

члан 4.

ПТТ ће за оба вља ње струч них и ад ми ни-
стра тив них по сло ва из чла на 3. овог уго во-
ра, за по тре бе Син ди ка та, обез бе ди ти:

1. да за по тре бе ре ги о нал них од бо ра, по-
сло ве из чла на 3. овог уго во ра, оба вља ју слу-
жбе РЈ из ко је је иза бран пред сед ник ре ги је,

2. син ди кал ним ор га ни за ци ја ма фор ми ра-
ним у од ре ђе ним ор га ни за ци о ним це ли на-

ма ко је има ју до 500 чла но ва, укуп но јед ног 
рад ни ка са вре ме ном рад ног ан га жо ва ња до 
2 ча са днев но,

3. син ди кал ним ор га ни за ци ја ма у ве ћим 
це ли на ма не ви ше од по јед ног рад ни ка за 
сва ки од на ве де них по сло ва у чла ну 3. овог 
уго во ра, са вре ме ном рад ног ан га жо ва ња 
ко је ПТТ и Син ди кат до го вор но утвр де.

члан 5.

Син ди кат је ду жан да оба ве ште ње о по-
тре би ан га жо ва ња рад ни ка и по слов ног 
про сто ра до ста вља ПТТ-у бла го вре ме но.

ПРА ВА и ОБА Ве Зе Ак Ти Ви СТА 
члан 6.

За вре ме тра ја ња ман да та пред сед ни ка и 
се кре та ра Син ди ка та, за по сле ни не оба вља 
по сло ве свог рад ног ме ста, при че му има 
пра ва као да је на ра ду.

За вре ме док оба вља ју функ ци ју, пред сед-
ник и се кре тар Син ди ка та при ма ју на кна ду 
за ра де у ви си ни свог рад ног ме ста, уве ћа ну 
за од го ва ра ју ћи про це нат, та ко да уку пан из-
нос на кна де за ра де, не мо же пре ћи ви си ну 
за ра де ко ја од го ва ра рад ном ме сту по моћ-
ни ка ди рек то ра рад не је ди ни це, са се ди-
штем у Бе о гра ду.

Ре ше ње о на кна ди за ра де за по сле ни ма из 
ста ва 1. овог чла на до но си ге не рал ни ди рек-
тор ПТТ-а, при че му про це нат уве ћа ња на-
кна де за ра де утвр ђу је по ла зе ћи од од лу ке 
над ле жног ор га на Син ди ка та.

члан 7.

Функ ци ја чла на Глав ног од бо ра, пред сед-
ни ка син ди кал них ор га ни за ци ја и оста лих 
син ди кал них пред став ни ка вр ши се уз ре до-
ван рад. За вре ме вр ше ња функ ци је, рад ник 
не мо же би ти пре ме штен на исто или дру го 
рад но ме сто ко је би га до ве ло у не по вољ ни-
ји по ло жај у од но су на рад но ме сто на ко ме 
је био не по сред но пре из бо ра за син ди кал-
ног пред став ни ка.

члан 8.

Вре ме ко је је нео п ход но за ан га жо ва ње на 
син ди кал ним ак тив но сти ма утвр ђу је се:

– за пред сед ни ка ре ги ја и пред сед ни ка 
син ди кал не ор га ни за ци је у ви си ни од 50% 
од укуп ног рад ног вре ме на,

– за пред сед ни ка ре ги је са пре ко 3.000 
чла но ва у из но су од 75% од укуп ног рад ног 
вре ме на,

– за пред сед ни ка син ди кал не ор га ни за ци-
је са пре ко 1.000 чла но ва у из но су од 75% од 
укуп ног рад ног вре ме на.

– чла но ви ма Глав ног од бо ра Син ди ка та 
и рад них те ла Глав ног од бо ра обез бе ђу је 
се од су ство са ра да, за вре ме одр жа ва ња 

сед ни ца Глав ног од бо ра и ра да рад них те ла 
Глав ног од бо ра Синд ка та ПТТ и од су ство за 
при пре му у тра ја њу од јед ног рад ног да на 
пре одр жа ва ња сед ни ца.

члан 9.

За нео п ход не ак тив но сти пред сед ни ка, 
се кре та ра и пред сед ни ка ре ги о нал них од бо-
ра, а у по је ди ним слу ча је ви ма и за ак ти ви сте 
Син ди ка та, ПТТ ће, у скла ду са мо гућ но сти-
ма, обез бе ди ти сред ства пре во за у окви ру 
свог во зног пар ка.

ОР ГА ни ЗА Ци ЈА СА СТА нА кА
члан 10.

Сви са стан ци Син ди ка та, по пра ви лу, одр-
жа ва ју се у про сто ри ја ма ПТТ-а, уз прет ход но 
оба ве ште ње над ле жних слу жби о ко ри шће-
њу вре ме на и про сто ра, у то ку или по сле 
рад ног вре ме на.

члан 11.

Син ди кат је ду жан да све са стан ке ор га ни-
зу је и одр жа ва та ко да се од су ства са по сла 
све ду на нај ма њу ме ру, има ју ћи у ви ду рад у 
сме на ма и те ри то ри јал ну раз у ђе ност Пред-
у зе ћа.

члан 12,

За вре ме уче шћа у ра ду Син ди ка та, у скла-
ду са овим уго во ром, рад ни ци ма се обез бе-
ђу је на кна да за ра де као да су на ра ду.

Ме Ђу СОБ не кОн СуЛ ТА Ци Је
члан 13.

Ге не рал ни ди рек тор ПТТ-а, не по сред но 
или пре ко овла шће ног ли ца, ин фор ми са-
ће Син ди кат о пи та њи ма ко ја су од бит ног 
зна ча ја за ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај 
за по сле них.

ин ФОР Ми СА Ње и ЈАВ нОСТ РА дА
члан 14.

ПТТ се оба ве зу је да у „ПТТ Гла сни ку“, од-
но сно дру гим гла си ли ма ПТТ-а, омо гу ћи 
ин фор ми са ње рад ни ка о ак тив но сти ма 
Син ди ка та.

члан 15.

ПТТ је са гла сан да се у ње го вим по слов-
ним про сто ри ја ма, на ме сти ма при сту-
пач ним рад ни ци ма, ис ти чу оба ве ште ња о 
син ди кал ним ак тив но сти ма.

ПТТ ће до зво ли ти пред став ни ци ма Син-
ди ка та да, у то ку рад ног вре ме на, до ста-
вља ју рад ни ци ма ин фор ма ци је, бил те не, 
пу бли ка ци је и дру га до ку мен та Син ди ка-
та, с тим да се обез бе ди не сме тан про цес 
ра да.

УСЛО ВИ ЗА НЕ СМЕ ТАН РАД СИН ДИ КА ТА
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I. ОСнОВ не Од Ред Бе

1. Пред мет

члан 1.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног 
од но са, од но сно по осно ву ра да, уре ђу ју се 
овим за ко ном и по себ ним за ко ном, у скла-
ду са ра ти фи ко ва ним ме ђу на род ним кон-
вен ци ја ма.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног 
од но са уре ђу ју се и ко лек тив ним уго во ром 
и уго во ром о ра ду, а пра вил ни ком о ра ду, 
од но сно уго во ром о ра ду - са мо ка да је то 
овим за ко ном од ре ђе но.

члан 2.

Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се на за-
по сле не ко ји ра де на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, код до ма ћег или стра ног прав ног, 
од но сно фи зич ког ли ца (у да љем тек сту: по-
сло да вац), као и на за по сле не ко ји су упу ће-
ни на рад у ино стран ство од стра не по сло-
дав ца ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се и на 
за по сле не у др жав ним ор га ни ма, ор га ни ма 
те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо-
у пра ве и јав ним слу жба ма, ако за ко ном ни-
је друк чи је од ре ђе но.

Од ред бе овог за ко на при ме њу ју се на за-
по сле не стра не др жа вља не и ли ца без др-
жа вљан ства ко ји ра де код по сло дав ца на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ако за ко ном 
ни је друк чи је од ре ђе но.

члан 3.

Ко лек тив ним уго во ром код по сло дав-
ца, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју се пра ва, 
оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са 
и ме ђу соб ни од но си уче сни ка ко лек тив ног 
уго во ра.

Пра вил ни ком о ра ду, од но сно уго во ром о 
ра ду, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју се пра ва, 
оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са:

1. ако код по сло дав ца ни је осно ван син-
ди кат или ни је дан син ди кат не ис пу ња ва 
усло ве ре пре зен та тив но сти или ни је за-
кљу чен спо ра зум о удру жи ва њу у скла ду са 
овим за ко ном;

2. ако ни је дан уче сник ко лек тив ног уго-
во ра не по кре не ини ци ја ти ву за по че так 
пре го во ра ра ди за кљу чи ва ња ко лек тив ног 
уго во ра; 

3. ако уче сни ци ко лек тив ног уго во ра не 
по стиг ну са гла сност за за кљу чи ва ње ко-
лек тив ног уго во ра у ро ку од 60 да на од да-
на за по чи ња ња пре го во ра;

4. ако син ди кат, у ро ку од 15 да на од да на 
до ста вља ња по зи ва за по че так пре го во ра 
за за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра, не 
при хва ти ини ци ја ти ву по сло дав ца.

ЗА КОН О РА ДУ
У слу ча ју из ста ва 2. тач ка 3) овог чла на 

уче сни ци ко лек тив ног уго во ра ду жни су да 
на ста ве пре го во ре у до број во љи.

Пра вил ник о ра ду до но си управ ни од бор, 
а код по сло дав ца код ко га ни је обра зо ван 
управ ни од бор - ди рек тор, од но сно ли це 
ко је во ди по сло ве у прав ном ли цу у скла-
ду са за ко ном (у да љем тек сту: ди рек тор). 
Код по сло дав ца ко ји не ма свој ство прав ног 
ли ца пра вил ник о ра ду до но си по сло да вац 
или ли це ко је он овла сти (у да љем тек сту: 
пред у зет ник).

Пра вил ник о ра ду пре ста је да ва жи да-
ном сту па ња на сна гу ко лек тив ног уго во ра 
из ста ва 1. овог чла на.

члан 4.

Оп шти и по се бан ко лек тив ни уго вор мо-
ра ју би ти у са гла сно сти са за ко ном.

Ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца, пра-
вил ник о ра ду и уго вор о ра ду мо ра ју би ти 
у са гла сно сти са за ко ном, а код по сло дав ца 
из чл. 256. и 257. овог за ко на - и са оп штим и 
по себ ним ко лек тив ним уго во ром. 

2. Зна че ње по је ди них пој мо ва

члан 5.

За по сле ни, у сми слу овог за ко на, је сте 
фи зич ко ли це ко је је у рад ном од но су код 
по сло дав ца.

По сло да вац, у сми слу овог за ко на, је сте 
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. 

члан 6.

Син ди ка том, у сми слу овог за ко на, сма-
тра се са мо стал на, де мо крат ска и не за ви-
сна ор га ни за ци ја за по сле них у ко ју се они 
до бро вољ но удру жу ју ра ди за сту па ња, 
пред ста вља ња, уна пре ђе ња и за шти те сво-
јих про фе си о нал них, рад них, еко ном ских, 
со ци јал них, кул тур них и дру гих по је ди нач-
них и ко лек тив них ин те ре са.

члан 7.

Удру же њем по сло да ва ца, у сми слу овог 
за ко на, сма тра се са мо стал на, де мо крат ска 
и не за ви сна ор га ни за ци ја у ко ју по сло дав-
ци до бро вољ но сту па ју ра ди пред ста вља-
ња, уна пре ђе ња и за шти те сво јих по слов-
них ин те ре са, у скла ду са за ко ном.

3. Ме ђу соб ни од нос за ко на, 
 ко лек тив ног уго во ра, пра вил ни ка 

о ра ду и уго во ра о ра ду

члан 8.

Ко лек тив ни уго вор и пра вил ник о ра ду 
(у да љем тек сту: оп шти акт) и уго вор о ра ду 
не мо гу да са др же од ред бе ко ји ма се за по-

сле ном 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 уго во ром о ра ду мо гу да 
се утвр де ве ћа пра ва и по вољ ни ји усло ви 
ра да од пра ва и усло ва утвр ђе них за ко ном, 
као и дру га пра ва ко ја ни су утвр ђе на за ко-
ном, осим ако за ко ном ни је друк чи је од ре-
ђе но.

члан 9.

Ако оп шти акт и по је ди не ње го ве од ред-
бе утвр ђу ју не по вољ ни је усло ве ра да од 
усло ва утвр ђе них за ко ном, при ме њу ју се 
од ред бе за ко на.

По је ди не од ред бе уго во ра о ра ду ко ји ма 
су утвр ђе ни не по вољ ни ји усло ви ра да од 
усло ва утвр ђе них за ко ном и оп штим ак том, 
од но сно ко је се за сни ва ју на не тач ном оба-
ве ште 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 ног - ни шта ве су.

члан 10.

По себ ним ко лек тив ним уго во ром не мо-
гу се утвр ди ти ма ња пра ва и не по вољ ни ји 
усло ви ра да за по сле ном од пра ва и усло ва 
утвр ђе них оп штим ко лек тив ним уго во ром 
ко ји оба ве зу је по сло дав це ко ји су чла но ви 
удру же ња по сло да ва ца ко је за кљу чу је тај 
по се бан ко лек тив ни уго вор.

Ко лек тив ним уго во ром код по сло дав ца 
не мо гу се утвр ди ти ма ња пра ва и не по-
вољ ни ји усло ви ра да за по сле ном од пра ва 
и усло ва утвр ђе них оп штим, од но сно по-
себ ним ко лек тив ним уго во ром ко ји оба ве-
зу је тог по сло дав ца.

члан 11.

Ни шта вост од ре да ба уго во ра о ра ду 
утвр ђу је се пред над ле жним су дом.

Пра во да се зах те ва утвр ђи ва ње ни шта-
во сти не за ста ре ва.

4. Основ на пра ва и оба ве зе

1) Пра ва за по сле них

члан 12.

За по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за-
ра ду, без бед ност и за шти ту жи во та и здра-
вља на ра ду, здрав стве ну за шти ту, за шти ту 
лич ног ин те гри те та и дру га пра ва у слу ча ју 
бо ле сти, сма ње ња или гу бит ка рад не спо-
соб но сти и ста ро сти, ма те ри јал но обез бе-
ђе ње за вре ме при вре ме не не за по сле но-
сти, као и пра во на дру ге об ли ке за шти те, у 
скла ду са за ко ном и оп штим ак том.

За по сле на же на има пра во на по себ ну за-
шти ту за вре ме труд но ће и по ро ђа ја.

За по сле ни има пра во на по себ ну за шти ту 
ра ди не ге де те та, у скла ду са овим за ко ном.
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За по сле ни мла ђи од 18 го ди на жи во та и 
за по сле ни ин ва лид има ју пра во на по себ ну 
за шти ту.

члан 13.

За по сле ни не по сред но, од но сно пре ко 
сво јих пред став ни ка, има ју пра во на удру-
жи ва ње, уче шће у пре го во ри ма за за кљу-
чи ва ње ко лек тив них уго во ра, мир но ре ша-
ва ње ко лек тив них и ин ди ви ду ал них рад них 
спо ро ва, кон сул то ва ње, ин фор ми са ње и 
из ра жа ва ње сво јих ста во ва о бит ним пи та-
њи ма у обла сти ра да.

За по сле ни, од но сно пред став ник за по-
сле них, због ак тив но сти из ста ва 1. овог 
чла на не мо же би ти по зван на од го вор ност, 
ни ти ста вљен у не по вољ ни ји по ло жај у по-
гле ду усло ва ра да, ако по сту па у скла ду са 
за ко ном и ко лек тив ним уго во ром.

члан 14.

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.

2) Оба ве зе за по сле них

члан 15.

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.

3) Оба ве зе по сло дав ца

члан 16.

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, оп штим ак том 
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 15. тач ка 2) овог за ко на 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, а код по сло-
дав ца код ко га ни је обра зо ван син ди кат од 

пред став ни ка ко га од ре де за по сле ни. 

4) Оба ве зе по сло дав ца и за по сле
ног

члан 17.

По сло да вац и за по сле ни ду жни су да се 
при др жа ва ју пра ва и оба ве за утвр ђе них за-
ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

5. За бра на дис кри ми на ци је

члан 18.

За бра ње на је не по сред на и по сред на 
дис кри ми на ци ја ли ца ко ја тра же за по сле-
ње, као и за по сле них, с об зи ром на пол, 
ро ђе ње, је зик, ра су, бо ју ко же, ста рост, 
труд но ћу, здрав стве но ста ње, од но сно ин-
ва лид ност, на ци о нал ну при пад ност, ве ро-
и спо вест, брач ни ста тус, по ро дич не оба ве-
зе, сек су ал но опре де ље ње, по ли тич ко или 
дру го уве ре ње, со ци јал но по ре кло, имо-
вин ско ста ње, члан ство у по ли тич ким ор-
га ни за ци ја ма, син ди ка ти ма или не ко дру го 
лич но свој ство. 

члан 19.

Не по сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу 
овог за ко на, је сте сва ко по сту па ње узро-
ко ва но не ким од осно ва из чла на 18. овог 
за ко на ко јим се ли це ко је тра жи за по сле-
ње, као и за по сле ни, ста вља у не по вољ ни ји 
по ло жај у од но су на дру га ли ца у ис тој или 
слич ној си ту а ци ји. 

По сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу овог 
за ко на, по сто ји ка да од ре ђе на на из глед 
не у трал на од ред ба, кри те ри јум или прак-
са ста вља или би ста ви ла у не по вољ ни ји 
по ло жај у од но су на дру га ли ца - ли це ко-
је тра жи за по сле ње, као и за по сле ног, због 
од ре ђе ног свој ства, ста ту са, опре де ље ња 
или уве ре ња из чла на 18. овог за ко на. 

члан 20.

Дис кри ми на ци ја из чла на 18. овог за ко на 
за бра ње на је у од но су на:

1. усло ве за за по шља ва ње и из бор кан-
ди да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла;

2. усло ве ра да и сва пра ва из рад ног од-
но са;

3. обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и уса вр-
ша ва ње;

4. на пре до ва ње на по слу;
5. от каз уго во ра о ра ду.
Од ред бе уго во ра о ра ду ко ји ма се утвр-

ђу је дис кри ми на ци ја по не ком од осно ва из 
чла на 18. овог за ко на ни шта ве су.

члан 21.

За бра ње но је уз не ми ра ва ње и сек су ал но 
уз не ми ра ва ње. 

Уз не ми ра ва ње, у сми слу овог за ко на, је-
сте сва ко не же ље но по на ша ње узро ко ва но 
не ким од осно ва из чла на 18. овог за ко на 
ко је има за циљ или пред ста вља по вре ду 
до сто јан ства ли ца ко је тра жи за по сле ње, 

као и за по сле ног, а ко је иза зи ва страх или 
ства ра не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће или 
увре дљи во окру же ње.

Сек су ал но уз не ми ра ва ње, у сми слу овог 
за ко на, је сте сва ко вер бал но, не вер бал но 
или фи зич ко по на ша ње ко је има за циљ 
или пред ста вља по вре ду до сто јан ства ли ца 
ко је тра жи за по сле ње, као и за по сле ног у 
сфе ри пол ног жи во та, а ко је иза зи ва страх 
или ства ра не при ја тељ ско, по ни жа ва ју ће 
или увре дљи во окру же ње.

члан 22.

Не сма тра се дис кри ми на ци јом пра вље-
ње раз ли ке, ис кљу че ње или да ва ње пр вен-
ства у од но су на од ре ђе ни по сао ка да је 
при ро да по сла та ква или се по сао оба вља 
у та квим усло ви ма да ка рак те ри сти ке по ве-
за не са не ким од осно ва из чла на 18. овог 
за ко на пред ста вља ју ствар ни и од лу чу ју ћи 
услов оба вља ња по сла, и да је свр ха ко ја се 
ти ме же ли по сти ћи оправ да на.

Од ред бе за ко на, оп штег ак та и уго во ра 
о ра ду ко је се од но се на по себ ну за шти ту 
и по моћ од ре ђе ним ка те го ри ја ма за по сле-
них, а по себ но оне о за шти ти ин ва лид них 
ли ца, же на за вре ме по ро диљ ског од су ства 
и од су ства са ра да ра ди не ге де те та, по себ-
не не ге де те та, као и од ред бе ко је се од но-
се на по себ на пра ва ро ди те ља, усво ји те ља, 
ста ра те ља и хра ни те ља - не сма тра ју се дис-
кри ми на ци јом.

члан 23.

У слу ча је ви ма дис кри ми на ци је у сми слу 
од ре да ба чл. 18 - 21. овог за ко на ли це ко је 
тра жи за по сле ње, као и за по сле ни, мо же да 
по кре не пред над ле жним су дом по сту пак 
за на кна ду ште те, у скла ду са за ко ном.

II. ЗА Сни ВА Ње РАд нОГ Од нО СА
1. усло ви за за сни ва ње рад ног 

 од но са

члан 24.

Рад ни од нос мо же да се за сну је са ли цем 
ко је има нај ма ње 15 го ди на жи во та и ис-
пу ња ва дру ге усло ве за рад на од ре ђе ним 
по сло ви ма, утвр ђе не за ко ном, од но сно 
пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма-
ти за ци ји по сло ва (у да љем тек сту: пра вил-
ник).

Пра вил ни ком се утвр ђу ју ор га ни за ци о ни 
де ло ви код по сло дав ца, 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.

Пра вил ник до но си ди рек тор, од но сно 
пред у зет ник. 

Оба ве за до но ше ња пра вил ни ка не од-
но си се на по сло дав ца ко ји има пет и ма ње 
за по сле них.

члан 25.

Рад ни од нос са ли цем мла ђим од 18 го-
ди на жи во та мо же да се за сну је уз пи сме ну 
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са гла сност ро ди те ља, усво ји о ца или ста-
ра о ца, ако та кав рад не угро жа ва ње го во 
здра вље, мо рал и обра зо ва ње, од но сно ако 
та кав рад ни је за бра њен за ко ном.

Ли це мла ђе од 18 го ди на жи во та мо же да 
за сну је рад ни од нос са мо на осно ву на ла за 
над ле жног здрав стве ног ор га на ко јим се 
утвр ђу је да је спо соб но за оба вља ње по сло-
ва за ко је за сни ва рад ни од нос и да та кви 
по сло ви ни су штет ни за ње го во здра вље.

Тро шко ве ле кар ског пре гле да за ли ца из 
ста ва 2. овог чла на ко ја су на еви ден ци ји 
не за по сле них ко ју во ди ре пу блич ка ор га-
ни за ци ја над ле жна за за по шља ва ње - сно-
си та ор га ни за ци ја.

члан 26.

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.

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 не мо же да усло вља ва за-
сни ва ње рад ног од но са те стом труд но ће, 
осим ако се ра ди о по сло ви ма код ко јих по-
сто ји зна тан ри зик за здра вље же не и де те-
та утвр ђен од стра не над ле жног здрав стве-
ног ор га на.

По сло да вац не мо же да усло вља ва за-
сни ва ње рад ног од но са прет ход ним да ва-
њем из ја ве о от ка зу уго во ра о ра ду од стра-
не кан ди да та.

члан 27.

По сло да вац је ду жан да пре за кљу чи ва-
ња уго во ра о ра ду кан ди да та оба ве сти 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 15. 
тач ка 2) овог за ко на.

члан 28.

Ин ва лид на ли ца за сни ва ју рад ни од нос 
под усло ви ма и на на чин утвр ђен овим за-
ко ном, ако по себ ним за ко ном ни је друк чи је 
од ре ђе но.

члан 29.

Стра ни др жа вља нин или ли це без др жа-
вљан ства мо же да за сну је рад ни од нос под 
усло ви ма утвр ђе ним овим за ко ном и по-
себ ним за ко ном.

2. уго вор о ра ду

члан 30.

Рад ни од нос за сни ва се уго во ром о ра ду.
Уго вор о ра ду за кљу чу ју за по сле ни и по-

сло да вац.

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, од но сно 
пред у зет ник.

Уго вор о ра ду мо же да пот пи ше и за-
по сле ни ко га овла сти ди рек тор, од но сно 
пред у зет ник, у скла ду са чла ном 192. овог 
за ко на.

члан 31.

Уго вор о ра ду мо же да се за кљу чи на нео-
д ре ђе но или од ре ђе но вре ме.

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 32.

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 33.

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; 

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, од-
но сно 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.

Уго во ром о ра ду мо гу да се уго во ре и 
дру га пра ва и оба ве зе.

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.

3. Сту па ње на рад

члан 34.

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 35.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном до-
ста ви фо то ко пи ју при ја ве на оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње нај ка сни је у ро ку од 15 
да на од да на сту па ња за по сле ног на рад.

4. Проб ни рад

члан 36.

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.

5. Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме

члан 37.

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 сл. 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 за 
ко ји је за сно ван рад ни од нос.

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

члан 38.

Уго вор о ра ду мо же да се за кљу чи за по-
сло ве за ко је су про пи са ни по себ ни усло-
ви ра да са мо ако за по сле ни ис пу ња ва 
усло ве за рад на тим по сло ви ма.

За по сле ни мо же да ра ди на по сло ви-
ма из ста ва 1. овог чла на са мо на осно ву 
прет ход но утвр ђе не здрав стве не спо соб-
но сти за рад на тим по сло ви ма од стра не 
над ле жног здрав стве ног ор га на.
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7. Рад ни од нос са не пу ним рад ним 
вре ме ном

члан 39.

Рад ни од нос мо же да се за сну је и за рад 
са не пу ним рад ним вре ме ном, на нео д ре-
ђе но или од ре ђе но вре ме.

члан 40.

За по сле ни ко ји ра ди са не пу ним рад ним 
вре ме ном има сва пра ва из рад ног од но са 
сра змер но вре ме ну про ве де ном на ра ду, 
осим ако за по је ди на пра ва за ко ном, оп-
штим ак том и уго во ром о ра ду ни је друк чи-
је од ре ђе но.

члан 41.

За по сле ни ко ји ра ди са не пу ним рад ним 
вре ме ном код јед ног по сло дав ца мо же за 
оста так рад ног вре ме на да за сну је рад ни 
од нос код дру гог по сло дав ца и да на тај на-
чин оства ри пу но рад но вре ме.

8. Рад ни од нос за оба вља ње по сло
ва ван про сто ри ја по сло дав ца

члан 42.

Рад ни од нос мо же да се за сну је за оба-
вља ње по сло ва ван про сто ри ја по сло дав-
ца, од но сно код ку ће.

Уго вор о ра ду ко ји се за кљу чу је у сми слу 
ста ва 1. овог чла на, по ред од ре да ба из чла-
на 33. овог за ко на, са др жи и:

1. тра ја ње рад ног вре ме на пре ма нор ма-
ти ви ма ра да;

2. вр сту по сло ва и на чин ор га ни зо ва ња 
ра да;

3. усло ве ра да и на чин вр ше ња над зо ра 
над ра дом за по сле ног;

4. ви си ну за ра де за оба вље ни рад и ро-
ко ве ис пла те;

5. ко ри шће ње и упо тре бу сред ста ва за 
рад за по сле ног и на кна ду за њи хо ву упо-
тре бу;

6. на кна ду дру гих тро шко ва ра да и на чин 
њи хо вог утвр ђи ва ња;

7. дру га пра ва и оба ве зе.

члан 43.

Рад ван про сто ри ја по сло дав ца, од но-
сно код ку ће, за по сле ни оба вља сам или са 
чла но ви ма сво је уже по ро ди це, у име и за 
ра чун по сло дав ца.

Чла но ви ма уже по ро ди це у сми слу ста-
ва 1. овог чла на сма тра ју се брач ни друг и 
де ца, ро ди те љи, бра ћа и се стре за по сле ног 
или ње го вог брач ног дру га.

члан 44.

По сло да вац мо же да уго во ри по сло ве 
ван сво јих про сто ри ја ко ји ни су опа сни 
или штет ни по здра вље за по сле ног и дру-
гих ли ца и не угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну.

9. Рад ни од нос са кућ ним 
 по моћ ним осо бљем

члан 45.

Рад ни од нос мо же да се за сну је за оба-
вља ње по сло ва кућ ног по моћ ног осо бља.

Уго во ром о ра ду из ста ва 1. овог чла на 
мо же да се уго во ри ис пла та де ла за ра де и 
у на ту ри.

Ис пла том де ла за ра де у на ту ри сма тра се 
обез бе ђи ва ње ста но ва ња и ис хра не, од но-
сно са мо обез бе ђи ва ње ста но ва ња или ис-
хра не.

Вред ност де ла да ва ња у на ту ри мо ра се 
из ра зи ти у нов цу.

Нај ма њи про це нат за ра де ко ји се оба ве-
зно об ра чу на ва и ис пла ћу је у нов цу утвр ђу-
је се уго во ром о ра ду и не мо же би ти ни жи 
од 50% од за ра де за по сле ног.

Ако је за ра да уго во ре на де лом у нов цу, а 
де лом у на ту ри, за вре ме од су ство ва ња са 
ра да уз на кна ду за ра де по сло да вац је ду-
жан да за по сле ном на кна ду за ра де ис пла-
ћу је у нов цу.

члан 46.

Уго вор из чл. 42. и 45. овог за ко на ре ги-
стру је се код над ле жног ор га на ло кал не са-
мо у пра ве.

На чин и по сту пак ре ги стро ва ња уго во ра 
о ра ду за оба вља ње по сло ва ван про сто ри-
ја по сло дав ца и по сло ва кућ ног по моћ ног 
осо бља про пи су је ми ни стар над ле жан за 
рад (у да љем тек сту: ми ни стар).

10. При прав ни ци

члан 47.

По сло да вац мо же да 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, за за ни ма ње 
за ко је је то ли це сте кло од ре ђе ну вр сту и 
сте пен струч не спре ме, ако је то као услов 
за рад на од ре ђе ним по сло ви ма утвр ђе но 
за ко ном или пра вил ни ком.

Од ред ба ста ва 1. овог чла на од но си се 
и на ли це ко је је ра ди ло кра ће од вре ме на 
утвр ђе ног за при прав нич ки стаж у сте пе ну 
струч не спре ме ко ја је услов за рад на тим 
по сло ви ма.

При прав нич ки стаж тра је нај ду же го ди ну 
да на, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

За вре ме при прав нич ког ста жа, при прав-
ник има пра во на за ра ду и сва дру га пра ва 
из рад ног од но са, у скла ду са за ко ном, оп-
штим ак том и уго во ром о ра ду.

III. уГО ВОР О ПРА Ви МА и ОБА Ве ЗА-
МА ди Рек ТО РА

члан 48.

Ди рек тор мо же да за сну је рад ни од нос 
на нео д ре ђе но или од ре ђе но вре ме.

Рад ни од нос за сни ва се уго во ром о ра ду.

Рад ни од нос на од ре ђе но вре ме мо же да 
тра је до ис те ка ро ка на ко ји је иза бран ди-
рек тор, од но сно до ње го вог раз ре ше ња.

Ме ђу соб на пра ва, оба ве зе и од го вор но-
сти ди рек то ра ко ји ни је за сно вао рад ни од-
нос и по сло дав ца уре ђу ју се уго во ром.

Ли це ко је оба вља по сло ве ди рек то ра из 
ста ва 4. овог чла на има пра во на на кна ду за 
рад ко ја има ка рак тер за ра де и дру га пра ва, 
оба ве зе и од го вор но сти у скла ду са уго во-
ром.

Уго вор из ст. 2. и 4. овог чла на са ди рек-
то ром за кљу чу је у име по сло дав ца управ ни 
од бор, а код по сло дав ца код ко га ни је обра-
зо ван управ ни од бор - ор ган ко ји је од ре-
ђен ак том по сло дав ца.

IV. ОБРА ЗО ВА Ње, СТРуч нО ОСПО-
СО БЉА ВА Ње и уСА ВР ША ВА Ње

члан 49.

По сло да вац је ду жан 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 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 оп штим ак том.

У слу ча ју да за по сле ни пре ки не обра зо-
ва ње, струч но оспо со бља ва ње или уса вр-
ша ва ње, ду жан је да по сло дав цу на кна ди 
тро шко ве, осим ако је то учи нио из оправ-
да них раз ло га. 

V. РАд нО ВРе Ме
1. Пу но рад но вре ме

члан 50.

Пу но рад но вре ме из но си 40 ча со ва не-
дељ но, ако овим за ко ном ни је друк чи је од-
ре ђе но.

Оп штим ак том мо же да се утвр ди рад но 
вре ме кра ће од 40 ча со ва не дељ но, али не 
кра ће од 36 ча со ва не дељ но.

За по сле ни из ста ва 2. овог чла на оства ру-
је сва пра ва из рад ног од но са као да ра ди 
са пу ним рад ним вре ме ном.

2. не пу но рад но вре ме

члан 51.

Не пу но рад но вре ме, у сми слу овог за ко-
на, је сте рад но вре ме кра ће од пу ног рад-
ног вре ме на.

3. Скра ће но рад но вре ме

члан 52.

За по сле ном ко ји ра ди на на ро чи то те-
шким, на пор ним и за здра вље штет ним 
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по сло ви ма, утвр ђе ним за ко ном или оп-
штим ак том, на ко ји ма и по ред при ме не 
од го ва ра ју ћих ме ра без бед но сти и за шти-
те жи во та и здра вља на ра ду, сред ста ва и 
опре ме за лич ну за шти ту на ра ду по сто ји 
по ве ћа но штет но деј ство на здра вље за по-
сле ног - скра ћу је се рад но вре ме сра змер-
но штет ном деј ству усло ва ра да на здра вље 
и рад ну спо соб ност за по сле ног, а нај ви ше 
10 ча со ва не дељ но (по сло ви са по ве ћа ним 
ри зи ком).

Скра ће но рад но вре ме утвр ђу је се на осно-
ву струч не ана ли зе, у скла ду са за ко ном.

За по сле ни ко ји ра ди скра ће но рад но 
вре ме има сва пра ва из рад ног од но са као 
да ра ди са пу ним рад ним вре ме ном.

4. Пре ко вре ме ни рад

члан 53.

На зах тев по сло дав ца, за по сле ни је ду-
жан 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.

члан 54.

Де жур ство у здрав стве ним уста но ва ма, 
као пре ко вре ме ни рад, уре ђу је се по себ-
ним за ко ном.

5. Рас по ред рад ног вре ме на

члан 55.

Рад на не де ља тра је пет рад них да на.
Рас по ред рад ног вре ме на у окви ру рад-

не не де ље утвр ђу је по сло да вац.
Рад ни дан, по пра ви лу, тра је осам ча со ва.

члан 56.

По сло да вац код ко га се рад оба вља у 
сме на ма, но ћу или кад при ро да по сла и ор-
га ни за ци ја ра да то зах те ва - рад ну не де љу и 
рас по ред рад ног вре ме на мо же да ор га ни-
зу је на дру ги на чин.

По сло да вац је ду жан да оба ве сти за по-
сле ног 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.

6. Пре ра спо де ла рад ног вре ме на

члан 57.

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 пу ног 
рад ног вре ме на.

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.

члан 58.

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

члан 59.

За по сле ном ко ји ра ди у сми слу чла на 
57. овог за ко на, 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 у 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 ном за ко ном у ро ку ко ји не 
мо же да бу де ду жи од 30 да на.

У слу ча је 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 60.

Пре ра спо де ла рад ног вре ме на не мо же 
се вр ши ти на по сло ви ма на ко ји ма је уве де-
но скра ће но рад но вре ме, у скла ду са чла-
ном 52. овог за ко на.

члан 61.

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. 

7. ноћ ни рад и рад у сме на ма

члан 62.

Рад ко ји се оба вља у вре ме ну од 22,00 ча-
са до 6,00 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 ње го вог здрав стве ног 
ста ња.

По сло да вац је ду жан да пре уво ђе ња 
ноћ ног ра да за тра жи ми шље ње ми ни стар-
ства над ле жног за по сло ве ра да, ми ни-
стар ства над ле жног за по сло ве здра вља и 
син ди ка та о ме ра ма без бед но сти и за шти те 
жи во та и здра вља на ра ду за по сле них ко ји 
рад оба вља ју но ћу.

члан 63.

Ако је рад ор га ни зо ван у сме на ма, по сло-
да вац је ду жан да обез бе ди из ме ну сме на, 
та ко да за по сле ни не ра ди не пре кид но ви-
ше од јед не рад не не де ље но ћу.

За по сле ни мо же да ра ди но ћу ду же од 
јед не рад не не де ље, са мо уз ње го ву пи са ну 
са гла сност.

VI. Од МО Ри и Од Су СТВА
1. Од мор у то ку днев ног ра да

члан 64.

За по сле ни ко ји ра ди пу но рад но вре ме 
има пра во на од мор у то ку днев ног ра да у 
тра ја њу од нај ма ње 30 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 нај ма ње 15 
ми ну та. 

За по сле ни ко ји ра ди ду же од пу ног рад-
ног вре ме на, а нај ма ње 10 ча со ва днев но, 
има пра во на од мор у то ку ра да у тра ја њу 
од нај ма ње 45 ми ну та.

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

Вре ме од мо ра из ст. 1-3. овог чла на ура-
чу на ва се у рад но вре ме.

члан 65.

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, ако при ро да по сла не до зво ља ва 
пре кид ра да, као и ако се ра ди 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 по сло да вац.

2. днев ни од мор

члан 66.

За по сле ни има пра во на од мор из ме ђу 
два уза стоп на рад на да на у тра ја њу од нај-
ма ње 12 ча со ва не пре кид но, ако овим за ко-
ном ни је друк чи је од ре ђе но.

3. не дељ ни од мор

члан 67.

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.

4. Го ди шњи од мор

1) Сти ца ње пра ва на го ди шњи од мор

члан 68.

За по сле ни има пра во на го ди шњи од мор 
у скла ду са овим за ко ном.

За по сле ни ко ји пр ви пут за сни ва рад ни 
од нос или има пре кид рад ног од но са ду жи 
од 30 рад них да на сти че пра во да ко ри сти 
го ди шњи од мор по сле шест ме се ци не пре-
кид ног ра да.

Под не пре кид ним ра дом сма тра се и вре-
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ме при вре ме не спре че но сти за рад у сми-
слу про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу и 
од су ства са ра да уз на кна ду за ра де.

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.

2) ду жи на го ди шњег од мо ра

члан 69.

У сва кој ка лен дар ској го ди ни за по сле-
ни има пра во на го ди шњи од мор у тра ја њу 
утвр ђе ном оп штим ак том и уго во ром о ра-
ду, а нај ма ње 20 рад них да на.

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 по осно ву до при но са на ра ду, 
усло ва ра да, рад ног ис ку ства, струч не спре-
ме за по сле ног и дру гих кри те ри ју ма утвр-
ђе них оп штим ак том или уго во ром о ра ду.

члан 70.

При утвр ђи ва њу ду жи не го ди шњег од мо-
ра рад на не де ља ра чу на се као пет рад них 
да на.

Пра зни ци ко ји су не рад ни да ни у скла-
ду са за ко ном, од су ство са ра да уз на кна ду 
за ра де и при вре ме на спре че ност за рад у 
скла ду са про пи си ма о здрав стве ном оси-
гу ра њу не ура чу на ва ју се у да не го ди шњег 
од мо ра.

Ако је за по сле ни за вре ме ко ри шће ња 
го ди шњег од мо ра при вре ме но спре чен за 
рад у сми слу про пи са о здрав стве ном оси-
гу ра њу - има пра во да по ис те ку те спре че-
но сти за рад на ста ви ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра.

3) Го ди шњи од мор у слу ча ју 
 пре стан ка рад ног од но са

члан 71.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном у 
слу ча ју пре стан ка рад ног од но са из да по-
твр ду о ис ко ри шће ном бро ју да на го ди-
шњег од мо ра.

4) Сра змер ни део го ди шњег од мо ра

члан 72.

За по сле ни има пра во на два на е сти ну го-
ди шњег од мо ра (сра зме ран део) за ме сец 
да на ра да у ка лен дар ској го ди ни:

ако у ка лен дар ској го ди ни у ко јој је пр ви 
пут за сно вао рад ни од нос не ма шест ме се-
ци не пре кид ног ра да;

ако у ка лен дар ској го ди ни ни је сте као 
пра во на го ди шњи од мор због пре ки да 
рад ног од но са у сми слу чла на 68. став 2. 
овог за ко на.

5) ко ри шће ње го ди шњег од мо ра у 
де ло ви ма

члан 73.

Го ди шњи од мор мо же да се ко ри сти у два 
де ла.

Ако за по сле ни ко ри сти го ди шњи од мор 
у де ло ви ма, пр ви део ко ри сти 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 нај ка сни је до 30. 
ју на на ред не го ди не.

За по сле ни ко ји је ис пу нио услов за сти-
ца ње пра ва на ко ри шће ње го ди шњег од-
мо ра у сми слу чла на 68. став 2. овог за ко на, 
а ни је у це ли ни или де ли мич но ис ко ри стио 
го ди шњи од мор у ка лен дар ској го ди ни због 
од сут но сти са ра да ра ди ко ри шће ња по ро-
диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди 
не ге де те та и по себ не не ге де те та - има пра-
во да тај од мор ис ко ри сти до 30. ју на на ред-
не го ди не.

6) Го ди шњи од мор на став ног и вас
пит ног осо бља

члан 74.

Ду жи на го ди шњег од мо ра на став ног и 
вас пит ног осо бља у вас пит но-обра зов ним 
уста но ва ма утвр ђу је се у скла ду са за ко-
ном.

7) Рас по ред ко ри шће ња го ди шњег 
од мо ра

члан 75.

У за ви сно сти од по тре бе по сла, по сло да-
вац од лу чу је о вре ме ну ко ри шће ња го ди-
шњег од мо ра, уз прет ход ну кон сул та ци ју 
за по сле ног.

Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра 
за по сле ном се до ста вља нај ка сни је 15 да на 
пре да ту ма од ре ђе ног за по че так ко ри шће-
ња го ди шњег од мо ра.

Ако по сло да вац не до ста ви за по сле ном 
ре ше ње, сма тра се да је за по сле ном ус кра-
тио пра во на го ди шњи од мор.

По сло да вац мо же да из ме ни вре ме од ре-
ђе но за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра ако 
то зах те ва ју по тре бе по сла, нај ка сни је пет 
рад них да на пре да на од ре ђе ног за ко ри-
шће ње го ди шњег од мо ра.

8) на кна да ште те

члан 76.

Ако кри ви цом по сло дав ца за по сле ни 
не ко ри сти го ди шњи од мор, има пра во на 
на кна ду ште те у ви си ни про сеч не за ра де 
у прет ход на три ме се ца, утвр ђе не оп штим 
ак том и уго во ром о ра ду.

5. Од су ство уз на кна ду за ра де (пла
ће но од су ство)

члан 77.

За по сле ни има пра во на од су ство са ра-
да уз на кна ду за ра де (пла ће но од су ство) у 
укуп ном тра ја њу до се дам рад них да на у 
то ку ка лен дар ске го ди не, у слу ча ју скла па-
ња бра ка, по ро ђа ја су пру ге, те же бо ле сти 
чла на уже по ро ди це и у дру гим слу ча је ви-
ма утвр ђе ним оп штим ак том и уго во ром о 
ра ду.

Вре ме тра ја ња пла ће ног од су ства из ста-
ва 1. овог чла на утвр ђу је се оп штим ак том и 
уго во ром о ра ду.

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, из у зи ма ју ћи дан да ва ња кр-
ви. 

Чла но ви ма уже по ро ди це у сми слу ст. 
1. и 3. овог чла на 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 и уго во ром о ра ду мо же 
да се утвр ди пра во на пла ће но од су ство у 
тра ја њу ду жем од пет рад них да на, у сми слу 
ст. 1. и 3. овог чла на.

6. не пла ће но од су ство

члан 78.

По сло да вац мо же за по сле ном да одо бри 
од су ство без на кна де за ра де (не пла ће но 
од су ство).

За вре ме не пла ће ног од су ства за по сле-
ном ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног од-
но са, ако за по је ди на пра ва и оба ве зе за ко-
ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду ни је 
друк чи је од ре ђе но.

7. Ми ро ва ње рад ног од но са

члан 79.

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. овог 
за ко на;

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 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.

За по сле ни ко ме ми ру ју пра ва и оба ве зе 
из ста ва 1. овог чла на има пра во да се у ро ку 
од 15 да на од да на од слу же ња, од но сно до-
слу же ња вој ног ро ка, пре стан ка ра да у ино-
стран ству, од но сно код дру гог по сло дав ца, 
пре стан ка функ ци је, по врат ка са из др жа ва-
ња ка зне за тво ра, од но сно ме ре без бед но-
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сти, вас пит не или за штит не ме ре - вра ти на 
рад код по сло дав ца.

Пра ва из ст. 1. и 2. овог чла на има и брач ни 
друг за по сле ног ко ји је упу ћен на рад у ино-
стран ство 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.

VII. ЗА ШТи ТА ЗА ПО СЛе ниХ
1. Оп шта за шти та

члан 80.

За по сле ни има пра во на без бед ност и за-
шти ту жи во та и здра вља на ра ду, у скла ду 
са за ко ном.

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 81.

За по сле ни не мо же да ра ди пре ко вре ме-
но ако би, по на ла зу над ле жног здрав стве-
ног ор га на, 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 за ње го ву око ли ну.

члан 82.

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 са мо за по сле ни ко ји, по ред по себ них 
усло ва утвр ђе них пра вил ни ком, ис пу ња-
ва 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.

2. За шти та лич них по да та ка

члан 83.

За по сле ни има пра во уви да у до ку мен те 
ко ји са др же лич не по дат ке ко ји се чу ва ју 
код по сло дав ца и пра во да зах те ва бри са ње 
по да та ка ко ји ни су од не по сред ног зна ча ја 
за по сло ве ко је оба вља, као и ис пра вља ње 
не тач них по да та ка.

Лич ни по да ци ко ји се од но се на за по сле-
ног не мо гу да бу ду до ступ ни тре ћем ли цу, 
осим у слу ча је ви ма и под усло ви ма утвр ђе-
ним за ко ном или ако је то по треб но ра ди 
до ка зи ва ња пра ва и оба ве за из рад ног од-
но са или у ве зи са ра дом.

Лич не по дат ке за по сле них мо же да при-
ку пља, об ра ђу је, ко ри сти и до ста вља тре-
ћим ли ци ма са мо за по сле ни овла шћен од 
стра не ди рек то ра.

3. За шти та омла ди не

члан 84.

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:

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 85.

За по сле ни из ме ђу на вр ше не 18. и 21. го-
ди не жи во та мо же да ра ди на по сло ви ма 
из чла на 84. тач. 1) и 2) овог за ко на 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 86.

Тро шко ве ле кар ског пре гле да из чла на 
84. тач ка 3) и чла на 85. сно си по сло да вац.

члан 87.

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 88.

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 жи во та не 
мо же да ра ди но ћу, осим:

1. ако оба вља по сло ве у обла сти кул ту ре, 
спор та, умет но сти и ре клам не де лат но сти;

2. 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. 

4. За шти та ма те рин ства

члан 89.

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 90.

За по сле на же на за вре ме пр ве 32 не де ље 
труд но ће не мо же да ра ди пре ко вре ме но и 
но ћу, ако би та кав рад био ште тан за ње но 
здра вље и здра вље де те та, на осно ву на ла-
за над ле жног здрав стве ног ор га на.

За по сле на же на за вре ме по след њих 
осам не де ља труд но ће не мо же да ра ди 
пре ко вре ме но и но ћу.

члан 91.

Је дан од ро ди те ља 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 са 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 са ну са гла-
сност.

члан 92.

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 и за по сле ном ро ди те љу са де те том 
мла ђим од три го ди не жи во та или де те том са 
те жим сте пе ном пси хо фи зич ке оме те но сти - 
са мо уз пи са ну са гла сност за по сле ног.

члан 93.

Пра ва из чл. 91. и 92. овог за ко на има и 
усво ји лац, хра ни тељ, од но сно ста ра тељ де-
те та.

5. По ро диљ ско од су ство и од су ство 
са ра да ра ди не ге де те та

члан 94.

За по сле на же на има пра во на од су ство са 
ра да због труд но ће и по ро ђа ја (у да љем тек-
сту: по ро диљ ско од су ство), као и од су ство 
са ра да ра ди не ге де те та, у укуп ном тра ја њу 
од 365 да на за пр во и дру го де те, од но сно 
две го ди не за тре ће и че твр то де те.

За по сле на же на има пра во да от поч не 
по ро диљ ско од су ство на осно ву на ла за 
над ле жног здрав стве ног ор га на нај ра ни је 
45 да на, а оба ве зно 28 да на пре вре ме на 
од ре ђе ног за по ро ђај.

По ро диљ ско од су ство тра је до на вр ше на 
три ме се ца од да на по ро ђа ја.

За по сле на же на, по ис те ку по ро диљ ског 
од су ства, има пра во на од су ство са ра да ра-
ди не ге де те та до ис те ка 365 да на за пр во 
и дру го де те, од но сно две го ди не за тре ће 
и че твр то де те, од да на от по чи ња ња по ро-
диљ ског од су ства из ста ва 2. овог чла на.

Пра во на по ро диљ ско од су ство и од су ство 
са ра да ра ди не ге де те та у укуп ном тра ја њу 
до две го ди не има и за по сле на же на ко ја у 
пр вом по ро ђа ју ро ди тро је или ви ше де це, 
као и за по сле на же на ко ја има јед но или дво-
је де це, а ро ди још дво је или ви ше де це.
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Отац де те та мо же да ко ри сти пра во из 
ста ва 3. овог чла на у слу ча ју кад мај ка на пу-
сти де те, умре или је из дру гих оправ да них 
раз ло га спре че на да ко ри сти то пра во (из-
др жа ва ње ка зне за тво ра, те жа бо лест и др.). 
То пра во отац де те та има и ка да мај ка ни је у 
рад ном од но су.

Отац де те та мо же да ко ри сти пра во из ст. 
4. и 5. овог чла на.

За вре ме по ро диљ ског од су ства и од су-
ства са ра да ра ди не ге де те та за по сле на 
же на, од но сно отац де те та, има пра во на 
на кна ду за ра де, у скла ду са за ко ном.

члан 95.

Пра во да ко ри сти по ро диљ ско од су ство 
у тра ја њу утвр ђе ном у чла ну 94. став 3. овог 
за ко на има и за по сле на же на ако се де те 
ро ди мр тво или умре пре ис те ка по ро диљ-
ског од су ства.

6. Од су ство са ра да ра ди по себ не 
не ге де те та или дру ге осо бе

члан 96.

Је дан од ро ди те ља де те та ко ме је нео-
п ход на по себ на не га због те шког сте пе на 
пси хо фи зич ке оме те но сти, осим за слу ча је-
ве пред ви ђе не про пи си ма о здрав стве ном 
оси гу ра њу, има пра во да, по ис те ку по ро-
диљ ског од су ства и од су ства са ра да ра ди 
не ге де те та, од су ству је са ра да или да ра ди 
са по ло ви ном пу ног рад ног вре ме на, нај ду-
же до на вр ше них пет го ди на жи во та де те та.

Пра во у сми слу ста ва 1. овог чла на оства-
ру је се на осно ву ми шље ња над ле жног ор-
га на за оце ну сте пе на пси хо фи зич ке оме те-
но сти де те та, у скла ду са за ко ном.

За вре ме од су ство ва ња са ра да, у сми слу 
ста ва 1. овог чла на, за по сле ни има пра во на 
на кна ду за ра де, у скла ду са за ко ном.

За вре ме ра да са по ло ви ном пу ног рад-
ног вре ме на, у сми слу ста ва 1. овог чла на, 
за по сле ни има пра во на за ра ду у скла ду са 
за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду, 
а за дру гу по ло ви ну пу ног рад ног вре ме на - 
на кна ду за ра де у скла ду са за ко ном.

Усло ве, по сту пак и на чин оства ри ва ња 
пра ва на од су ство са ра да ра ди по себ не 
не ге де те та бли же уре ђу је ми ни стар над ле-
жан за дру штве ну бри гу о де ци.

члан 97.

Хра ни тељ, од но сно ста ра тељ де те та мла-
ђег од пет го ди на жи во та има пра во да, 
ра ди не ге де те та, од су ству је са ра да осам 
ме се ци не пре кид но од да на сме шта ја де те-
та у хра ни тељ ску, од но сно ста ра тељ ску по-
ро ди цу, а нај ду же до на вр ше них пет го ди на 
жи во та де те та.

Ако је сме штај у хра ни тељ ску, од но сно 
ста ра тељ ску по ро ди цу на сту пио пре на вр-
ше на три ме се ца жи во та де те та, хра ни тељ, 
од но сно ста ра тељ де те та има пра во да, ра-
ди не ге де те та, од су ству је са ра да до на вр-
ше них 11 ме се ци жи во та де те та.

Пра во из ст. 1. и 2. овог чла на има и ли це 
ко ме је, у скла ду са про пи си ма о усво је њу, 
упу ће но де те на при ла го ђа ва ње пре за сни-
ва ња усво је ња, а по за сни ва њу усво је ња - и 
је дан од усво ји ла ца.

За вре ме од су ства са ра да ра ди не ге де-
та та, ли це ко је ко ри сти пра во из ст. 1-3. овог 
чла на има пра во на на кна ду за ра де у скла-
ду са за ко ном.

члан 98.

Ро ди тељ или ста ра тељ, од но сно ли це 
ко је се ста ра о осо би оште ће ној це ре брал-
ном па ра ли зом, деч јом па ра ли зом, не ком 
вр стом пле ги је или обо ле лој од ми шић не 
дис тро фи је и оста лих те шких обо ље ња, на 
осно ву ми шље ња над ле жног здрав стве ног 
ор га на, мо же на свој зах тев да ра ди са скра-
ће ним рад ним вре ме ном, али не кра ћим од 
по ло ви не пу ног рад ног вре ме на.

За по сле ни ко ји ра ди са скра ће ним рад-
ним вре ме ном у сми слу ста ва 1. овог чла на 
има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, сра змер-
но вре ме ну про ве де ном на ра ду, у скла ду са 
за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

члан 99.

Пра ва из чла на 96. овог за ко на има и је-
дан од усво ји ла ца, хра ни тељ, од но сно ста-
ра тељ де те та, ако је де те ту, с об зи ром на 
сте пен пси хо фи зич ке оме те но сти, по треб-
на по себ на не га.

члан 100.

Је дан од ро ди те ља, усво ји лац, хра ни тељ, 
од но сно ста ра тељ има пра во да од су ству је са 
ра да док де те не на вр ши три го ди не жи во та.

За вре ме од су ство ва ња са ра да из ста ва 
1. овог чла на пра ва и оба ве зе по осно ву ра-
да ми ру ју, ако за по је ди на пра ва за ко ном, 
оп штим ак том и уго во ром о ра ду ни је друк-
чи је од ре ђе но.

7. За шти та ин ва ли да

члан 101.

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 102.

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 101. овог за ко на.

8. Оба ве ште ње о при вре ме ној 
спре че но сти за рад

члан 103.

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.

Ле кар је ду жан да из да по твр ду из ста ва 
1. овог чла на.

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.

На чин из да ва ња и са др жај по твр де о на-
сту па њу при вре ме не спре че но сти за рад у 
сми слу про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу 
спо ра зум но про пи су ју ми ни стар и ми ни-
стар над ле жан за здра вље.

VIII. ЗА РА дА, нА кнА дА ЗА РА де и 
дРу ГА ПРи МА ЊА

1. За ра да

члан 104.

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, 
оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

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

Под ра дом исте вред но сти под ра зу ме ва 
се рад за ко ји се зах те ва исти сте пен струч-
не спре ме, иста рад на спо соб ност, од го вор-
ност и фи зич ки и ин те лек ту ал ни рад.

Од лу ка по сло дав ца или спо ра зум са за-
по сле ним ко ји ни су у скла ду са ста вом 2. 
овог чла на - ни шта ви су.

У слу ча ју по вре де пра ва из ста ва 2. овог 
чла на за по сле ни има пра во на на кна ду ште те. 

члан 105.

За ра да из чла на 104. став 1. овог за ко-
на са сто ји се од 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.) и дру гих 
при ма ња по осно ву рад ног од но са, у скла ду 
са оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

Под за ра дом у сми слу ста ва 1. овог чла на 
сма тра се за ра да ко ја са др жи по рез и до-
при но се ко ји се пла ћа ју из за ра де.

Под за ра дом у сми слу ста ва 1. овог чла на 
сма тра ју се сва при ма ња из рад ног од но са, 
осим на кна да тро шко ва за по сле ног у ве зи са 
ра дом из чла на 118. тач. 1) - 4) и дру гих при-
ма ња из чла на 119. и чла на 120. тач ка 1) овог 
за ко на.
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2. За ра да за оба вље ни рад и вре ме 
про ве де но на ра ду

члан 106.

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 107.

Основ на за ра да од ре ђу је се на осно ву 
усло ва, утвр ђе них пра вил ни ком, по треб них 
за рад на по сло ви ма за ко је је за по сле ни за-
кљу чио уго вор о ра ду и вре ме на про ве де-
ног на ра ду.

Рад ни учи нак од ре ђу је се на осно ву ква-
ли те та и оби ма оба вље ног по сла, као и од-
но са за по сле ног пре ма рад ним оба ве за ма.

Оп штим ак том утвр ђу ју се еле мен ти за 
об ра чун и ис пла ту основ не за ра де и за ра де 
по осно ву рад ног учин ка из ст. 1. и 2. овог 
чла на. 

Уго во ром о ра ду мо же да се утвр ди 
основ на за ра да у ве ћем из но су од основ не 
за ра де утвр ђе не на осно ву еле ме на та из оп-
штег ак та.

члан 108.

За по сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду у 
ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том и уго во ром 
о ра ду, и то:

1. за рад на дан пра зни ка ко ји је не рад ни 
дан - нај ма ње 110% од осно ви це;

2. за рад но ћу и рад у сме на ма, ако та кав 
рад ни је вред но ван при утвр ђи ва њу основ-
не за ра де - нај ма ње 26% од осно ви це;

3. за пре ко вре ме ни рад - нај ма ње 26% од 
осно ви це;

4. 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 - 0,5% од осно ви це. 

Ако су се исто вре ме но сте кли 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.

Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо гу да 
се утвр де и дру ги слу ча је ви у ко ји ма за по-
сле ни има пра во на уве ћа ну за ра ду.

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, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

члан 109.

При прав ник има пра во на за ра ду нај ма-
ње у ви си ни 80% основ не за ра де за по сло ве 
за ко је је за кљу чио уго вор о ра ду, као и на 
на кна ду тро шко ва и дру га при ма ња, у скла-
ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду. 

члан 110.

За ра да се ис пла ћу је у ро ко ви ма утвр ђе-
ним оп штим ак том и уго во ром о ра ду, нај ма-
ње је дан пут ме сеч но, а нај ка сни је до кра ја 
те ку ћег ме се ца за прет ход ни ме сец.

За ра да се ис пла ћу је са мо у нов цу, ако за-
ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

3. Ми ни мал на за ра да

члан 111.

За по сле ни има пра во на ми ни мал ну за ра-
ду за стан дард ни учи нак и пу но рад но вре-
ме, од но сно рад но вре ме ко је се из јед на ча-
ва са пу ним рад ним вре ме ном.

Ако по сло да вац и за по сле ни уго во ре 
ми ни мал ну за ра ду из ста ва 1. овог чла на, 
по сло да вац је ду жан да ту за ра ду ис пла ти 
за по сле ном у ви си ни утвр ђе ној од лу ком из 
чла на 113. овог за ко на за ме сец у ко јем се 
вр ши ис пла та.

Оп штим ко лек тив ним уго во ром утвр ђу ју 
се усло ви под ко ји ма по сло да вац и за по сле-
ни мо гу уго во ри ти ми ни мал ну за ра ду.

члан 112.

Ми ни мал на за ра да утвр ђу је се 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 (у да љем тек-
сту: Со ци јал но-еко ном ски са вет).

Ако Со ци јал но-еко ном ски са вет не до не-
се од лу ку у ро ку од 10 да на од да на по чет ка 
пре го во ра, од лу ку о ви си ни ми ни мал не за-
ра де до но си Вла да Ре пу бли ке Ср би је (у да-
љем тек сту: Вла да).

При утвр ђи ва њу ми ни мал не за ра де по-
ла зи се на ро чи то од: тро шко ва жи во та, кре-
та ња про сеч не за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји, 
ег зи стен ци јал них и со ци јал них по тре ба 
за по сле ног и ње го ве по ро ди це, сто пе не-
за по сле но сти, кре та ња за по сле но сти на тр-
жи шту ра да и оп штег ни воа еко ном ске раз-
ви је но сти Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ни мал на за ра да утвр ђу је се по рад ном 
ча су, за пе ри од од нај ма ње шест ме се ци и 
не мо же би ти ни жа од ми ни мал не за ра де 
утвр ђе не од лу ком из ст. 1. и 2. овог чла на 
за пе ри од ко ји прет хо ди пе ри о ду за ко ји се 
утвр ђу је ми ни мал на за ра да.

члан 113.

Од лу ка о ви си ни ми ни мал не за ра де из 
чла на 112. овог за ко на об ја вљу је се у «Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је».

4. на кна да за ра де

члан 114.

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 на три 
ме се ца, 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.

По сло да вац има пра во на ре фун ди ра ње 
ис пла ће не на кна де за ра де из ста ва 1. овог 
чла на у слу ча ју од су ство ва ња за по сле ног 
са ра да због вој не ве жбе или ода зи ва ња на 
по зив др жав ног ор га на, од ор га на на чи ји се 
по зив за по сле ни ода звао, ако за ко ном ни је 
друк чи је од ре ђе но.

члан 115.

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 спре че но сти за рад до 30 да на, и то:

1. нај ма ње у ви си ни 65% про сеч не за ра де 
у прет ход на три ме се ца пре ме се ца у ко јем 
је на сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад, 
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 овим за ко ном, 
ако је спре че ност за рад про у зро ко ва на бо-
ле шћу или по вре дом ван ра да, ако за ко ном 
ни је друк чи је од ре ђе но;

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 јем је на-
сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад, 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 овим за ко ном, 
ако је спре че ност за рад 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 друк чи је од ре ђе но.

члан 116.

За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де 
нај ма ње у ви си ни 60% про сеч не за ра де у 
прет ход на три ме се ца, с тим да не мо же би-
ти ма ња од ми ни мал не за ра де утвр ђе не у 
скла ду са овим за ко ном, за вре ме пре ки да 
ра да, одно сно сма ње ња оби ма ра да, до ко-
јег је до шло без кри ви це за по сле ног, нај ду-
же 45 рад них да на у ка лен дар ској го ди ни.

Изузетно, у случа ју пре ки да ра да, одно-
сно сма ње ња оби ма ра да ко је захте ва ду же 
од су ство, по сло дав ац мо же, уз претхо дну 
са гла сност ми ни стра, упути ти за по сле ног 
на од су ство ду же од 45 радних да на, уз на-
кна ду за ра де из ста ва 1. овог чла на.

Пре да ва ња сагласности из ста ва 2. овог 
чла на, ми ни стар ће за тра жи ти миш ље ње 
ре пре зентатив ног син ди ка та гра не или де-
ла тно сти основа ног на ни воу Ре пу бли ке.

члан 117.

За по сле ни има пра во на на кна ду за ра де у 
ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том и уго во ром 
о ра ду за вре ме пре ки да ра да до ко га је до-
шло на ред бом над ле жног др жав ног ор га на 
или над ле жног ор га на по сло дав ца због нео-
бе збе ђи ва ња без бед но сти и за шти те жи во-
та и здра вља на ра ду, ко ја је услов да љег 
оба вља ња ра да без угро жа ва ња жи во та и 
здра вља за по сле них и дру гих ли ца, и у дру-
гим слу ча је ви ма, у скла ду са за ко ном.

Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо гу да 
се утвр де и дру ги слу ча је ви у ко ји ма за по-
сле ни има пра во на на кна ду за ра де.

5. на кна да тро шко ва

члан 118.

За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко-
ва у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о 
ра ду, и то:

1. за до ла зак и од ла зак са ра да, у ви си ни 
це не пре во зне кар те у јав ном са о бра ћа ју;

2. за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту 
у зе мљи;
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3. за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту 
у ино стран ству, нај ма ње у ви си ни утвр ђе ној 
по себ ним про пи си ма;

4. сме шта ја и ис хра не за рад и бо ра вак 
на те ре ну, ако по сло да вац ни је за по сле ном 
обез бе дио сме штај и ис хра ну без на кна де;

5. за ис хра ну у то ку ра да;
6. за ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од-

мо ра.

6. дру га при ма ња

члан 119.

По сло да вац је ду жан да ис пла ти, у скла ду 
са оп штим ак том:

1. за по сле ном от прем ни ну при од ла ску у 
пен зи ју, нај ма ње у ви си ни три про сеч не за-
ра де;

2. за по сле ном 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;

3. за по сле ном на кна ду ште те због по вре-
де на ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња.

4. По сло да вац 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 зи вог 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. 

Под про сеч ном за ра дом из ста ва 1. тач ка 
1) овог чла на сма тра се про сеч на за ра да у 
Ре пу бли ци Ср би ји пре ма по след њем об ја-
вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на над ле-
жног за ста ти сти ку.

Чла но ви ма уже по ро ди це, у сми слу ста-
ва 1. тач ка 2) овог чла на, сма тра ју се брач ни 
друг и де ца за по сле ног.

По сло да вац мо же за по сле ни ма упла ћи-
ва ти пре ми ју за до бро вољ но до дат но пен-
зиј ско оси гу ра ње, ко лек тив но оси гу ра ње 
од по сле ди ца не зго да и ко лек тив но оси гу-
ра ње 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.

члан 120.

Оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду 
мо же да се утвр ди пра во на:

1. ју би лар ну на гра ду и со ли дар ну по моћ;
2. на кна ду за ис хра ну у то ку ра да;
3. ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо-

ра 
4. дру га при ма ња.

7. Об ра чун за ра де и на кна де за ра де

члан 121.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном при-
ли ком сва ке ис пла те за ра де и на кна де за ра-
де до ста ви об ра чун. 

По сло да вац је ду жан да за по сле ном до ста-
ви об ра чун и за ме сец за ко ји ни је из вр шио 
ис пла ту за ра де, од но сно на кна де за ра де.

Уз об ра чун из ста ва 2. овог чла на по сло-

да вац је ду жан да за по сле ном до ста ви и 
оба ве ште ње да ис пла та за ра де, од но сно на-
кна де за ра де, ни је из вр ше на и раз ло ге због 
ко јих ни је из вр ше на ис пла та. 

Об ра чун за ра де, од но сно на кна де за ра де, 
из ста ва 2. овог чла на по сло да вац је ду жан 
да за по сле ном до ста ви нај доц ни је до кра ја 
ме се ца за прет ход ни ме сец.

8. еви ден ци ја за ра де и на кна де 
за ра де

члан 122.

По сло да вац је ду жан да во ди ме сеч ну 
еви ден ци ју о за ра ди и на кна ди за ра де.

Еви ден ци ја са др жи по дат ке о за ра ди, за-
ра ди по од бит ку по ре за и до при но са из за-
ра де и од би ци ма од за ра де, за сва ког за по-
сле ног.

Еви ден ци ја не мо же да са др жи не по пу-
ње на и бри са на ме ста и на кнад но упи са не 
по дат ке. 

Еви ден ци ју ове ра ва ди рек тор, од но сно 
пред у зет ник или за по сле ни ко га они овла сте.

Еви ден ци ју пот пи су је за по сле ни ко ме је 
из вр ше на ис пла та за ра де, од но сно на кна де 
за ра де.

9. За шти та за ра де и на кна де за ра де

члан 123.

По сло да вац мо же нов ча но по тра жи ва-
ње пре ма за по сле ном на пла ти ти об у ста-
вља њем од ње го ве за ра де са мо на осно ву 
прав но сна жне од лу ке су да, у слу ча је ви ма 
утвр ђе ним за ко ном или уз при ста нак за по-
сле ног.

На осно ву прав но сна жне од лу ке су да и у 
слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном по сло да-
вац мо же за по сле ном да об у ста ви од за ра де 
нај ви ше до јед не тре ћи не за ра де, од но сно 
на кна де за ра де, ако за ко ном ни је друк чи је 
од ре ђе но.

IX. ПО ТРА Жи ВА ЊА ЗА ПО СЛе ниХ у 
СЛу чА Ју СТе чАЈ нОГ ПО СТуП кА

члан 124.

Пра во на ис пла ту не ис пла ће них по тра-
жи ва ња код по сло дав ца над ко јим је по-
кре нут сте чај ни по сту пак (у да љем тек сту: 
по тра жи ва ње), у скла ду са овим за ко ном, 
има за по сле ни ко ји је био у рад ном од но су 
на дан по кре та ња сте чај ног по ступ ка и ли-
це ко је је би ло у рад ном од но су у пе ри о ду 
за ко ји се оства ру ју пра ва утвр ђе на овим 
за ко ном.

Пра ва из ста ва 1. овог чла на оства ру ју се 
у скла ду са овим за ко ном, ако ни су ис пла-
ће на у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
сте чај ни по сту пак.

Ако су пра ва из ста ва 1. овог чла на де ли-
мич но ис пла ће на у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је сте чај ни по сту пак, за по сле ном 
при па да пра во на раз ли ку до ни воа пра ва 
утвр ђе них по овом за ко ну.

члан 125.

За по сле ни има пра во на ис пла ту :
1. за ра де и на кна де за ра де за вре ме од-

сут но сти са ра да због при вре ме не спре че-
но сти за рад по про пи си ма о здрав стве ном 
оси гу ра њу ко ју је био ду жан да ис пла ти по-
сло да вац у скла ду са овим за ко ном, за по-
след њих де вет ме се ци пре по кре та ња сте-
чај ног по ступ ка;

2. на кна де ште те за не ис ко ри шће ни го-
ди шњи од мор кри ви цом по сло дав ца, за 
ка лен дар ску го ди ну у ко јој је по кре нут сте-
чај ни по сту пак, ако је то пра во имао пре по-
кре та ња сте чај ног по ступ ка;

3. от прем ни не због од ла ска у пен зи ју у 
ка лен дар ској го ди ни у ко јој је по кре нут 
сте чај ни по сту пак, ако је пра во на пен зи ју 
оства рио пре по кре та ња сте чај ног по ступ-
ка; 

4. на кна де ште те на осно ву од лу ке су да 
до не те у ка лен дар ској го ди ни у ко јој је по-
кре нут сте чај ни по сту пак, због по вре де на 
ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња, ако 
је та од лу ка по ста ла прав но сна жна пре по-
кре та ња сте чај ног по ступ ка.

5. За по сле ни има пра во и на упла ту до-
при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
за ис пла те из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, у 
скла ду са про пи си ма о оба ве зном со ци јал-
ном оси гу ра њу.

члан 126.

За ра да и на кна да за ра де из чла на 125. 
став 1. тач ка 1) овог за ко на ис пла ћу је се у 
ви си ни ми ни мал не за ра де.

На кна да ште те за не ис ко ри шће ни го ди-
шњи од мор из чла на 125. став 1. тач ка 2) 
овог за ко на ис пла ћу је се у ви си ни ми ни-
мал не за ра де.

От прем ни на због од ла ска у пен зи ју из 
чла на 125. став 1. тач ка 3) овог за ко на ис-
пла ћу је се у ви си ни три про сеч не за ра де у 
при вре ди Ре пу бли ке.

На кна да ште те из чла на 125. став 1. тач ка 
4) овог за ко на ис пла ћу је се у ви си ни на кна-
де утвр ђе не од лу ком су да.

Осни ва ње Фон да со ли дар но сти

члан 127.

За оства ри ва ње пра ва из чла на 125. овог 
за ко на осни ва се Фонд со ли дар но сти (у да-
љем тек сту: Фонд).

Де лат ност Фон да је обез бе ђи ва ње и ис пла-
та по тра жи ва ња у скла ду са овим за ко ном.

Фонд има свој ство прав ног ли ца и по слу-
је као јав на слу жба.

Се ди ште Фон да је у Бе о гра ду.

члан 128.

Сред ства за осни ва ње и по че так ра да 
Фон да обез бе ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је. 

Фонд по чи ње са ра дом да ном упи са у ре-
ги стар, у скла ду са за ко ном.
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Ор га ни Фон да
члан 129.

Ор га ни Фон да су:
1. управ ни од бор;
2. над зор ни од бор;
3. ди рек тор.

члан 130.

Управ ни од бор Фон да има шест чла но ва, 
и то: два пред став ни ка Вла де, два пред став-
ни ка ре пре зен та тив них син ди ка та и два 
пред став ни ка ре пре зен та тив них удру же ња 
по сло да ва ца, осно ва них за те ри то ри ју Ре-
пу бли ке Ср би је.

Сва ки члан управ ног од бо ра Фон да има 
свог за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу ча ју од-
сут но сти.

Чла но ве управ ног од бо ра Фон да и њи-
хо ве за ме ни ке име ну је Вла да на пе ри од од 
че ти ри го ди не, и то:

1. пред став ни ке Вла де на пред лог ми ни-
стра;

2. пред став ни ке син ди ка та и удру же ња 
по сло да ва ца, на пред лог ре пре зен та тив-
них син ди ка та, од но сно ре пре зен та тив них 
удру же ња по сло да ва ца, чла но ва Со ци јал-
но-еко ном ског са ве та.

Управ ни од бор из ре да сво јих чла но ва 
би ра пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка 
управ ног од бо ра.

члан 131.

На чин ра да, као и дру га пи та ња од зна ча-
ја за рад управ ног од бо ра, уре ђу ју се ста ту-
том и оп штим ак том Фон да.

члан 132.

Управ ни од бор:
1. до но си ста тут и дру ге оп ште ак те Фон да, 

ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но;
2. до но си фи нан сиј ски план и усва ја го ди-

шњи об ра чун Фон да;
3. име ну је ди рек то ра Фон да;
4. оба вља дру ге по сло ве утвр ђе не овим 

за ко ном и ста ту том Фон да.
Вла да да је са гла сност на ста тут Фон да, 

фи нан сиј ски план и го ди шњи об ра чун Фон-
да и од лу ку о име но ва њу ди рек то ра Фон да.

Управ ни од бор под но си из ве штај о по-
сло ва њу Фон да Вла ди нај ка сни је до 31. 
мар та те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну.

члан 133.

Над зор ни од бор Фон да има три чла на, и 
то: јед ног пред став ни ка Вла де, јед ног пред-
став ни ка ре пре зен та тив них син ди ка та и 
јед ног пред став ни ка ре пре зен та тив них 
удру же ња по сло да ва ца, осно ва них за те ри-
то ри ју Ре пу бли ке Ср би је.

Сва ки члан над зор ног од бо ра Фон да има 
свог за ме ни ка, ко ји га за ме њу је у слу ча ју 
од сут но сти.

Чла но ве над зор ног од бо ра Фон да и њи-
хо ве за ме ни ке име ну је Вла да на пе ри од од 
че ти ри го ди не, и то:

1. пред став ни ка Вла де на пред лог ми ни стра;

2. пред став ни ке син ди ка та и удру же ња 
по сло да ва ца, на пред лог 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, чла но ва Со ци јал но-еко-
ном ског са ве та.

Над зор ни од бор из ре да сво јих чла но ва 
би ра пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка 
над зор ног од бо ра.

члан 134.

Над зор ни од бор:
1. вр ши над зор над фи нан сиј ским по сло-

ва њем Фон да;
2. вр ши увид у спро во ђе ње за ко на и дру-

гих про пи са у ве зи са фи нан сиј ским по сло-
ва њем Фон да;

3. вр ши увид у спро во ђе ње од лу ка управ-
ног од бо ра;

4. оба вља и дру ге по сло ве утвр ђе не овим 
за ко ном и ста ту том Фон да.

Над зор ни од бор под но си из ве штај о фи-
нан сиј ском по сло ва њу Фон да Вла ди нај ка-
сни је до 31. мар та те ку ће го ди не за прет-
ход ну го ди ну. 

члан 135.
Ди рек тор Фон да:
1. ор га ни зу је рад и по сло ва ње у Фон ду и 

од го ва ра за за ко ни тост ра да у Фон ду;
2. пред ста вља и за сту па Фонд;
3. из вр ша ва од лу ке управ ног од бо ра 

Фон да;
4. до но си акт о ор га ни за ци ји и си сте ма-

ти за ци ји по сло ва у Фон ду, уз са гла сност 
Вла де;

5. ру ко во ди ра дом за по сле них у Фон ду;
6. вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са овим 

за ко ном и ста ту том Фон да.

члан 136.

Ад ми ни стра тив но-струч не по сло ве за 
Фонд оба вља ју за по сле ни у Фон ду.

На за по сле не из ста ва 1. овог чла на при-
ме њу ју се про пи си о рад ним од но си ма у 
др жав ним ор га ни ма.

Фи нан си ра ње Фон да

члан 137.

При хо ди Фон да су сред ства из бу џе та Ре-
пу бли ке Ср би је и дру гих из во ра у скла ду са 
за ко ном.

Сред ства Фон да ко ри сте се у скла ду са 
овим за ко ном.

члан 138.

Ако се го ди шњим об ра чу ном при хо да и 
рас хо да Фон да утвр ди да су укуп но оства-
ре ни при хо ди Фон да ве ћи од оства ре них 
рас хо да, раз ли ка сред ста ва упла ћу је се на 
ра чун бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и рас по ре-
ђу је за спро во ђе ње про гра ма ак тив не по-
ли ти ке за по шља ва ња.

По сту пак за оства ри ва ње пра ва за по сле них

члан 139.

По сту пак за оства ри ва ње пра ва из чла на 
125. овог за ко на по кре ће се на зах тев за по-

сле ног (у да љем тек сту: зах тев).
Зах тев се под но си Фон ду у ро ку од 15 да-

на од да на до ста вља ња прав но сна жне од-
лу ке ко јом је утвр ђе но пра во на по тра жи-
ва ње, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
сте чај ни по сту пак.

члан 140.

Зах тев се под но си на по себ ном обра сцу.
Уз зах тев за по сле ни до ста вља:
1. уго вор о ра ду, од но сно дру ги акт о за-

сни ва њу рад ног од но са, а ли це ко ме је пре-
стао рад ни од нос - акт ко јим је пре стао рад-
ни од нос; 

2. акт ко јим је утвр ђе но пра во на по тра-
жи ва ње из чла на 125. став 1. тач ка 1) овог 
за ко на, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу-
је сте чај ни по сту пак;

3. до ка зе о по сто ја њу по тра жи ва ња из 
чла на 125. став 1. тач. 2) - 4) овог за ко на.

Са др жај обра сца из ста ва 1. овог чла на и 
оста лу до ку мен та ци ју ко ју за по сле ни тре ба 
да до ста ви про пи су је ми ни стар.

члан 141.

Сте чај ни управ ник, по сло да вац и за по-
сле ни ду жни су да на зах тев Фон да, у ро ку 
од 15 да на од да на при је ма зах те ва, до ста ве 
све по дат ке ко ји су од зна ча ја за до но ше ње 
ре ше ња из чла на 142. овог за ко на.

члан 142.

Управ ни од бор Фон да од лу чу је о зах те ву 
ре ше њем. 

Про тив ре ше ња мо же се под не ти жал ба 
у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња 
ре ше ња.

О жал би про тив ре ше ња од лу чу је ми ни-
стар, у ро ку од 30 да на од да на под но ше ња 
жал бе.

Ре ше ње ми ни стра је ко нач но и про тив 
ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.

члан 143.

Пра ва за по сле ног на по тра жи ва ња утвр-
ђе на у чла ну 125. овог за ко на нео ту ђи ва су, 
лич на и ма те ри јал на.

члан 144.

За по сле ни гу би пра во из чла на 125. овог 
за ко на:

1. ако му је по тра жи ва ње из чла на 125. 
овог за ко на ис пла ће но нај ма ње у ви си ни и 
за вре ме од ре ђе но овим за ко ном, пре из-
вр ше ња ре ше ња из чла на 142. овог за ко на;

2. ако је дао не и сти ни те по дат ке у ве зи са 
ис пу ња ва њем усло ва за оства ри ва ње пра-
ва;

3. ако ни је под нео зах тев у ро ку из чла на 
139. ст. 2. и 3. овог за ко на.

По вра ћај нео прав да но до би је них 
сред ста ва

члан 145.

Фонд је ду жан да од за по сле ног зах те ва 
по вра ћај сред ста ва, ис пла ће них у скла ду 
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са чл. 125. и 126. овог за ко на, уве ћа них за 
за кон ску за те зну ка ма ту и тро шко ве по-
ступ ка, ако су пра ва сте че на на осно ву не и-
сти ни тих и не тач них по да та ка, од но сно ако 
за по сле ни ни је оба ве стио Фонд о чи ње ни-
ца ма ко је ути чу на сти ца ње и оства ри ва ње 
пра ва утвр ђе них овим за ко ном - у ро ку од 
го ди ну да на од да на са зна ња о чи ње ни ца-
ма ко је су основ за по вра ћај сред ста ва. 

За по сле ни је ду жан да у ро ку од 30 да на 
од да на до ста вља ња зах те ва за по вра ћај 
сред ста ва из вр ши по вра ћај на жи ро ра чун 
Фон да.

над зор над за ко ни то шћу ра да

члан 146.

Над зор над за ко ни то шћу ра да Фон да вр-
ши ми ни стар ство над ле жно за рад (у да љем 
тек сту: ми ни стар ство).

X. ПРА ВА ЗА ПО СЛе ниХ кОд ПРО-
Ме не ПО СЛО дАВ ЦА

члан 147.

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 оп шти акт и све уго во ре 
о ра ду ко ји ва же на дан про ме не по сло дав-
ца.

члан 148.

По сло да вац прет ход ник ду жан је да по-
сло дав ца след бе ни ка пот пу но и исти ни то 
оба ве сти о пра ви ма и оба ве за ма из оп штег 
ак та и уго во ра о ра ду ко ји се пре но се.

члан 149.

По сло да вац прет ход ник ду жан је да о 
пре но ше њу уго во ра о ра ду на по сло дав ца 
след бе ни ка пи сме ним пу тем оба ве сти за-
по сле не чи ји се уго вор о ра ду пре но си.

Ако за по сле ни од би је пре нос уго во ра о 
ра ду или се не из ја сни у ро ку од пет рад них 
да на од да на до ста вља ња оба ве ште ња из 
ста ва 1. овог чла на, по сло да вац прет ход ник 
мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду.

члан 150.

По сло да вац след бе ник ду жан је да при-
ме њу је оп шти акт по сло дав ца прет ход ни ка 
нај ма ње го ди ну да на од да на про ме не по-
сло дав ца, осим ако пре ис те ка тог ро ка:

1. ис тек не вре ме на ко је је за кљу чен ко-
лек тив ни уго вор код по сло дав ца прет ход-
ни ка; 

2. код по сло дав ца след бе ни ка бу де за-
кљу чен но ви ко лек тив ни уго вор.

члан 151.

По сло да вац прет ход ник и по сло да вац 
след бе ник ду жни су да нај ма ње 15 да на пре 
про ме не по сло дав ца, оба ве сте ре пре зен та-
тив ни син ди кат код по сло дав ца о:

1. да ту му или пред ло же ном да ту му про-

ме не по сло дав ца;
2. раз ло зи ма за про ме ну по сло дав ца;
3. прав ним, еко ном ским и со ци јал ним по-

сле ди ца ма про ме не по сло дав ца на по ло жај 
за по сле них и ме ра ма за њи хо во убла жа ва-
ње.

По сло да вац прет ход ник и по сло да вац 
след бе ник ду жни су да, нај ма ње 15 да на 
пре про ме не по сло дав ца, у са рад њи са ре-
пре зен та тив ним син ди ка том, пре ду зму ме-
ре у ци љу убла жа ва ња со ци јал но-еко ном-
ских по сле ди ца на по ло жај за по сле них.

Ако код по сло дав ца не по сто ји ре пре-
зен та тив ни син ди кат, за по сле ни има ју пра-
во да бу ду не по сред но оба ве ште ни о окол-
но сти ма из ста ва 1. овог чла на.

члан 152.

Од ред бе чл. 147-151. овог за ко на при ме-
њу ју се и у слу ча ју про ме не вла сни штва над 
ка пи та лом при вред ног дру штва или дру гог 
прав ног ли ца.

XI. Ви ШАк ЗА ПО СЛе ниХ
члан 153.

По сло да вац је ду жан да до не се про грам 
ре ша ва ња ви шка за по сле них (у да љем тек-
сту: про грам), ако утвр ди да ће због тех но-
ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них 
про ме на у окви ру пе ри о да од 30 да на до ћи 
до пре стан ка по тре бе за ра дом за по сле них 
на нео д ре ђе но вре ме, и то за нај ма ње:

1. 10 за по сле них код по сло дав ца ко ји има 
у рад ном од но су ви ше од 20, а ма ње од 100 
за по сле них на нео д ре ђе но вре ме;

2. 10% за по сле них код по сло дав ца ко ји 
има у рад ном од но су нај ма ње 100, а нај ви-
ше 300 за по сле них на нео д ре ђе но вре ме; 

3. 30 за по сле них код по сло дав ца ко ји 
има у рад ном од но су пре ко 300 за по сле них 
на нео д ре ђе но вре ме.

Про грам је ду жан да до не се и по сло да-
вац ко ји утвр ди да ће до ћи до пре стан ка 
по тре бе за ра дом нај ма ње 20 за по сле них у 
окви ру пе ри о да од 90 да на, из раз ло га на-
ве де них у ста ву 1. овог чла на, без об зи ра на 
уку пан број за по сле них код по сло дав ца. 

члан 154.

По сло да вац је ду жан да, пре до но ше ња 
про гра ма, у са рад њи са ре пре зен та тив ним 
син ди ка том код по сло дав ца и ре пу блич ком 
ор га ни за ци јом над ле жном за за по шља ва-
ње, пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре за но во 
за по шља ва ње ви шка за по сле них.

члан 155.

Про грам на ро чи то са др жи:
1. раз ло ге пре стан ка по тре бе за ра дом 

за по сле них; 
2. уку пан број за по сле них код по сло дав-

ца;
3. број, ква ли фи ка ци о ну струк ту ру, го ди-

не ста ро сти и стаж оси гу ра ња за по сле них 

ко ји су ви шак и по сло ве ко је оба вља ју; 
4. кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ви шка за-

по сле них;
5. ме ре за за по шља ва ње: 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, 
не пу но рад но вре ме али не кра ће од по ло-
ви не пу ног рад ног вре ме на и дру ге ме ре;

6. сред ства за ре ша ва ње со ци јал но-еко-
ном ског по ло жа ја ви шка за по сле них;

7. рок у ко ме ће би ти от ка зан уго вор о 
ра ду.

По сло да вац је ду жан да пред лог про гра-
ма до ста ви син ди ка ту из чла на 154. овог 
за ко на и ре пу блич кој ор га ни за ци ји над ле-
жној за за по шља ва ње, нај ка сни је осам да-
на од да на утвр ђи ва ња пред ло га про гра ма, 
ра ди да ва ња ми шље ња. 

Про грам до но си управ ни од бор, а код 
по сло дав ца код ко га ни је обра зо ван управ-
ни од бор - ди рек тор, од но сно пред у зет ник.

члан 156.

Син ди кат из чла на 154. овог за ко на ду жан 
је да до ста ви ми шље ње на пред лог про гра-
ма у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња 
пред ло га про гра ма.

Ре пу блич ка ор га ни за ци ја над ле жна за 
за по шља ва ње ду жна је да, у ро ку из ста ва 
1. овог чла на, до ста ви по сло дав цу пред лог 
ме ра у ци љу да се спре че или на нај ма њу 
ме ру сма њи број от ка за уго во ра о ра ду, 
од но сно обез бе ди пре ква ли фи ка ци ја, до-
ква ли фи ка ци ја, са мо за по шља ва ње и дру ге 
ме ре за но во за по шља ва ње ви шка за по сле-
них.

По сло да вац је ду жан да раз мо три и узме 
у об зир пред ло ге ре пу блич ке ор га ни за ци-
је над ле жне за за по шља ва ње и ми шље ње 
син ди ка та, и да их оба ве сти о свом ста ву у 
ро ку од осам да на.

члан 157.

Кри те ри јум за утвр ђи ва ње ви шка за по-
сле них не мо же да бу де од су ство ва ње за по-
сле ног са ра да због при вре ме не спре че но-
сти за рад, труд но ће, по ро диљ ског од су ства, 
не ге де те та и по себ не не ге де те та.

члан 158.

По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во-
ра о ра ду, у сми слу чла на 179. тач ка 9) овог 
за ко на, за по сле ном ис пла ти от прем ни ну у 
ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том или уго во-
ром о ра ду. 

От прем ни на не мо же би ти ни жа од тре-
ћи не 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.

члан 159.

За ра дом у сми слу чла на 158. овог за ко на 
сма тра се про сеч на ме сеч на за ра да за по-
сле ног ис пла ће на за по след ња три ме се ца 
ко ја прет хо де ме се цу у ко јем се ис пла ћу је 
от прем ни на.
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члан 160.

За по сле ни ко ме по сло да вац по сле ис пла-
те от прем ни не из чла на 158. овог за ко на от-
ка же уго вор о ра ду због пре стан ка по тре бе 
за ње го вим ра дом оства ру је пра во на нов-
ча ну на кна ду и пра во на пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње и здрав стве ну за шти ту, у 
скла ду са про пи си ма о за по шља ва њу.

XII. кЛА у Зу ЛА ЗА БРА не кОн ку-
Рен Ци Је
члан 161.

Уго во ром о ра ду мо гу да се утвр де по сло-
ви ко је за по сле ни не мо же да ра ди у сво је 
име и за свој ра чун, као и у име и за ра чун 
дру гог прав ног или фи зич ког ли ца, без са-
гла сно сти по сло дав ца код ко га је у рад ном 
од но су (у да љем тек сту: за бра на кон ку рен-
ци је). 

За бра на кон ку рен ци је мо же да се утвр ди 
са мо ако по сто је усло ви да за по сле ни ра-
дом код по сло дав ца стек не но ва, по себ но 
ва жна тех но ло шка зна ња, ши рок круг по-
слов них парт не ра или да до ђе до са зна ња 
ва жних по слов них ин фор ма ци ја и тај ни.

Оп штим ак том и уго во ром о ра ду утвр ђу-
је се и те ри то ри јал но ва же ње за бра не кон-
ку рен ци је, у за ви сно сти од вр сте по сла на 
ко ји се за бра на од но си.

Ако за по сле ни пре кр ши за бра ну кон ку-
рен ци је, по сло да вац има пра во да од за по-
сле ног зах те ва на кна ду ште те.

члан 162.

Уго во ром о ра ду по сло да вац и за по сле-
ни мо гу да уго во ре и усло ве за бра не кон ку-
рен ци је у сми слу чла на 161. овог за ко на по 
пре стан ку рад ног од но са, у ро ку ко ји не мо-
же да бу де ду жи од две го ди не по пре стан ку 
рад ног од но са.

За бра на кон ку рен ци је из ста ва 1. овог 
чла на мо же се уго во ри ти ако се по сло да вац 
уго во ром о ра ду оба ве же да ће за по сле ном 
ис пла ти ти нов ча ну на кна ду у уго во ре ној 
ви си ни.

XIII. нА кнА дА ШТе Те
члан 163.

За по сле ни је од го во ран за ште ту ко ју је 
на ра ду или у ве зи с ра дом, на мер но или 
крај њом не па жњом, про у зро ко вао по сло-
дав цу, у скла ду са за ко ном.

Ако ште ту про у зро ку је ви ше за по сле них, 
сва ки за по сле ни је од го во ран 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 кна 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 кна ђу је - утвр ђу је 
по сло да вац, у скла ду са оп штим ак том, од-
но сно уго во ром о ра ду.

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.

За по сле ни ко ји је на ра ду или у ве зи с 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 164.

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 кна ди ште ту, у скла ду са за-
ко ном и оп штим ак том.

XIV. удА Ље Ње ЗА ПО СЛе нОГ СА 
РА дА

члан 165.

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 утвр ђе не оп штим ак-
том или уго во ром о ра ду;

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 180. став 1. и чла на 181. став 2. 
овог за ко на.

члан 166.

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 167.

Уда ље ње из чла на 165. овог за ко на мо же 
да тра је нај ду же три ме се ца, а по ис те ку тог 
пе ри о да по сло да вац је 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 179. тач. 2) - 4) овог за ко на.

члан 168.

За вре ме при вре ме ног уда ље ња за по сле-
ног са ра да у сми слу чл. 165. и 166. овог за-
ко на, за по сле ном при па да на кна да за ра де 
у ви си ни јед не че твр ти не, а ако из др жа ва 
по ро ди цу у ви си ни јед не тре ћи не основ не 
за ра де.

На кна да за ра де за вре ме при вре ме ног 
уда ље ња са ра да у сми слу чла на 166. овог 
за ко на ис пла ћу је се на те рет ор га на ко ји је 
од ре дио при твор.

члан 169.

За по сле ном за вре ме при вре ме ног уда-
ље ња са ра да, у сми слу чл. 165. и 166. овог 

за ко на, 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 
168. овог за ко на и пу ног из но са основ не 
за ра де, и то:

1. ако кри вич ни по сту пак про тив ње га 
бу де об у ста вљен прав но сна жном од лу-
ком, или ако прав но 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 179. тач. 2) - 4) овог за-
ко на.

члан 170.

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 179. тач. 2) и 
3) овог за ко на 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. 

XV. иЗ Ме нА уГО ВО РА О РА ду
1. из ме на уго во ре них усло ва ра да

члан 171.

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):

1. ра ди пре ме шта ја на дру ги од го ва ра ју-
ћи по сао, због по тре ба про це са и ор га ни за-
ци је ра да;

2. ра ди пре ме шта ја у дру го ме сто ра да 
код истог по сло дав ца, у скла ду са чла ном 
173. овог за ко на;

3. ра ди упу ћи ва ња на рад на од го ва ра ју-
ћи по сао код дру гог по сло дав ца, у скла ду 
са чла ном 174. овог за ко на;

4. ако је за по сле ном ко ји је ви шак обез-
бе дио оства ри ва ње пра ва из чла на 155. 
став 1. тач ка 5) овог за ко на;

5. из чла на 33. став 1. тач. 10), 11) и 12) 
овог за ко на;

6. у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним оп-
штим ак том и уго во ром о ра ду.

Од го ва ра ју ћим по слом у сми слу ста ва 1. 
тач. 1) и 3) овог чла на сма тра се по сао за чи-
је се оба вља ње зах те ва иста вр ста и сте пен 
струч не спре ме ко ји су утвр ђе ни уго во ром 
о ра ду.

члан 172.

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-
са 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-
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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 2. 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. 

2. Пре ме штај у дру го ме сто ра да

члан 173.

За по сле ни мо же да бу де пре ме штен у 
дру го ме сто ра да:

1. ако је де лат ност по сло дав ца та кве при-
ро де да се рад оба вља у ме сти ма ван се ди-
шта по сло дав ца, од но сно ње го вог ор га ни-
за ци о ног де ла;

2. ако је уда ље ност од ме ста у ко ме за-
по сле ни ра ди до ме ста у ко је се пре ме шта 
на рад ма ња од 50 км и ако је ор га ни зо ван 
ре до ван пре воз ко ји омо гу ћа ва бла го вре-
ме ни до ла зак на рад и по вра так са ра да и 
обез бе ђе на на кна да тро шко ва пре во за у 
ви си ни це не пре во зне кар те у јав ном са о-
бра ћа ју.

За по сле ни мо же да бу де пре ме штен у 
дру го ме сто ра да ван слу ча је ва из ста ва 1. 
овог чла на са мо уз свој при ста нак.

3. упу ћи ва ње на рад код дру гог 
 по сло дав ца

члан 174.

За по сле ни мо же да бу де при вре ме но упу-
ћен на рад код дру гог по сло дав ца на од го-
ва ра ју ћи по сао ако је при вре ме но пре ста-
ла по тре ба за ње го вим ра дом, дат у за куп 
по слов ни про стор или за кљу чен уго вор о 
по слов ној са рад њи, док тра ју раз ло зи за 
ње го во упу ћи ва ње, а нај ду же го ди ну да на.

За по сле ни мо же, уз сво ју са гла сност, у 
слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на и у дру-
гим слу ча је ви ма утвр ђе ним оп штим ак том 
или уго во ром о ра ду, да бу де при вре ме но 
упу ћен на рад код дру гог по сло дав ца и ду-
же од го ди ну да на, док тра ју раз ло зи за ње-
го во упу ћи ва ње. 

За по сле ни мо же да бу де при вре ме но 
упу ћен у сми слу ста ва 1. овог чла на у дру го 
ме сто ра да ако су ис пу ње ни усло ви из чла-
на 173. став 1. тач ка 2) овог за ко на.

За по сле ни са по сло дав цем код ко га је 
упу ћен на рад за кљу чу је уго вор о ра ду на 
од ре ђе но вре ме.

Уго во ром о ра ду за по сле ном се не мо гу 
утвр ди ти ма ња пра ва од пра ва ко ја је имао 
код по сло дав ца ко ји га је упу тио на рад.

По ис те ку ро ка на ко ји је упу ћен на рад 
код дру гог по сло дав ца за по сле ни има пра-
во да се вра ти на рад код по сло дав ца ко ји 
га је упу тио.

XVI. ПРе СТА нАк РАд нОГ Од нО СА
1. Раз ло зи за пре ста нак рад ног 

од но са

члан 175.

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 жи-

во та 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 176.

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 
прав но 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 прав но 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 
прав но 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 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.

2. Спо ра зум ни пре ста нак рад ног 
од но са

члан 177.

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.

Пре пот пи си ва ња спо ра зу ма, по сло да-
вац је ду жан да за по сле ног пи са ним пу тем 
оба ве сти о по сле ди ца ма до ко јих до ла зи у 
оства ри ва њу пра ва за слу чај не за по сле но-
сти. 

3. От каз од стра не за по сле ног

члан 178.

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.

4. От каз од стра не по сло дав ца

члан 179.

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 оп штим 
ак том 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 ак том по сло дав ца, 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 за ко на;

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. став 1. 
тач. 1) - 4) овог за ко на;

8. ако за по сле ни од би је за кљу че ње анек-
са уго во ра о ра ду у ве зи са чла ном 33. став 
1. тач ка 10) овог за ко на; 

9. 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.

члан 180.

По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго-
во ра о ра ду у слу ча ју из чла на 179. тач. (1-6) 
овог за ко на за по сле ног пи са ним пу тем упо-
зо ри на по сто ја ње раз ло га за от каз уго во ра 
о ра ду 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. 

У упо зо ре њу из ста ва 1. овог чла на по сло-
да вац је ду жан да на ве де 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.

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-
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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 же 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.

члан 181.

По сло да вац је ду жан да упо зо ре ње из 
чла на 180. овог за ко на 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.

члан 182.

Ако от ка же уго вор о ра ду за по сле ном у 
слу ча ју из чла на 179. тач ка 9) овог за ко на, 
по сло да вац не мо же на истим по сло ви ма да 
за по сли дру го ли це у ро ку од шест ме се ци 
од да на пре стан ка рад ног од но са.

Ако пре ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на 
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.

члан 183.

Оправ да ним раз ло гом за от каз уго во ра 
о ра ду, у сми слу чла на 179. овог за ко на, 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 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 уго во ром о ра ду.

5. По сту пак у слу ча ју от ка за

1) Рок за ста ре ло сти

члан 184.

От каз уго во ра о ра ду из чла на 179. тач. 1), 
2), 3), 5) и 6) овог за ко на 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 179. тач ка 4) 
овог за ко на 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 ног за ко ном за кри вич но де ло.

2) до ста вља ње ак та о от ка зу 
уго во ра о ра ду

члан 185.

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 сме 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 овим 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 у сми слу чла на 194. овог за ко на.

3) Оба ве за ис пла те за ра де и на кна де 
за ра де

члан 186.

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. 

6. По себ на за шти та од от ка за 
уго во ра о ра ду

члан 187.

За вре ме труд но ће, 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 
по сло да вац не мо же за по сле ном да от ка же 
уго вор о ра ду.

За по сле ном из ста ва 1. овог чла на ко ји је 
за сно вао рад ни од нос на од ре ђе но вре ме 
мо же да пре ста не рад ни од нос по ис те ку ро-
ка за ко ји је за сно ван. 

члан 188.

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:

1. чла ну са ве та за по сле них и пред став ни-
ку за по сле них у управ ном и над зор ном од-

бо ру по сло дав ца;
2. пред сед ни ку син ди ка та код по сло дав-

ца;
3. 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 ста ва 1. 

овог чла на 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.

Број син ди кал них пред став ни ка ко ји ужи-
ва ју за шти ту у сми слу ста ва 1. тач ка 3) овог 
чла на утвр ђу је се ко лек тив ним уго во ром, 
од но сно спо ра зу мом син ди ка та са по сло-
дав цем, за ви сно од бро ја чла но ва син ди ка та 
код по сло дав ца. 

По сло да вац мо же уз са гла сност ми ни-
стар ства да от ка же уго вор о ра ду пред став-
ни ку за по сле них из ста ва 1. овог чла на, ако 
од би је по ну ђе ни по сао у сми слу чла на 171. 
став 1. тач ка 4) овог за ко на. 

7. От ка зни рок и нов ча на на кна да

члан 189.

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 179. тач ка 1) овог 
за ко на, има пра во и ду жност да оста не на 
ра ду у тра ја њу до 30 да на, (у да љем тек сту: 
от ка зни рок).

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.

Тра ја ње от ка зног ро ка утвр ђу је се оп штим 
ак том и уго во ром о ра ду.

За по сле ни мо же, у спо ра зу му са над ле-
жним ор га ном из чла на 192. овог за ко на, 
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 до 30 да-
на, 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 190.

У слу ча ју от ка за из чла на 179. тач ка 1) овог 
за ко на, за по сле ном пре ста је рад ни од нос 
ис пла том нов ча не на кна де и то: 

1. у ви си ни јед не за ра де - до две го ди не 
не пре кид ног ра да код по сло дав ца;

2. у ви си ни две за ра де - од две до 10 го ди-
на не пре кид ног ра да код по сло дав ца;

3. у ви си ни три за ра де - од 10 до 20 го ди на 
не пре кид ног ра да код по сло дав ца;

4. у ви си ни че ти ри за ра де пре ко 20 го ди на 
не пре кид ног ра да код по сло дав ца.
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8. не за ко ни ти от каз

члан 191.

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, за по сле ни има пра во 
да се вра ти на рад, ако 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.

XVII. ОСТВА Ри ВА Ње и ЗА ШТи ТА 
ПРА ВА ЗА ПО СЛе ниХ

члан 192.

О пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма 
из рад ног од но са од лу чу је:

1. у прав ном ли цу - ди рек тор или за по сле-
ни ко га он овла сти;

2. код по сло дав ца ко ји не ма свој ство 
прав ног ли ца - пред у зет ник или за по сле ни 
ко га он овла сти.

3. Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на да је 
се у пи са ном об ли ку.

члан 193.

За по сле ном се у пи са ном об ли ку до ста-
вља ре ше ње о оства ри ва њу пра ва, оба ве за 
и од го вор но сти, са обра зло же њем и по у ком 
о прав ном ле ку, осим у слу ча ју из чла на 172. 
овог за ко на.

Од ред бе чла на 185. ст. 2 - 4. овог за ко на 
од но се се и на по сту пак до ста вља ња ре ше-
ња из ста ва 1. овог чла на.

За шти та по је ди нач них пра ва

члан 194.

Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо же 
се пред ви де ти по сту пак спо ра зум ног ре ша-
ва ња спор них пи та ња из ме ђу по сло дав ца и 
за по сле ног.

Спор на пи та ња у сми слу ста ва 1. овог чла-
на ре ша ва ар би тар.

Ар би тра спо ра зу мом од ре ђу ју стра не у 
спо ру из ре да струч ња ка у обла сти ко ја је 
пред мет спо ра.

Рок за по кре та ње по ступ ка пред ар би-
тром је сте три да на од да на до ста вља ња ре-
ше ња за по сле ном.

Ар би тар је ду жан да до не се од лу ку у ро-
ку од 10 да на од да на под но ше ња зах те ва за 
спо ра зум но ре ша ва ње спор них пи та ња.

За вре ме тра ја ња по ступ ка пред ар би тром 
због от ка за уго во ра о ра ду, за по сле ном ми-
ру је рад ни од нос.

Ако ар би тар у ро ку из ста ва 5. овог чла на 
не до не се од лу ку, ре ше ње о от ка зу уго во ра 
о ра ду по ста је из вр шно.

Од лу ка ар би тра је ко нач на и оба ве зу је по-

сло дав ца и за по сле ног.

члан 195.

Про тив ре ше ња ко јим је по вре ђе но пра-
во за по сле ног или кад је за по сле ни са знао 
за по вре ду пра ва, за по сле ни, од но сно пред-
став ник син ди ка та чи ји је за по сле ни члан 
ако га за по сле ни овла сти, мо же да по кре не 
спор пред над ле жним су дом.

Рок за по кре та ње спо ра је сте 90 да на од 
да на до ста вља ња ре ше ња, од но сно са зна ња 
за по вре ду пра ва.

Спор пред над ле жним су дом прав но сна-
жно се окон ча ва у ро ку од шест ме се ци од 
да на по кре та ња спо ра.

Ро ко ви за ста ре ло сти по тра жи ва ња из 
рад ног од но са

члан 196.

Сва нов ча на по тра жи ва ња из рад ног од-
но са за ста ре ва ју у ро ку од три го ди не од да-
на на стан ка оба ве зе.

XVIII. ПО СеБ не Од Ред Бе
1. Рад ван рад ног од но са

1) При вре ме ни и по вре ме ни 
 по сло ви

члан 197.

По сло да вац мо же за оба вља ње по сло ва 
ко ји су по сво јој при ро ди та кви да не тра ју 
ду же од 120 рад них да на у ка лен дар ској го-
ди ни да за кљу чи уго вор о оба вља њу при-
вре ме них и по вре ме них по сло ва са:

1. не за по сле ним ли цем;
2. за по сле ним ко ји ра ди не пу но рад но 

вре ме - до пу ног рад ног вре ме на;
3. ко ри сни ком ста ро сне пен зи је.
Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се 

у пи са ном об ли ку.

члан 198.

По сло да вац мо же за оба вља ње при вре-
ме них и по вре ме них по сло ва да за кљу чи 
уго вор са ли цем ко је је члан омла дин ске или 
сту дент ске за дру ге и ко је ни је ста ри је од 30 
го ди на.

2) уго вор о де лу

члан 199.

По сло да вац мо же са од ре ђе ним ли цем 
да за кљу чи уго вор о де лу, ра ди оба вља ња 
по сло ва ко ји су ван де лат но сти по сло дав ца, 
а ко ји има ју за пред мет са мо стал ну из ра ду 
или оправ ку од ре ђе не ства ри, са мо стал но 
из вр ше ње од ре ђе ног фи зич ког или ин те-
лек ту ал ног по сла.

Уго вор о де лу мо же да се за кљу чи и са ли-
цем ко је оба вља умет нич ку или дру гу де лат-
ност у обла сти кул ту ре у скла ду са за ко ном.

Уго вор из ста ва 2. овог чла на мо ра да бу-
де у са гла сно сти са по себ ним ко лек тив ним 
уго во ром за ли ца ко ја са мо стал но оба вља-
ју де лат ност у обла сти умет но сти и кул ту ре, 

ако је та кав ко лек тив ни уго вор за кљу чен.
Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се 

у пи са ном об ли ку.

3) уго вор о за сту па њу или 
по сре до ва њу

члан 200.

По сло да вац мо же да за кљу чи уго вор са 
од ре ђе ним ли цем ра ди оба вља ња по сло ва 
за сту па ња или по сре до ва ња.

Уго во ром о за сту па њу или по сре до ва њу 
утвр ђу је се пра во на на кна ду за за сту па ње 
или по сре до ва ње и дру га ме ђу соб на пра ва, 
оба ве зе и од го вор но сти ли ца ко је оба вља 
по сло ве за сту па ња или по сре до ва ња и по-
сло дав ца, у скла ду са за ко ном.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се 
у пи са ном об ли ку.

4) уго вор о струч ном оспо со бља ва
њу и уса вр ша ва њу

члан 201.

Уго вор о струч ном оспо со бља ва њу и уса-
вр ша ва њу по сло да вац мо же да за кљу чи: 

1. са не за по сле ним ли цем, ра ди оба вља-
ња при прав нич ког ста жа и по ла га ња струч-
ног ис пи та, кад је то за ко ном, од но сно пра-
вил ни ком пред ви ђе но као по се бан услов за 
са мо ста лан рад у стру ци;

2. са ли цем ко је же ли да се струч но уса вр-
ши и стек не по себ на зна ња и спо соб но сти 
за рад у сво јој стру ци, од но сно да оба ви спе-
ци ја ли за ци ју, за вре ме утвр ђе но про гра мом 
уса вр ша ва ња, од но сно спе ци ја ли за ци је.

По сло да вац мо же ли цу из ста ва 1. овог 
чла на да обез бе ди нов ча ну на кна ду и дру-
га пра ва, у скла ду са за ко ном, оп штим ак том 
или уго во ром о струч ном оспо со бља ва њу и 
уса вр ша ва њу.

Нов ча на на кна да из ста ва 2. овог чла на не 
сма тра се за ра дом у сми слу овог за ко на. 

Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се 
у пи са ном об ли ку.

5) до пун ски рад

члан 202.

За по сле ни ко ји ра ди са пу ним рад ним 
вре ме ном код по сло дав ца мо же да за кљу-
чи уго вор о до пун ском ра ду са дру гим по-
сло дав цем, а нај ви ше до јед не тре ћи не пу-
ног рад ног вре ме на.

Уго во ром о до пун ском ра ду утвр ђу је се 
пра во на нов ча ну на кна ду и дру га пра ва и 
оба ве зе по осно ву ра да.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је 
се у пи са ном об ли ку.

2. Са мо за по шља ва ње

члан 203.

Фи зич ко ли це мо же са мо стал но да оба-
вља де лат ност као пред у зет ник, у скла ду са 
за ко ном.
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3. Рад на књи жи ца

члан 204.

За по сле ни има рад ну књи жи цу, ко ју пре-
да је по сло дав цу при ли ком за сни ва ња рад-
ног од но са.

Рад на књи жи ца је јав на ис пра ва.
Рад ну књи жи цу из да је оп штин ска упра-

ва.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном вра-

ти уред но по пу ње ну рад ну књи жи цу на дан 
пре стан ка рад ног од но са.

У рад ну књи жи цу за бра ње но је уно си ти 
не га тив не по дат ке о за по сле ном.

Са др жи ну рад не књи жи це, на чин уно ше-
ња по да та ка у рад ну књи жи цу и на чин во-
ђе ња ре ги стра о из да тим рад ним књи жи ца-
ма про пи су је ми ни стар.

XIX. ОР ГА ни ЗА Ци Је ЗА ПО СЛе ниХ 
и ПО СЛО дА ВА ЦА

1. Са вет за по сле них

члан 205.

За по сле ни код по сло дав ца ко ји има ви ше 
од 50 за по сле них мо гу обра зо ва ти са вет за-
по сле них, у скла ду са за ко ном.

Са вет за по сле них да је ми шље ње и уче-
ству је у од лу чи ва њу о еко ном ским и со-
ци јал ним пра ви ма за по сле них, на на чин 
и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном и оп-
штим ак том.

2. Син ди кат за по сле них

члан 206.

За по сле ни ма се јам чи сло бо да син ди кал-
ног ор га ни зо ва ња и де ло ва ња без одо бре-
ња, уз упис у ре ги стар.

члан 207.

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

По сло да вац је ду жан да за по сле ном ко ји 
је члан син ди ка та на име син ди кал не чла-
на ри не од би је из нос од за ра де на осно ву 
ње го ве пи сме не из ја ве и да тај из нос упла ти 
на од го ва ра ју ћи ра чун син ди ка та.

члан 208.

Син ди кат је ду жан да до ста ви по сло дав цу 
акт о упи су у ре ги стар син ди ка та и од лу ку о 
из бо ру пред сед ни ка и чла но ва ор га на син-
ди ка та, у ро ку од осам да на од да на до ста-
вља ња ак та о упи су син ди ка та у ре ги стар, 
од но сно од да на из бо ра ор га на син ди ка та.

члан 209.

Син ди кат има пра во да бу де оба ве штен од 
стра не по сло дав ца о еко ном ским и рад но-
со ци јал ним пи та њи ма од зна ча ја за по ло жај 
за по сле них, од но сно чла но ва син ди ка та.

члан 210.

По сло да вац је ду жан да син ди ка ту обез-

бе ди тех нич ко-про стор не усло ве и при ступ 
по да ци ма и ин фор ма ци ја ма нео п ход ним за 
оба вља ње син ди кал них ак тив но сти.

Тех нич ко-про стор ни усло ви за оба вља-
ње ак тив но сти син ди ка та утвр ђу ју се ко-
лек тив ним уго во ром или спо ра зу мом по-
сло дав ца и син ди ка та.

члан 211.

Овла шће ни пред став ник син ди ка та има 
пра во на пла ће но од су ство ра ди оба вља ња 
син ди кал не функ ци је, у скла ду са ко лек тив-
ним уго во ром или спо ра зу мом по сло дав ца 
и син ди ка та, сра змер но бро ју чла но ва син-
ди ка та.

Ако ко лек тив ни уго вор или спо ра зум из 
ста ва 1. овог чла на ни је за кљу чен, овла шће-
ни пред став ник син ди ка та за оба вља ње 
син ди кал не функ ци је има пра во:

1. на 40 пла ће них ча со ва ра да ме сеч но 
ако син ди кат има нај ма ње 200 чла но ва и по 
је дан час ме сеч но за сва ких сле де ћих 100 
чла но ва;

2. на сра змер но ма ње пла ће них ча со ва 
ако син ди кат има ма ње од 200 чла но ва.

Ко лек тив ним уго во ром или спо ра зу мом 
из ста ва 1. овог чла на мо же се утвр ди ти да 
овла шће ни пред став ник син ди ка та у пот пу-
но сти бу де осло бо ђен оба вља ња по сло ва 
за ко је је за кљу чио уго вор о ра ду.

Ако ко лек тив ни уго вор или спо ра зум из 
ста ва 1. овог чла на ни је за кљу чен, пред сед-
ник по дру жни це и члан ор га на син ди ка та 
има ју пра во на 50% пла ће них ча со ва из ста-
ва 2. овог чла на. 

члан 212.

Син ди кал ни пред став ник овла шћен за 
ко лек тив но пре го ва ра ње, од но сно од ре-
ђен за чла на од бо ра за ко лек тив но пре го-
ва ра ње, има пра во на пла ће но од су ство за 
вре ме пре го ва ра ња.

члан 213.

Син ди кал ни пред став ник ко ји је од ре-
ђен да за сту па за по сле ног у рад ном спо ру 
са по сло дав цем пред ар би тром или су дом 
има пра во на пла ће но од су ство са ра да за 
вре ме за сту па ња.

члан 214.

Син ди кал ни пред став ник ко ји од су ству је 
са ра да у скла ду са чл. 211 - 213. овог за ко-
на има пра во на на кна ду за ра де нај ма ње у 
ви си ни основ не за ра де у скла ду са оп штим 
ак том и уго во ром о ра ду.

На кна ду за ра де из ста ва 1. овог чла на 
пла ћа по сло да вац.

3. Осни ва ње син ди ка та и удру же ња 
по сло да ва ца

члан 215.

Син ди кат, у сми слу чла на 6. овог за ко на, 
мо же да се осну је у скла ду са оп штим ак том 

син ди ка та. 

члан 216.

Удру же ње по сло да ва ца мо гу да осну ју 
по сло дав ци ко ји за по шља ва ју нај ма ње 5% 
за по сле них у од но су на уку пан број за по-
сле них у од ре ђе ној гра ни, гру пи, под гру пи 
или де лат но сти, од но сно на те ри то ри ји од-
ре ђе не те ри то ри јал не је ди ни це.

члан 217.

Син ди кат и удру же ње по сло да ва ца упи-
су ју се у ре ги стар у скла ду са за ко ном и дру-
гим про пи сом.

На чин упи са у ре ги стар син ди ка та и 
удру же ња по сло да ва ца про пи су је ми ни-
стар.

4. Ре пре зен та тив ност син ди ка та

члан 218.

Син ди кат се сма тра ре пре зен та тив ним:
1. ако је осно ван и де лу је на на че ли ма 

сло бо де син ди кал ног ор га ни зо ва ња и де-
ло ва ња;

2. ако је не за ви сан од др жав них ор га на и 
по сло да ва ца;

3. ако се фи нан си ра пре те жно из чла на-
ри не и дру гих соп стве них из во ра;

4. ако има по тре бан број чла но ва на 
осно ву при ступ ни ца у скла ду са чл. 219. и 
220. овог за ко на;

5. ако је упи сан у ре ги стар у скла ду са за-
ко ном и дру гим про пи сом.

При ли ком утвр ђи ва ња ре пре зен та тив-
но сти на осно ву бро ја чла но ва, при о ри тет 
има по след ња пот пи са на при ступ ни ца син-
ди ка ту.

члан 219.

Ре пре зен та тив ним син ди ка том код по-
сло дав ца сма тра се син ди кат ко ји ис пу ња-
ва усло ве из чла на 218. овог за ко на и у ко ји 
је учла ње но нај ма ње 15% за по сле них од 
укуп ног бро ја за по сле них код по сло дав ца.

Ре пре зен та тив ним син ди ка том код по-
сло дав ца сма тра се и син ди кат у гра ни, гру-
пи, под гру пи или де лат но сти у ко ји је не по-
сред но учла ње но нај ма ње 15% за по сле них 
код тог по сло дав ца.

члан 220.

Ре пре зен та тив ним син ди ка том за те ри-
то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, од но сно је ди ни це 
те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал не са-
мо у пра ве, од но сно за гра ну, гру пу, под гру-
пу или де лат ност, сма тра се син ди кат ко ји 
ис пу ња ва усло ве из чла на 218. овог за ко на 
и у ко ји је учла ње но нај ма ње 10% за по сле-
них од укуп ног бро ја за по сле них у гра ни, 
гру пи, под гру пи или де лат но сти, од но сно 
на те ри то ри ји од ре ђе не те ри то ри јал не је-
ди ни це.
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5. Ре пре зен та тив ност удру же ња 
по сло да ва ца

члан 221.

Удру же ње по сло да ва ца сма тра се ре пре-
зен та тив ним:

1. ако је упи са но у ре ги стар у скла ду са 
за ко ном;

2. ако има по тре бан број за по сле них код 
по сло да ва ца - чла но ва удру же ња по сло да-
ва ца, у скла ду са чла ном 222. овог за ко на.

члан 222.

Ре пре зен та тив ним удру же њем по сло да-
ва ца, у сми слу овог за ко на, сма тра се удру-
же ње по сло да ва ца у ко је је учла ње но 10% 
по сло дав ца од укуп ног бро ја по сло да ва ца у 
гра ни, гру пи, под гру пи или де лат но сти, од-
но сно на те ри то ри ји од ре ђе не те ри то ри јал-
не је ди ни це, под усло вом да ти по сло дав ци 
за по шља ва ју нај ма ње 15% од укуп ног бро-
ја за по сле них у гра ни, гру пи, под гру пи или 
де лат но сти, од но сно на те ри то ри ји од ре ђе-
не те ри то ри јал не је ди ни це.

6. утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти 
син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца

1) Ор ган над ле жан за утвр ђи ва ње 
ре пре зен та тив но сти

члан 223.

Ре пре зен та тив ност син ди ка та код по-
сло дав ца утвр ђу је по сло да вац у при су ству 
пред став ни ка за ин те ре со ва них син ди ка та, 
у скла ду са овим за ко ном.

Син ди кат мо же да под не се зах тев за 
утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти Од бо ру 
за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти син-
ди ка та и удру же ња по сло да ва ца (у да љем 
тек сту: Од бор):

1. ако му ни је утвр ђе на ре пре зен та тив-
ност у сми слу ста ва 1. овог чла на у ро ку од 
15 да на од да на под но ше ња зах те ва;

2. ако сма тра да ре пре зен та тив ност син-
ди ка та ни је утвр ђе на у скла ду са овим за-
ко ном.

члан 224.

Ре пре зен та тив ност син ди ка та за те ри то-
ри ју Ре пу бли ке Ср би је, од но сно је ди ни це 
те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал не са-
мо у пра ве, од но сно у гра ни, гру пи, под гру пи 
или де лат но сти, и ре пре зен та тив ност удру-
же ња по сло да ва ца - утвр ђу је ми ни стар, на 
пред лог Од бо ра, у скла ду са овим за ко ном.

члан 225.

Од бор чи не по три пред став ни ка Вла де, 
син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца, ко ји се 
име ну ју на че ти ри го ди не.

Пред став ни ке Вла де име ну је Вла да на 
пред лог ми ни стра, а пред став ни ке син ди-
ка та и удру же ња по сло да ва ца име ну ју син-
ди ка ти и удру же ња по сло да ва ца - чла но ви 
Со ци јал но-еко ном ског са ве та. 

Ад ми ни стра тив но-струч не по сло ве за 
Од бор оба вља ми ни стар ство.

2) Зах тев за утвр ђи ва ње 
ре пре зен та тив но сти

члан 226.

Зах тев за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но-
сти (у да љем тек сту: зах тев) у сми слу чла на 
223. став 1. овог за ко на син ди кат под но си 
по сло дав цу.

Уз зах тев се под но си до каз о ис пу ње њу 
усло ва ре пре зен та тив но сти из чла на 218. 
став 1. тач. 4) и 5) и чла на 219. овог за ко на.

члан 227.

Зах тев за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но-
сти у сми слу чла на 223. став 2. и чла на 224. 
овог за ко на син ди кат, од но сно удру же ње 
по сло да ва ца, под но си Од бо ру.

Уз зах тев се под но си до каз о ис пу ње њу 
усло ва ре пре зен та тив но сти из чла на 218. 
став 1. тач. 4) и 5) и чл. 219 - 222. овог за ко на, 
а за син ди кат код по сло дав ца и до каз о ис-
пу ње но сти усло ва из чла на 223. став 2. овог 
за ко на.

Уз зах тев се до ста вља из ја ва ли ца овла-
шће ног за за сту па ње и пред ста вља ње син-
ди ка та, од но сно удру же ња по сло да ва ца, о 
бро ју чла но ва.

Уку пан број за по сле них и по сло да ва ца 
на те ри то ри ји од ре ђе не те ри то ри јал не је-
ди ни це, у гра ни, гру пи, под гру пи или де лат-
но сти утвр ђу је се на осно ву по да та ка ор га-
на над ле жног за ста ти сти ку, од но сно дру гог 
ор га на ко ји во ди од го ва ра ју ћу еви ден ци ју.

Уку пан број за по сле них код по сло дав ца 
утвр ђу је се на осно ву по твр де по сло дав ца.

По сло да вац је ду жан да из да по твр ду о 
бро ју за по сле них на зах тев син ди ка та.

3) По сту пак по зах те ву

члан 228.

У по ступ ку утвр ђи ва ња ре пре зен та тив-
но сти син ди ка та код по сло дав ца уче ству ју 
и пред став ни ци син ди ка та осно ва них код 
по сло дав ца.

О зах те ву из чла на 226. овог за ко на по-
сло да вац од лу чу је ре ше њем на осно ву 
под не тих до ка за о ис пу ње њу усло ва ре пре-
зен та тив но сти, у ро ку од 15 да на од да на 
под но ше ња зах те ва. 

члан 229.

Од бор утвр ђу је да ли су зах тев и до ка зи 
под не ти у скла ду са чла ном 227. овог за ко-
на.

Под но си лац зах те ва ду жан је да на зах тев 
Од бо ра до ста ви и при ступ ни це син ди ка ту, 
од но сно спо ра зу ме и дру ге до ка зе о при-
сту па њу по сло да ва ца удру же њу по сло да-
ва ца.

Под но си лац зах те ва ду жан је да у ро ку 
од 15 да на от кло ни не до стат ке, ако уз зах-
тев ни су под не ти до ка зи из чла на 227. овог 

за ко на.
Зах тев се сма тра уред ним и бла го вре ме-

ним ако под но си лац зах те ва от кло ни не-
до стат ке у ро ку утвр ђе ном у ста ву 3. овог 
чла на.

члан 230.

Ми ни стар на пред лог Од бо ра до но си за-
кљу чак о од ба ци ва њу зах те ва:

1. ако је син ди кат код по сло дав ца под нео 
зах тев пре под но ше ња зах те ва за утвр ђи-
ва ње ре пре зен та тив но сти по сло дав цу, од-
но сно пре ис те ка ро ка из чла на 223. став 2. 
тач ка 1) овог за ко на;

2. ако под но си лац зах те ва не от кло ни не-
до стат ке у ро ку утвр ђе ном у чла ну 229. став 
3. овог за ко на.

члан 231.

Ми ни стар до но си ре ше ње о утвр ђи ва њу 
ре пре зен та тив но сти син ди ка та, од но сно 
удру же ња по сло да ва ца, на пред лог Од бо-
ра, ако су ис пу ње ни усло ви утвр ђе ни овим 
за ко ном.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си се 
у ро ку од 15 да на од да на под но ше ња зах те-
ва, од но сно од да на от кла ња ња не до ста та-
ка у сми слу чла на 229. став 3. овог за ко на.

Ми ни стар до но си ре ше ње о од би ја њу 
зах те ва, на пред лог Од бо ра, ако син ди кат, 
од но сно удру же ње по сло да ва ца, не ис пу-
ња ва усло ве ре пре зен та тив но сти утвр ђе не 
овим за ко ном.

Про тив ре ше ња из ст. 1. и 3. овог чла на 
мо же се по кре ну ти управ ни спор.

члан 232.

Ми ни стар мо же да зах те ва од Од бо ра 
пре и спи ти ва ње пред ло га о утвр ђи ва њу ре-
пре зен та тив но сти, у ро ку од осам да на од 
да на до ста вља ња пред ло га, ако оце ни да 
ни су утвр ђе не све чи ње ни це бит не за утвр-
ђи ва ње ре пре зен та тив но сти.

Од бор је ду жан да се из ја сни о зах те ву из 
ста ва 1. овог чла на и до ста ви ко на чан пред-
лог ми ни стру у ро ку од три да на од да на до-
ста вља ња зах те ва за пре и спи ти ва ње пред-
ло га Од бо ра.

Ми ни стар је ду жан да по сту пи по пред-
ло гу из ста ва 2. овог чла на и до не се ре ше-
ње у сми слу чла на 231. овог за ко на.

4) Пре и спи ти ва ње утвр ђе не 
ре пре зен та тив но сти

члан 233.

Син ди кат, по сло дав ци и удру же ње по-
сло да ва ца мо гу под не ти зах тев за пре и спи-
ти ва ње утвр ђе не ре пре зен та тив но сти по 
ис те ку ро ка од три го ди не од да на до но ше-
ња ре ше ња из чла на 228. став 2, чла на 231. 
став 1. и чла на 232. став 3. овог за ко на.

Пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив но сти 
син ди ка та код по сло дав ца, утвр ђе не ре-
ше њем по сло дав ца, мо же се по кре ну ти на 
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ини ци ја ти ву по сло дав ца, од но сно на зах тев 
дру гог син ди ка та код тог по сло дав ца.

Зах тев за пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив-
но сти син ди ка та код по сло дав ца утвр ђе не 
ре ше њем ми ни стра мо же под не ти по сло-
да вац код ко га је осно ван син ди кат чи ја се 
ре пре зен та тив ност пре и спи ту је или дру ги 
син ди кат код тог по сло дав ца. 

Зах тев за пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив-
но сти син ди ка та из чла на 220. овог за ко на 
мо же да под не се син ди кат осно ван за те ри-
то ри јал ну је ди ни цу, од но сно гра ну, гру пу, 
под гру пу или де лат ност за ко ју је осно ван 
син ди кат чи ја се ре пре зен та тив ност пре и-
спи ту је.

Зах тев за пре и спи ти ва ње ре пре зен та-
тив но сти удру же ња по сло да ва ца из чла на 
222. овог за ко на мо же да под не се удру же-
ње по сло да ва ца осно ва но за гра ну, гру пу, 
под гру пу или де лат ност, од но сно те ри то ри-
јал ну је ди ни цу за ко ју је осно ва но удру же-
ње по сло да ва ца чи ја се ре пре зен та тив ност 
пре и спи ту је.

члан 234.

Зах тев из чла на 233. став 2. овог за ко на 
под но си се по сло дав цу код ко га је осно ван 
син ди кат чи ја се ре пре зен та тив ност пре и-
спи ту је.

Зах тев и ини ци ја ти ва из чла на 233. став 
2. са др же на зив син ди ка та, број ак та о ре-
ги стра ци ји, раз ло ге због ко јих се зах те ва 
пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив но сти и на-
во ђе ње до ка за ко ји на то ука зу ју.

По сло да вац је ду жан да у ро ку од осам 
да на од да на при је ма зах те ва из ста ва 1. 
овог чла на, од но сно по кре та ња ини ци ја ти-
ве из ста ва 2. овог чла на, о то ме оба ве сти 
син ди кат чи ја се ре пре зен та тив ност пре и-
спи ту је и за тра жи да до ста ви до ка зе о ис пу-
ња ва њу усло ва ре пре зен та тив но сти у скла-
ду са овим за ко ном.

Син ди кат је ду жан да у ро ку од осам да-
на од да на при је ма оба ве ште ња из ста ва 3. 
овог чла на до ста ви по сло дав цу до ка зе о ис-
пу ња ва њу усло ва ре пре зен та тив но сти.

члан 235.

Зах тев из чла на 233. ст. 3-5. овог за ко на 
под но си се Од бо ру и са др жи на зив син ди-
ка та, од но сно удру же ња по сло да ва ца, ни во 
осни ва ња, број ак та о ре ги стра ци ји, раз ло-
ге због ко јих се зах те ва пре и спи ти ва ње ре-
пре зен та тив но сти и на во ђе ње до ка за ко ји 
на то ука зу ју.

Од бор је ду жан да у ро ку од осам да на од 
да на при је ма зах те ва из ста ва 1. овог чла на 
о то ме оба ве сти син ди кат, од но сно удру же-
ње по сло да ва ца, чи ја се ре пре зен та тив ност 
пре и спи ту је и за тра жи да до ста ве до ка зе о 
ис пу ња ва њу усло ва ре пре зен та тив но сти у 
скла ду са овим за ко ном.

Син ди кат, од но сно удру же ње по сло да ва-
ца, ду жни су да, у ро ку од 15 да на од да на 
при је ма оба ве ште ња из ста ва 2. овог чла на, 
до ста ве Од бо ру до ка зе о ис пу ња ва њу усло-

ва ре пре зен та тив но сти.

члан 236.

По сту пак за пре и спи ти ва ње ре пре зен та-
тив но сти син ди ка та, од но сно удру же ња по-
сло да ва ца, во ди се у скла ду са од ред ба ма 
чл. 228. - 232. овог за ко на.

члан 237.

Ре ше ње о ре пре зен та тив но сти и ре ше-
ње о гу бит ку ре пре зен та тив но сти син ди-
ка та за од ре ђе ну гра ну, гру пу, под гру пу 
или де лат ност, од но сно за те ри то ри јал ну 
је ди ни цу, као и ре ше ње о утвр ђи ва њу ре-
пре зен та тив но сти и ре ше ње о гу бит ку ре-
пре зен та тив но сти удру же ња по сло да ва ца, 
об ја вљу ју се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је”.

7. Прав на и по слов на спо соб ност 
син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца

члан 238.

Син ди кат и удру же ње по сло да ва ца сти чу 
свој ство прав ног ли ца да ном упи са у ре ги-
стар, у скла ду са за ко ном и дру гим про пи-
сом.

члан 239.

Син ди кат, од но сно удру же ње по сло да ва-
ца, ко ме је утвр ђе на ре пре зен та тив ност у 
скла ду са овим за ко ном, има:

1. пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње и 
за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра на од го-
ва ра ју ћем ни воу;

2. пра во на уче шће у ре ша ва њу ко лек тив-
них рад них спо ро ва;

3. пра во на уче шће у ра ду три пар тит них 
и мул ти пар тит них те ла на од го ва ра ју ћем 
ни воу;

4. дру га пра ва, у скла ду са за ко ном.

XX. кО Лек ТиВ ни уГО ВО Ри
1. Пред мет и об лик ко лек тив ног 

уго во ра

члан 240.

Ко лек тив ним уго во ром, у скла ду са за ко-
ном и дру гим про пи сом, уре ђу ју се пра ва, 
оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са, 
по сту пак из ме на и до пу на 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 ног и по сло дав ца.

Ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се у пи са-
ном об ли ку.

2. Вр сте ко лек тив них уго во ра

члан 241.

Ко лек тив ни уго вор мо же да се за кљу чи 
као оп шти, по се бан, и код по сло дав ца.

члан 242.

Оп шти ко лек тив ни уго вор и по се бан ко-
лек тив ни уго вор за од ре ђе ну гра ну, гру пу, 

под гру пу или де лат ност за кљу чу ју се за те-
ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је.

члан 243.

По се бан ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се 
за те ри то ри ју је ди ни це те ри то ри јал не ауто-
но ми је или ло кал не са мо у пра ве.

3. уче сни ци у за кљу чи ва њу ко лек
тив ног уго во ра

члан 244.

Оп шти ко лек тив ни уго вор за кљу чу ју ре-
пре зен та тив но удру же ње по сло да ва ца и 
ре пре зен та тив ни син ди кат осно ва ни за те-
ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је.

члан 245.

По се бан ко лек тив ни уго вор за гра ну, 
гру пу, под гру пу или де лат ност за кљу чу ју 
ре пре зен та тив но удру же ње по сло да ва ца 
и ре пре зен та тив ни син ди кат осно ва ни за 
гра ну, гру пу, под гру пу или де лат ност.

По се бан ко лек тив ни уго вор за те ри то-
ри ју је ди ни це те ри то ри јал не ауто но ми је и 
ло кал не са мо у пра ве за кљу чу ју ре пре зен та-
тив но удру же ње по сло да ва ца и ре пре зен-
та тив ни син ди кат осно ва ни за те ри то ри јал-
ну је ди ни цу за ко ју се за кљу чу је ко лек тив ни 
уго вор.

члан 246.

По се бан ко лек тив ни уго вор за јав на 
пред у зе ћа и јав не слу жбе за кљу чу ју осни-
вач, од но сно ор ган ко ји он овла сти, и ре-
пре зен та тив ни син ди кат.

По се бан ко лек тив ни уго вор за ли ца ко ја 
са мо стал но оба вља ју де лат ност у обла сти 
умет но сти или кул ту ре (са мо стал ни умет ни-
ци) за кљу чу ју ре пре зен та тив но удру же ње 
по сло да ва ца и ре пре зен та тив ни син ди кат.

По се бан ко лек тив ни уго вор за спор ти-
сте, тре не ре и струч ња ке у спор ту за кљу чу-
ју ре пре зен та тив но удру же ње за спорт ску 
де лат ност у фи зич кој кул ту ри и ре пре зен-
та тив ни син ди кат.

члан 247.

Ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца за 
јав на пред у зе ћа и јав не слу жбе за кљу чу ју 
осни вач, од но сно ор ган ко ји он овла сти, ре-
пре зен та тив ни син ди кат код по сло дав ца и 
по сло да вац. У име по сло дав ца ко лек тив ни 
уго вор пот пи су је ди рек тор.

члан 248.

Ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца за-
кљу чу ју по сло да вац и ре пре зен та тив ни 
син ди кат код по сло дав ца. У име по сло дав-
ца ко лек тив ни уго вор пот пи су је ди рек тор, 
од но сно пред у зет ник. 

члан 249.

Ако ни је дан од син ди ка та, од но сно ни-
јед но од удру же ња по сло да ва ца, не ис пу-
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ња ва усло ве ре пре зен та тив но сти у сми слу 
овог за ко на, син ди ка ти од но сно удру же ња 
по сло да ва ца мо гу за кљу чи ти спо ра зум о 
удру жи ва њу, ра ди ис пу ње ња усло ва ре пре-
зен та тив но сти утвр ђе них овим за ко ном и 
уче ство ва ња у за кљу чи ва њу ко лек тив ног 
уго во ра.

члан 250.

Ако код по сло дав ца ни је осно ван син ди-
кат, за ра да, на кна да за ра де и дру га при ма-
ња за по сле них мо гу да се уре де спо ра зу-
мом.

Спо ра зум се сма тра за кљу че ним ка да га 
пот пи шу ди рек тор, од но сно пред у зет ник и 
пред став ник са ве та за по сле них или за по-
сле ни ко ји је до био овла шће ње од нај ма ње 
50% од укуп ног бро ја за по сле них код по-
сло дав ца.

Спо ра зум пре ста је да ва жи да ном сту па-
ња на сна гу ко лек тив ног уго во ра.

4. Пре го ва ра ње и за кљу чи ва ње ко
лек тив ног уго во ра

члан 251.

Ако у за кљу чи ва њу ко лек тив ног уго во ра 
уче ству је ви ше ре пре зен та тив них син ди ка-
та или ре пре зен та тив них удру же ња по сло-
да ва ца, од но сно син ди ка ти или удру же ња 
по сло да ва ца ко ји су за кљу чи ли спо ра зум 
о удру жи ва њу из чла на 249. овог за ко на, 
обра зу је се од бор за пре го во ре.

Чла но ве од бо ра из ста ва 1. овог чла на 
од ре ђу ју син ди ка ти, од но сно удру же ња по-
сло да ва ца, сра змер но бро ју чла но ва.

члан 252.

У по ступ ку пре го ва ра ња ра ди за кљу чи-
ва ња ко лек тив ног уго во ра код по сло дав-
ца ре пре зен та тив ни син ди кат је ду жан да 
са ра ђу је 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 253.

Пред став ни ци син ди ка та и по сло да ва ца, 
од но сно удру же ња по сло да ва ца, ко ји уче-
ству ју у пре го ва ра њу за за кљу чи ва ње ко-
лек тив ног уго во ра и за кљу чу ју ко лек тив ни 
уго вор мо ра ју да има ју овла шће ње сво јих 
ор га на.

члан 254.

Уче сни ци у за кљу чи ва њу ко лек тив ног 
уго во ра ду жни су да пре го ва ра ју.

Ако се у то ку пре го во ра не по стиг не са-
гла сност за за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго-
во ра у ро ку од 45 да на од да на за по чи ња ња 
пре го во ра, уче сни ци мо гу да обра зу ју ар-
би тра жу за ре ша ва ње спор них пи та ња.

За де лат но сти од оп штег ин те ре са, спо-
ро ви у за кљу чи ва њу, из ме ни и до пу ни и 
при ме ни ко лек тив них уго во ра ре ша ва ју се 
у скла ду са за ко ном.

члан 255.

Са став, на чин ра да и деј ство од лу ке ар-
би тра же спо ра зум но утвр ђу ју уче сни ци у 
за кљу чи ва њу ко лек тив ног уго во ра.

Рок за до но ше ње од лу ке не мо же би ти 
ду жи од 15 да на од да на обра зо ва ња ар би-
тра же.

5. При ме на ко лек тив них уго во ра

члан 256.

Оп шти и по се бан ко лек тив ни уго вор не-
по сред но се при ме њу ју и оба ве зу ју све 
по сло дав це ко ји су у вре ме за кљу чи ва ња 
ко лек тив ног уго во ра чла но ви удру же ња 
по сло да ва ца - уче сни ка ко лек тив ног уго-
во ра.

Ко лек тив ни уго вор из ста ва 1. овог чла-
на оба ве зу је и по сло дав це ко ји су на кнад но 
по ста ли чла но ви удру же ња по сло да ва ца 
- уче сни ка ко лек тив ног уго во ра, од да на 
при сту па ња удру же њу по сло да ва ца.

Ко лек тив ни уго вор оба ве зу је по сло дав це 
из ст. 1. и 2. овог чла на шест ме се ци на кон 
исту па ња из удру же ња по сло да ва ца - уче-
сни ка ко лек тив ног уго во ра.

члан 257.

Ми ни стар мо же да од лу чи да се ко лек-
тив ни уго вор или по је ди не ње го ве од ред бе 
при ме њу ју и на по сло дав це ко ји ни су чла-
но ви удру же ња по сло да ва ца - уче сни ка ко-
лек тив ног уго во ра.

Од лу ку из ста ва 1. овог чла на ми ни стар 
мо же до не ти ако по сто ји оправ да ни ин те-
рес, а на ро чи то:

1. ра ди оства ри ва ња еко ном ске и со ци-
јал не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји, у ци љу 
обез бе ђи ва ња јед на ких усло ва ра да ко ји 
пред ста вља ју ми ни мум пра ва за по сле них 
из ра да и по осно ву ра да;

2. да би се убла жи ле раз ли ке у за ра да-
ма у од ре ђе ној гра ни, гру пи, под гру пи или 
де лат но сти ко је бит но ути чу на со ци јал ни 
и еко ном ски по ло жај за по сле них што има 
за по сле ди цу не ло јал ну кон ку рен ци ју, под 
усло вом да ко лек тив ни уго вор чи је се деј-
ство про ши ру је оба ве зу је по сло дав це ко ји 
за по шља ва ју нај ма ње 30% за по сле них у 
од ре ђе ној гра ни, гру пи, под гру пи или де-
лат но сти.

Од лу ку из ста ва 2. овог чла на ми ни стар 
до но си на зах тев јед ног од уче сни ка у за-
кљу чи ва њу ко лек тив ног уго во ра чи је се 
деј ство про ши ру је, а по при ба вље ном ми-
шље њу Со ци јал но-еко ном ског са ве та. 

члан 258.

Ми ни стар мо же, на зах тев по сло дав ца 
или удру же ња по сло да ва ца, да од лу чи да 
се ко лек тив ни уго вор из чла на 257. овог 
за ко на у де лу ко ји се од но си на за ра де и 
на кна де за ра де не при ме њу је на по је ди не 
по сло дав це или удру же ња по сло да ва ца. 

По сло да вац, од но сно удру же ње по сло-
да ва ца, мо гу да под не су зах тев за из у зи-
ма ње од при ме не ко лек тив ног уго во ра са 
про ши ре ним деј ством, ако због фи нан сиј-
ско-по слов них ре зул та та ни су у мо гућ но-
сти да при ме не ко лек тив ни уго вор. 

Уз зах тев из ста ва 2. овог чла на по сло да-
вац или удру же ње по сло да ва ца ду жни су да 
до ста ве до ка зе о раз ло зи ма за из у зи ма ње 
од при ме не ко лек тив ног уго во ра са про ши-
ре ним деј ством.

члан 259.

Од лу ку о из у зи ма њу од при ме не ко лек-
тив ног уго во ра ми ни стар до но си по при ба-
вље ном ми шље њу Со ци јал но-еко ном ског 
са ве та. 

члан 260.

Ми ни стар мо же ста ви ти ван сна ге од лу ку 
о про ши ре њу деј ства ко лек тив ног уго во ра 
и од лу ку о из у зи ма њу од при ме не ко лек-
тив ног уго во ра, ако пре ста ну да по сто је 
раз ло зи из чла на 257. став 2. и чла на 258. 
став 2. овог за ко на.

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си се 
по по ступ ку за до но ше ње од лу ке о про ши-
ре ном деј ству ко лек тив ног уго во ра, од но-
сно од лу ке о из у зи ма њу од при ме не ко лек-
тив ног уго во ра.

Од лу ка из чл. 257. и 259. овог за ко на пре-
ста је да ва жи пре стан ком ва же ња ко лек-
тив ног уго во ра, од но сно по је ди них ње го-
вих од ре да ба, чи је је деј ство про ши ре но, 
од но сно из у зе то.

члан 261.

Од лу ка из чл. 257, 259. и 260. овог за ко на 
об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је”.

члан 262.

Ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца 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 ко лек-
тив ног уго во ра.

6. Ва же ње и от каз ко лек тив ног 
уго во ра

члан 263.

Ко лек тив ни уго вор се за кљу чу је на пе ри-
од до 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 друк чи је не 
спо ра зу ме ју нај ка сни је 30 да на пре ис те ка 
ва же ња ко лек тив ног уго во ра.

члан 264.

Ва же ње ко лек тив ног уго во ра пре ис те ка 
ро ка из чла на 263. овог за ко на, мо же пре-
ста ти спо ра зу мом свих уче сни ка или от ка-
зом, на на чин утвр ђен тим уго во ром.

У слу ча ју от ка за, ко лек тив ни уго вор се 
при ме њу је нај ду же шест ме се ци од да на 
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под но ше ња от ка за, 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.

7. Ре ша ва ње спо ро ва

члан 265.

Спор на пи та ња у при ме ни ко лек тив них 
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.

Са став и на чин ра да ар би тра же уре ђу је 
се ко лек тив ним уго во ром.

Уче сни ци у за кљу чи ва њу ко лек тив ног 
уго во ра мо гу пред над ле жним су дом да 
оства ре за шти ту пра ва утвр ђе них ко лек-
тив ним уго во ром.

8. Ре ги стра ци ја ко лек тив них 
уго во ра

члан 266.

Оп шти и по се бан ко лек тив ни уго вор, као 
и њи хо ве из ме не, од но сно до пу не, ре ги-
стру ју се код ми ни стар ства.

Са др жи ну и по сту пак ре ги стра ци је ко-
лек тив них уго во ра про пи су је ми ни стар.

9. Об ја вљи ва ње ко лек тив ног 
уго во ра

члан 267.

Оп шти и по се бан ко лек тив ни уго вор об-
ја вљу ју се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је”.

На чин об ја вљи ва ња дру гих ко лек тив них 
уго во ра утвр ђу је се тим ко лек тив ним уго-
во ри ма.

XXI. нАд ЗОР
члан 268.

Над зор над при ме ном овог за ко на, дру-
гих про пи са о рад ним од но си ма, оп штих 
ака та и уго во ра о ра ду, ко ји ма се уре ђу ју 
пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них 
вр ши ин спек ци ја ра да.

члан 269.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра, ин-
спек тор ра да је овла шћен да ре ше њем 
на ло жи по сло дав цу да у од ре ђе ном ро ку 
от кло ни утвр ђе не по вре де за ко на, оп штег 
ак та и уго во ра о ра ду.

По сло да вац је ду жан да, нај ка сни је у ро ку 
од 15 да на од да на ис те ка ро ка за от кла ња-
ње утвр ђе не по вре де, оба ве сти ин спек ци ју 
ра да о из вр ше њу ре ше ња.

члан 270.

Ин спек тор ра да под не ће зах тев за по-
кре та ње пре кр шај ног по ступ ка ако на ђе 
да је по сло да вац, од но сно ди рек тор или 
пред у зет ник, по вре дом за ко на или дру гих 

про пи са ко ји ма се уре ђу ју рад ни од но си 
из вр шио пре кр шај.

члан 271.

Ако ин спек тор ра да на ђе да је ре ше-
њем по сло дав ца о от ка зу уго во ра о ра ду 
очи глед но по вре ђе но пра во за по сле ног, а 
за по сле ни је по вео рад ни спор, на зах тев 
за по сле ног од ло жи ће сво јим ре ше њем из-
вр ше ње тог ре ше ња - до до но ше ња прав-
но сна жне од лу ке су да.

За по сле ни мо же под не ти зах тев из ста ва 
1. овог чла на у ро ку од 30 да на од да на по-
кре та ња рад ног спо ра.

Ин спек тор ра да је ду жан да до не се ре-
ше ње о од ла га њу из вр ше ња ре ше ња по-
сло да ва ца о от ка зу уго во ра о ра ду у ро ку 
од 15 да на од да на под но ше ња зах те ва за-
по сле ног, ако су ис пу ње ни усло ви из ст. 1. 
и 2. овог чла на.

члан 272.

Про тив ре ше ња ин спек то ра ра да мо же 
се из ја ви ти жал ба ми ни стру у ро ку од осам 
да на од да на до ста вља ња ре ше ња. 

Жал ба на ре ше ње из чла на 271. овог за-
ко на не од ла же из вр ше ње ре ше ња.

Ми ни стар је ду жан да у ро ку од 15 да на 
од да на при је ма жал бе од лу чи по жал би.

Про тив ко нач ног ре ше ња из чла на 271. 
став 1. овог за ко на не мо же да се по кре не 
управ ни спор.

XXII кА Зне не Од Ред Бе

члан 273.

Нов ча ном ка зном од 800.000 до 1.000.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац 
са свој ством прав ног ли ца:

1. ако пре кр ши за бра ну дис кри ми на ци је 
у сми слу овог за ко на (чл. 18 - 21);

2. ако са ли цем ко је ра ди ни је за кљу чио 
уго вор о ра ду или дру ги уго вор у сми слу 
овог за ко на (члан 33. и чл. 197 - 202);

3. ако за по сле ном ни је до ста вио фо то ко-
пи ју при ја ве на оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње (члан 35);

4. ако ни је ис пла тио за ра ду, од но сно ми-
ни мал ну за ра ду (чл. 104. и 111);

5. ако ни је ис пла тио за ра ду у нов цу, осим 
у слу ча ју из чла на 45. овог за ко на (члан 
110);

6. ако ни је до нео про грам ре ша ва ња ви-
шка за по сле них (члан 153);

7. ако за по сле ном от ка же уго вор о ра ду 
су прот но од ред ба ма овог за ко на (чл. 179 - 
181. и чл. 187. и 188);

8. ако до да на пре стан ка рад ног од но са 
за по сле ном не из вр ши ис пла ту свих до спе-
лих за ра да, на кна да за ра да и дру гих при ма-
ња (члан 186);

9. ако не по сту пи по ре ше њу ин спек то-
ра ра да у скла ду са од ред ба ма овог за ко на 
(члан 271);

10. ако спре ча ва ин спек то ра ра да у вр-
ше њу ин спек циј ског над зо ра, од но сно на 
дру ги на чин оне мо гу ћа ва вр ше ње ин спек-
циј ског над зо ра.

Нов ча ном ка зном од 400.000 до 500.000 
ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на 
ка зни ће се пред у зет ник .

Нов ча ном ка зном од 40.000 до 50.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на од го вор но ли це у прав ном ли цу.

Ако се из вр ше њем пре кр ша ја из ста ва 1. 
овог чла на на не се ма те ри јал на ште та за по-
сле ном или дру гом фи зич ком или прав ном 
ли цу, по сло дав цу се мо же из ре ћи и за штит-
на ме ра - за бра на вр ше ња де лат но сти, у 
скла ду са за ко ном.

члан 274.

Нов ча ном ка зном од 600.000 до 1.000.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац 
са свој ством прав ног ли ца:

1. ако по зо ве на од го вор ност пред став-
ни ка за по сле них ко ји по сту па у скла ду са 
за ко ном и ко лек тив ним уго во ром (члан 
13);

2. ако за сну је рад ни од нос са ли цем мла-
ђим од 18 го ди на жи во та су прот но од ред-
ба ма овог за ко на (члан 25);

3. ако ни је ре ги стро вао уго вор о ра ду код 
над ле жног ор га на ло кал не са мо у пра ве у 
скла ду са од ред ба ма овог за ко на (члан 46);

4. ако за по сле ном од ре ди пре ко вре ме ни 
рад су прот но од ред ба ма овог за ко на (члан 
53);

5. ако је из вр шио пре ра спо де лу рад ног 
вре ме на су прот но од ред ба ма овог за ко на 
(чл. 57, 59. и 60);

6. ако за по сле ном ко ји ра ди но ћу не 
обез бе ди оба вља ње по сло ва у то ку да на 
су прот но од ред ба ма овог за ко на (члан 62);

7. ако за по сле ном ко ји ра ди у сме на ма не 
обез бе ди из ме ну сме на су прот но од ред ба-
ма овог за ко на (члан 63);

8. ако за по сле ном мла ђем од 18 го ди на 
жи во та од ре ди да ра ди су прот но од ред ба-
ма овог за ко на (чл. 84, 87. и 88);

9. ако за по сле ном из ме ђу на вр ше не 18. и 
21. го ди не жи во та од ре ди да ра ди су прот но 
од ред ба ма овог за ко на (члан 85);

10. ако не обез бе ди за шти ту ма те рин ства, 
као и пра ва по осно ву не ге де те та и по себ-
не не ге де те та или дру ге осо бе у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на (чл. 89 - 100);

11. ако за по сле ном не ис пла ти на кна ду 
за ра де, на кна ду тро шко ва, од но сно дру го 
при ма ње у скла ду са од ред ба ма овог за ко-
на (чл. 114 - 120);

12. ако за по сле ном не до ста ви об ра чун 
за ра де у скла ду са од ред ба ма овог за ко на 
(члан 121);

13. ако не во ди ме сеч ну еви ден ци ју о за-
ра ди и на кна ди за ра де у скла ду са од ред ба-
ма овог за ко на (члан 122);
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14. ако за по сле ном ус кра ти пра ва из рад-
ног од но са су прот но од ред ба ма овог за ко-
на (члан 147);

15. ако до не се од лу ку о уда ље њу за по сле-
ног су прот но од ред ба ма овог за ко на или 
ако за по сле ног уда љи са ра да ду же од ро ка 
про пи са ног овим за ко ном (чл. 165 - 170);

16. ако за по сле ном по ну ди за кљу чи ва ње 
анек са уго во ра су прот но од ред ба ма овог 
за ко на (чл. 171 - 174);

17. ако од лу чи о по је ди нач ном пра ву, 
оба ве зи или од го вор но сти за по сле ног а 
не до не се ре ше ње или га не до ста ви за по-
сле ном у скла ду са од ред ба ма овог за ко на 
(члан 193);

18. ако не по сту пи по ре ше њу ин спек то-
ра ра да у скла ду са од ред ба ма овог за ко на 
(члан 269).

Нов ча ном ка зном од 300.000 до 500.000 
ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на 
ка зни ће се пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 30.000 до 50.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на од го вор но ли це у прав ном ли цу.

члан 275.

Нов ча ном ка зном од 400.000 до 600.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац 
са свој ством прав ног ли ца:

1. ако за по сле ном ус кра ти пра во на го ди-
шњи од мор (члан 68. и члан 75. став 3);

2. ако за по сле ном ко ји је оства рио пра во 
на ми ро ва ње рад ног од но са ус кра ти пра во 
да се вра ти на рад (члан 79);

3. ако за по сле ном не обез бе ди оба вља-
ње по сло ва пре ма пре о ста лој рад ној спо-
соб но сти, од но сно дру гог од го ва ра ју ћег 
по сла (члан 101).

Нов ча ном ка зном од 100.000 до 300.000 
ди на ра за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на 
ка зни ће се пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 40.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на од го вор но ли це у прав ном ли цу.

члан 276.

Нов ча ном ка зном од 20.000 ди на ра ка-
зни ће се на ли цу ме ста по сло да вац са свој-
ством прав ног ли ца и пред у зет ник:

1. ако не обез бе ди вре ме за од мор у то-
ку днев ног ра да, днев ни и не дељ ни од мор 
у скла ду са од ред ба ма овог за ко на (чл. 64. 
до 67);

2. ако за по сле ном ус кра ти пра во на от-
прем ни ну у скла ду са од ред ба ма овог за ко-
на (члан 158);

3. ако за по сле ном ус кра ти пра во на от ка-
зни рок, од но сно на кна ду за ра де у скла ду 
са овим за ко ном (члан 189);

4. ако за по сле ном не вра ти уред но по пу-
ње ну рад ну књи жи цу (члан 204).

Нов ча ном ка зном од 5.000 ди на ра за пре-
кр шај из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће се од-
го вор но ли це у прав ном ли цу.

Нов ча ну ка зну из ст. 1. и 2. овог чла на на-
пла ћу је ин спек тор ра да на ли цу ме ста.

XXIII. ПРе ЛА Зне и ЗА ВР Шне 
Од Ред Бе

члан 277.

До до но ше ња под за кон ских ака та из чл. 
46. став 2, 96. став 5, 103. став 6, 204. став 6, 
217. став 2. и 266. став 2. овог за ко на, оста ју 
на сна зи:

Пра вил ник о на чи ну и по ступ ку ре ги стро-
ва ња уго во ра о ра ду за оба вља ње по сло ва 
ван про сто ри ја по сло дав ца и по сло ва кућ-
ног по моћ ног осо бља (“Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 1/02);

Пра вил ник о усло ви ма, по ступ ку и на чи-
ну оства ри ва ња пра ва на од су ство са ра да 
ра ди по себ не не ге де те та (“Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 1/02);

Пра вил ник о на чи ну из да ва ња и са др жа-
ју по твр де о на сту па њу при вре ме не спре-
че но сти за рад за по сле ног у сми слу про пи-
са о здрав стве ном оси гу ра њу (“Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 1/02);

Пра вил ник о рад ној књи жи ци (“Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 17/97);

Пра вил ник о упи су син ди кал них ор га ни-
за ци ја у ре ги стар (“Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 6/97, 33/97, 49/00, 18/01 и 64/04);

Пра вил ник о ре ги стра ци ји ко лек тив-
них уго во ра (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 
22/97).

члан 278.

По сло да вац је ду жан да са за по сле ни-
ма ко ји су за сно ва ли рад ни од нос до да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на, а не ма ју за-
кљу чен уго вор о ра ду, за кљу чи уго вор о 
уре ђи ва њу ме ђу соб них пра ва, оба ве за и од-
го вор но сти, ко ји са др жи еле мен те из чла на 
33. став 1. овог за ко на, осим из тач. 4) - 8).

Уго во ром из ста ва 1. овог чла на не за сни-
ва се рад ни од нос. 

члан 279.

По сло дав ци ко ји су до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на до не ли од лу ку о пре ра-
спо де ли рад ног вре ме на за 2005. го ди ну, 
рад но вре ме за по сле них ор га ни зо ва ће 
пре ма тој од лу ци.

члан 280.

За по сле ни ко ји на дан сту па ња на сна-
гу овог за ко на ни је у це ли ни ис ко ри стио 
го ди шњи од мор за 2004. го ди ну, го ди шњи 
од мор за ту го ди ну ко ри сти по про пи си ма 
ко ји су би ли на сна зи до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на, ако је то за за по сле ног 
по вољ ни је.

члан 281.

По сту пак за от каз уго во ра о ра ду ко ји је 
за по чет, а ни је окон чан до да на сту па ња на 

сна гу овог за ко на, окон ча ће се по про пи си-
ма ко ји су би ли на сна зи до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

члан 282.

По сту пак за утвр ђи ва ње ви шка за по сле-
них ко ји је за по чет, а ни је окон чан до да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ће се 
по про пи си ма ко ји су би ли на сна зи до да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на.

За по сле ни ко ме је ко нач ном од лу ком 
над ле жног ор га на, по осно ву пре стан ка 
по тре бе за ње го вим ра дом, утвр ђе но пра-
во на осно ву про пи са ко ји су ва жи ли до 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на - на ста-
вља да ко ри сти то пра во пре ма тим про пи-
си ма.

члан 283.

За по сле ни ко ме је до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на утвр ђе но пра во на нов-
ча ну на кна ду у сми слу чла на 107. За ко на 
о ра ду (“Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 70/01 
и 73/01) - на ста вља да оства ру је пра во на 
нов ча ну на кна ду у скла ду са тим за ко ном.

члан 284.

Од ред бе ко лек тив ног уго во ра ко ји је на 
сна зи на дан сту па ња на сна гу овог за ко на, 
а ко је ни су у су прот но сти са овим за ко ном, 
оста ју на сна зи до за кљу чи ва ња ко лек тив-
ног уго во ра у скла ду са овим за ко ном. 

Од ред бе оп штег и по себ них ко лек тив них 
уго во ра за кљу че них пре 21. де цем бра 2001. 
го ди не, а ко је су на сна зи на дан сту па ња на 
сна гу овог за ко на и ко је ни су у су прот но-
сти са овим за ко ном оста ју на сна зи до за-
кљу чи ва ња ко лек тив них уго во ра у скла ду 
са овим за ко ном, а нај ду же шест ме се ци од 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

члан 285.

Из бор ор га на Фон да, у скла ду са од ред-
ба ма чл. 129-136. овог за ко на, из вр ши ће се 
у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на.

За по сле ни ко ји ма се, у сми слу чла на 139. 
став 2. овог за ко на, утвр ди пра во на по-
тра жи ва ње у пе ри о ду од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на до да на из бо ра ор га на 
Фон да - зах тев под но се у ро ку од 15 да на 
од да на из бо ра ор га на Фон да.

члан 286.

Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре-
ста је да ва жи За кон о ра ду (“Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 70/01 и 73/01).

члан 287.

Овај за кон 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”.
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I. ОСнОВ не Од Ред Бе
члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се спро во ђе ње 
и уна пре ђи ва ње без бед но сти и здра вља 
на ра ду ли ца ко ја уче ству ју у рад ним про-
це си ма, као и ли ца ко ја се за тек ну у рад ној 
око ли ни, ра ди спре ча ва ња по вре да на ра-
ду, про фе си о нал них обо ље ња и обо ље ња у 
ве зи са ра дом.

За оба вља ње од ре ђе них по сло ва др жав-
не упра ве у обла сти без бед но сти и здра вља 
на ра ду, овим за ко ном обра зу је се Упра ва 
за без бед ност и здра вље на ра ду као ор ган 
упра ве у са ста ву Ми ни стар ства ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, и утвр ђу је 
ње на над ле жност.

члан 2.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти по сло-
да ва ца и за по сле них, над ле жно сти и ме ре 
чи јом се при ме ном, од но сно спро во ђе њем 
оси гу ра ва без бед ност и здра вље на ра-
ду оства ру ју се у скла ду са овим за ко ном и 
про пи си ма до не тим на осно ву за ко на, осим 
ако по себ ним за ко ном ни је дру га чи је од ре-
ђе но.

члан 3.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти у ве зи са 
без бед но шћу и здра вљем на ра ду, утвр ђе не 
овим за ко ном, бли же се уре ђу ју ко лек тив-
ним уго во ром, оп штим ак том по сло дав ца 
или уго во ром о ра ду.

члан 4.

По је ди ни из ра зи ко ји се ко ри сте у овом 
за ко ну има ју сле де ће зна че ње:

1) За по сле ни је сте до ма ће или стра но фи-
зич ко ли це ко је је у рад ном од но су код по-
сло дав ца, као и ли це ко је по би ло ком осно-
ву оба вља рад или се оспо со бља ва за рад 
код по сло дав ца, осим ли ца ко је је у рад ном 
од но су код по сло дав ца ра ди оба вља ња по-
сло ва кућ ног по моћ ног осо бља;

2) По сло да вац је сте до ма ће или стра но 
прав но ли це, од но сно 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;

3) Пред став ник за по сле них је сте ли це 
иза бра но да пред ста вља за по сле не у обла-
сти без бед но сти и здра вља на ра ду код по-
сло дав ца;

4) Без бед ност и здра вље на ра ду је сте 
обез бе ђи ва ње та квих усло ва на ра ду ко ји-
ма се, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, сма њу ју по-
вре де на ра ду, про фе си о нал на обо ље ња и 
обо ље ња у ве зи са ра дом и ко ји пре те жно 

ЗАКОН О БЕЗ БЕД НО СТИ И 
ЗДРА ВЉУ НА РА ДУ

ства ра ју прет по став ку за пу но фи зич ко, пси-
хич ко и со ци јал но бла го ста ње за по сле них;

5) Пре вен тив не ме ре је су све ме ре ко је 
се пред у зи ма ју или чи је се пред у зи ма ње 
пла ни ра на свим ни во и ма ра да код по сло-
дав ца, ра ди спре ча ва ња по вре ђи ва ња или 
оште ће ња здра вља за по сле них;

6) Рад но ме сто је сте про стор на ме њен за 
оба вља ње по сло ва код по сло дав ца (у објек-
ту или на отво ре ном као и на при вре ме ним 
и по крет ним гра ди ли шти ма, објек ти ма, уре-
ђа ји ма, са о бра ћај ним сред стви ма, и сл.) у 
ко јем за по сле ни бо ра ви или има при ступ у 
то ку ра да и ко ји је под не по сред ном или по-
сред ном кон тро лом по сло дав ца;

7) Рад на око ли на је сте про стор у ко јем 
се оба вља рад и ко ји укљу чу је рад на ме ста, 
рад не усло ве, рад не по ступ ке и од но се у 
про це су ра да;

8) Сред ство за рад је сте:
(1) обје кат ко ји се ко ри сти као рад ни и 

по моћ ни про стор, укљу чу ју ћи и обје кат на 
отво ре ном про сто ру, са свим при па да ју ћим 
ин ста ла ци ја ма (ин ста ла ци је флу и да, гре ја-
ње, елек трич не ин ста ла ци је и др.),

(2) опре ма за рад (ма ши на, уре ђај, по стро-
је ње, ин ста ла ци ја, алат и сл.) ко ја се ко ри сти 
у про це су ра да,

(3) кон струк ци ја и обје кат за ко лек тив ну 
без бед ност и здра вље на ра ду (за шти та на 
пре ла зи ма, про ла зи ма и при ла зи ма, за кло-
ни од то плот них и дру гих зра че ња, за шти та 
од уда ра елек трич не стру је, оп шта вен ти ла-
ци ја и кли ма ти за ци ја и сл.),

(4) по моћ на кон струк ци ја и обје кат, као и 
кон струк ци ја и обје кат ко ји се при вре ме но 
ко ри сти за рад и кре та ње за по сле них (ске-
ла, рад на плат фор ма, ту нел ска под гра да, 
кон струк ци ја за спре ча ва ње од ро на зе мље 
при ко па њу ду бо ких ро во ва и сл.),

(5) дру го сред ство ко је се ко ри сти у про-
це су ра да или је на би ло ко ји на чин по ве за-
но са про це сом ра да;

9) Сред ство и опре ма за лич ну за шти ту на 
ра ду је сте оде ћа, обу ћа, по моћ не на пра ве и 
уре ђа ји ко ји слу же за спре ча ва ње по вре да 
на ра ду, про фе си о нал них обо ље ња, бо ле-
сти у ве зи са ра дом и дру гих штет них по сле-
ди ца по здра вље за по сле ног; 

10) Опа сне ма те ри је је су екс пло зив не, 
за па љи ве, ок си ди ра ју ће, отров не, гад не, 
за ра зне, ко ро зив не, кан це ро ге не и ра ди о-
ак тив не ма те ри је утвр ђе не стан дар ди ма и 
дру гим про пи си ма, а ко је се про из во де, ко-
ри сте или скла ди ште у про це су ра да, као и 
ма те ри је чи ја су свој ства, ка да су ве за не за 
не ке суп стан це, опа сна по жи вот и здра вље 
за по сле них;

11) Опа сност је сте окол ност или ста ње 
ко је мо же угро зи ти здра вље или иза зва ти 
по вре ду за по сле ног;

12) Опа сна по ја ва је сте до га ђај ко јим су 
угро же ни или би мо гли да бу ду угро же ни 
жи вот и здра вље за по сле ног или по сто ји 
опа сност од по вре ђи ва ња за по сле ног;

13) Ри зик је сте ве ро ват но ћа на стан ка по-
вре де, обо ље ња или оште ће ња здра вља за-
по сле ног услед опа сно сти;

14) Акт о про це ни ри зи ка је сте акт ко ји 
са др жи опис про це са ра да са про це ном ри-
зи ка од по вре да и/или оште ће ња здра вља 
на рад ном ме сту у рад ној око ли ни и ме ре за 
от кла ња ње или сма њи ва ње ри зи ка у ци љу 
по бољ ша ња без бед но сти и здра вља на ра-
ду;

15) Про це на ри зи ка је сте си сте мат ско 
еви ден ти ра ње и про це њи ва ње свих фак то-
ра у про це су ра да ко ји мо гу узро ко ва ти на-
ста нак по вре да на ра ду, обо ље ња или оште-
ће ња здра вља и утвр ђи ва ње мо гућ но сти, 
од но сно на чи на спре ча ва ња, от кла ња ња 
или сма ње ња ри зи ка;

16) Рад но ме сто са по ве ћа ним ри зи ком је-
сте рад но ме сто утвр ђе но ак том о про це ни 
ри зи ка на ко ме, и по ред пот пу но или де ли-
мич но при ме ње них ме ра у скла ду са овим 
за ко ном, по сто је окол но сти ко је мо гу да 
угро зе без бед ност и здра вље за по сле ног;

17) Ли це за без бед ност и здра вље на ра ду 
је сте ли це ко је оба вља по сло ве без бед но-
сти и здра вља на ра ду, има по ло жен струч-
ни ис пит о прак тич ној оспо со бље но сти и 
ко је по сло да вац пи сме ним ак том од ре ди за 
оба вља ње тих по сло ва;

18) Прав но ли це за оба вља ње по сло-
ва пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме за рад и 
ис пи ти ва ња усло ва рад не око ли не, од но сно 
хе миј ских, би о ло шких и фи зич ких штет но-
сти (осим јо ни зу ју ћих зра че ња), ми кро кли-
ме и осве тље но сти је сте прв но ли це ко јем је 
ми ни стар над ле жан за рад из дао ли цен цу, у 
скла ду са овим за ко ном;

19) Слу жба ме ди ци не ра да је сте слу жба 
ко јој по сло да вац по ве ри оба вља ње по сло-
ва за шти те здра вља за по сле них;

20) Струч ни на лаз је сте из ве штај о из вр-
ше ном пре гле ду и ис пи ти ва њу опре ме за 
рад или ис пи ти ва њу усло ва рад не око ли не 
са за кључ ком да ли су при ме ње не или ни су 
при ме ње не про пи са не ме ре за без бед ност 
и здра вље на ра ду;

21) Од го вор но ли це за оба вља ње пре-
гле да и ис пи ти ва ња опре ме за рад и ис-
пи ти ва ња усло ва рад не око ли не, као и за 
пот пи си ва ње струч них на ла за, је сте ли це са 
ли цен цом за вр ше ње тих по сло ва (у да љем 
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тек сту: од го вор но ли це);
22) Ли цен ца је сте овла шће ње ко је ми-

ни стар над ле жан за рад да је прав ном или 
фи зич ком ли цу за оба вља ње од ре ђе них по-
сло ва у обла сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду, у скла ду са овим за ко ном.

члан 5.

Пра во на без бед ност и здра вље на ра ду 
има ју:

1) за по сле ни;
2) уче ни ци и сту ден ти ка да се на ла зе на 

оба ве зном про из вод ном ра ду, про фе си о-
нал ној прак си или прак тич ној на ста ви (ра-
ди о ни це, еко но ми је, ка би не ти, ла бо ра то ри-
је и др.);

3) ли ца ко ја се на ла зе на струч ном оспо-
со бља ва њу, пре ква ли фи ка ци ји или до ква-
ли фи ка ци ји;

4) ли ца на про фе си о нал ној ре ха би ли та-
ци ји;

5) ли ца ко ја се на ла зе на из др жа ва њу ка-
зне за тво ра док ра де у при вред ној је ди ни ци 
за во да за из вр ше ње ка зне за тво ра (ра ди о-
ни це, гра ди ли шта и сл.) и на дру гом ме сту 
ра да;

6) ли ца на до бро вољ ним и јав ним ра до-
ви ма ор га ни зо ва ним у оп штем ин те ре су, 
рад ним ак ци ја ма и так ми че њи ма у ве зи са 
ра дом; 

7) ли ца ко ја се за тек ну у рад ној око ли ни 
ра ди оба вља ња од ре ђе них по сло ва, ако је о 
њи хо вом при су ству упо знат по сло да вац.

Без бед ност и здра вље на ра ду ли ци ма из 
ста ва 1. тач. 1), 2) , 4) и 7) овог чла на обез-
бе ђу је по сло да вац, ли ци ма из тач ке 3) овог 
чла на обра зов на ор га ни за ци ја, ли ци ма из 
тач ке 5) овог чла на за во ди за из вр ше ње ка-
зне за тво ра, а ли ци ма из тач ке 6) овог чла на 
- ор га ни за тор ра до ва и так ми че ња.

члан 6.

По себ на пра ва, оба ве зе и ме ре у ве зи са 
без бед но шћу и здра вљем на ра ду мла дих 
(на ро чи то у ве зи са њи хо вим ду хов ним и те-
ле сним раз во јем), же на ко је ра де на рад ном 
ме сту са по ве ћа ним ри зи ком ко ји би мо гао 
да им угро зи оства ри ва ње ма те рин ства, ин-
ва ли да и про фе си о нал но обо ле лих - уре ђу ју 
се овим за ко ном, дру гим про пи си ма, ко лек-
тив ним уго во ром, оп штим ак том по сло дав-
ца и уго во ром о ра ду.

II. ПРе Вен ТиВ не Ме Ре
члан 7.

Пре вен тив не ме ре у оства ри ва њу без бед-
но сти и здра вља на ра ду обез бе ђу ју се при-
ме ном са вре ме них тех нич ких, ер го ном ских, 
здрав стве них, обра зов них, со ци јал них, ор-
га ни за ци о них и дру гих ме ра и сред ста ва 
за от кла ња ње ри зи ка од по вре ђи ва ња и 
оште ће ња здра вља за по сле них, и /или њи-
хо вог сво ђе ња на нај ма њу мо гу ћу ме ру, у 
по ступ ку:

1) про јек то ва ња, из град ње, ко ри шће ња 
и одр жа ва ња обје ка та на ме ње них за рад не 
и по моћ не про сто ри је, као и обје ка та на ме-
ње них за рад на отво ре ном про сто ру у ци-
љу без бед ног од ви ја ња про це са ра да;

2) про јек то ва ња, из град ње, ко ри шће ња 
и одр жа ва ња тех но ло шких про це са ра да са 
свом при па да ју ћом опре мом за рад, у ци љу 
без бед ног ра да за по сле них и ускла ђи ва ња 
хе миј ских, фи зич ких и би о ло шких штет но-
сти, ми кро кли ме и осве тље ња на рад ним 
ме сти ма и у рад ним и по моћ ним про сто ри-
ја ма са про пи са ним ме ра ма и нор ма ти ви ма 
за де лат ност ко ја се оба вља на тим рад ним 
ме сти ма и у тим рад ним про сто ри ја ма;

3) про јек то ва ња, из ра де, ко ри шће ња и 
одр жа ва ња опре ме за рад, кон струк ци ја и 
обје ка та за ко лек тив ну без бед ност и здра-
вље на ра ду, по моћ них кон струк ци ја и обје-
ка та и дру гих сред ста ва ко ја се ко ри сте у 
про це су ра да или ко ја су на би ло ко ји на чин 
по ве за на са про це сом ра да, та ко да се у то-
ку њи хо ве упо тре бе спре ча ва по вре ђи ва ње 
или оште ће ње здра вља за по сле них;

4) про из вод ње, па ко ва ња, пре во за, скла-
ди ште ња, упо тре бе и уни шта ва ња опа сних 
ма те ри ја, на на чин и по про пи си ма и пра-
ви ли ма ко ји ма се от кла ња ју мо гућ но сти 
по вре ђи ва ња или оште ће ња здра вља за по-
сле них;

5) про јек то ва ња, про из вод ње и ко ри шће-
ња сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту на 
ра ду, чи јом се упо тре бом от кла ња ју ри зи ци 
или опа сно сти ко ји ни су мо гли да бу ду от-
кло ње ни при ме ном од го ва ра ју ћих пре вен-
тив них ме ра; 

6) обра зо ва ња, вас пи та ња и оспо со бља-
ва ња у обла сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду.

Пре вен тив не ме ре у по ступ ци ма из ста ва 
1. овог чла на про пи су је ми ни стар над ле жан 
за рад.

III. ОБА Ве Зе и Од ГО ВОР нО СТи 
 ПО СЛО дАВ ЦА

1. Оп ште оба ве зе

члан 8.

Оба ве зе по сло дав ца, у сми слу овог за ко-
на и про пи са до не тих на осно ву овог за ко на, 
исто вре ме но пред ста вља ју пра ва за по сле-
них у ве зи са спро во ђе њем ме ра без бед но-
сти и здра вља на ра ду.

члан 9.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди за по-
сле ном рад на рад ном ме сту и у рад ној око-
ли ни у ко ји ма су спро ве де не ме ре без бед-
но сти и здра вља на ра ду.

По сло да вац се не осло ба ђа оба ве за и од-
го вор но сти у ве зи са при ме ном ме ра без-
бед но сти и здра вља на ра ду од ре ђи ва њем 
дру гог ли ца или пре но ше њем сво јих оба ве-
за и од го вор но сти на дру го ли це. 

У слу ча ју на стан ка по вре де на ра ду због 

не у о би ча је них и не пред ви ди вих окол но сти 
ко је су из ван кон тро ле по сло дав ца или због 
из у зет них до га ђа ја чи је се по сле ди це упр-
кос свим на сто ја њи ма ни су мо гле из бе ћи, 
по сло да вац ни је од го во ран у сми слу овог 
за ко на.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди да рад ни 
про цес бу де при ла го ђен те ле сним и пси хич-
ким мо гућ но сти ма за по сле ног, а рад на око-
ли на, сред ства за рад и сред ства и опре ма за 
лич ну за шти ту на ра ду бу ду уре ђе ни, од но-
сно про из ве де ни и обез бе ђе ни, да не угро-
жа ва ју без бед ност и здра вље за по сле ног.

члан 10.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди да спро-
во ђе ње ме ра без бед но сти и здра вља на ра-
ду не про у зро ку је фи нан сиј ске оба ве зе за 
за по сле ног и пред став ни ка за по сле них и 
не ути че на њи хов ма те ри јал ни и со ци јал ни 
по ло жај сте чен на ра ду и у ве зи са ра дом.

члан 11.

По сло да вац је ду жан да, при ли ком ор га-
ни зо ва ња ра да и рад ног про це са, обез бе-
ди пре вен тив не ме ре ра ди за шти те жи во та 
и здра вља за по сле них као и да за њи хо ву 
при ме ну обез бе ди по треб на фи нан сиј ска 
сред ства.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди пре-
вен тив не ме ре пре по чет ка ра да за по сле-
ног, у то ку ра да, као и код сва ке из ме не 
тех но ло шког по ступ ка, из бо ром рад них и 
про из вод них ме то да ко ји ма се обез бе ђу је 
нај ве ћа мо гу ћа без бед ност и за шти та здра-
вља на ра ду, за сно ва на на при ме ни про пи са 
у обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду, 
рад ног пра ва, тех нич ких про пи са и стан дар-
да, про пи са у обла сти здрав стве не за шти те, 
хи ги је не ра да, здрав стве ног и пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, и др.

члан 12.

Пре вен тив не ме ре обез бе ђу је по сло да-
вац по ла зе ћи од сле де ћих на че ла:

1) из бе га ва ње ри зи ка; 
2) про це на ри зи ка ко ји се не мо гу из бе ћи 

на рад ном ме сту; 
3) от кла ња ње ри зи ка на њи хо вом из во ру 

при ме ном са вре ме них тех нич ких ре ше ња;
4) при ла го ђа ва ње ра да и рад ног ме ста 

за по сле ном, на ро чи то у по гле ду из бо ра 
опре ме за рад и ме то да ра да, као и из бо ра 
тех но ло шког по ступ ка да би се из бе гла мо-
но то ни ја у ра ду, у ци љу сма ње ња њи хо вог 
ути ца ја на здра вље за по сле ног;

5) за ме на опа сних тех но ло шких про це са 
или ме то да ра да без о па сним или ма ње опа-
сним;

6) да ва ње пред но сти ко лек тив ним над 
по је ди нач ним ме ра ма без бед но сти и здра-
вља на ра ду; 

7) од го ва ра ју ће оспо со бља ва ње за по-
сле них за без бе дан и здрав рад и из да ва ње 
упут ста ва за рад на си гу ран на чин.
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члан 13.

По сло да вац је ду жан да до не се акт о про-
це ни ри зи ка у пи сме ној фор ми за сва рад на 
ме ста у рад ној око ли ни и да утвр ди на чин и 
ме ре за њи хо во от кла ња ње.

По сло да вац је ду жан да из ме ни акт о про-
це ни ри зи ка у слу ча ју по ја ве сва ке но ве 
опа сно сти и про ме не ни воа ри зи ка у про-
це су ра да.

Акт о про це ни ри зи ка за сни ва се на утвр-
ђи ва њу мо гу ћих вр ста опа сно сти и штет но-
сти на рад ном ме сту у рад ној око ли ни, на 
осно ву ко јих се вр ши про це на ри зи ка од 
на стан ка по вре да и оште ће ња здра вља за-
по сле ног.

На чин и по сту пак про це не ри зи ка на рад-
ном ме сту и у рад ној око ли ни про пи су је ми-
ни стар над ле жан за рад.

члан 14.

По сло да вац је ду жан да оп штим ак том, 
од но сно ко лек тив ним уго во ром, утвр ди 
пра ва, оба ве зе и од го вор но сти у обла сти 
без бед но сти и здра вља на ра ду.

По сло да вац ко ји има до де сет за по сле них 
- пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из ста ва 1. 
овог чла на мо же утвр ди ти уго во ром о ра ду.

члан 15.

По сло да вац је ду жан да:
1) к том у пи сме ној фор ми од ре ди ли це за 

без бед ност и здра вље на ра ду; 
2) за по сле ном од ре ди оба вља ње по сло ва 

на ко ји ма су спро ве де не ме ре без бед но сти 
и здра вља на ра ду; 

3) оба ве шта ва за по сле не и њи хо вог пред-
став ни ка о уво ђе њу но вих тех но ло ги ја и 
сред ста ва за рад, као и о опа сно сти ма од 
по вре да и оште ће ња здра вља ко ји на ста ју 
њи хо вим уво ђе њем, од но сно да у та квим 
слу ча је ви ма до не се од го ва ра ју ћа упут ства 
за без бе дан рад;

4) оспо со бља ва за по сле не за без бе дан и 
здрав рад;

5) обез бе ди за по сле ни ма ко ри шће ње 
сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту на ра-
ду;

6) обез бе ди одр жа ва ње сред ста ва за рад 
и сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту на 
ра ду у ис прав ном ста њу;

7) ан га жу је прав но ли це са ли цен цом ра-
ди спро во ђе ња пре вен тив них и пе ри о дич-
них пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме за рад, 
као и пре вен тив них и пе ри о дич них ис пи ти-
ва ња усло ва рад не око ли не;

8) обез бе ди на осно ву ак та о про це ни ри-
зи ка и оце не слу жбе ме ди ци не ра да про пи-
са не ле кар ске пре гле де за по сле них у скла-
ду са овим за ко ном;

9) обез бе ди пру жа ње пр ве по мо ћи, као и 
да оспо со би од го ва ра ју ћи број за по сле них 
за пру жа ње пр ве по мо ћи, спа са ва ње и ева-
ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти;

10) за у ста ви сва ку вр сту ра да ко ји пред-

ста вља не по сред ну опа сност за жи вот или 
здра вље за по сле них.

По сту пак и ро ко ве пре вен тив них и пе-
ри о дич них пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме 
за рад као и пре вен тив них и пе ри о дич них 
ис пи ти ва ња усло ва рад не око ли не, од но-
сно хе миј ских, би о ло шких и фи зич ких штет-
но сти (осим јо ни зу ју ћих зра че ња), ми кро-
кли ме и осве тље но сти про пи су је ми ни стар 
над ле жан за рад.

Прав но ли це из ста ва 1. тач ка 7) овог чла-
на ду жно је да из да струч ни на лаз по из вр-
ше ном пре гле ду и ис пи ти ва њу опре ме за 
рад или ис пи ти ва њу рад не око ли не.

члан 16.

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.

По сло да вац је ду жан да слу жби ме ди ци не 
ра да, ко ју ан га жу је, обез бе ди усло ве за са-
мо стал но оба вља ње по сло ва за шти те здра-
вља за по сле них.

члан 17.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном из да 
на упо тре бу сред ство и/или опре му за лич-
ну за шти ту на ра ду, у скла ду са ак том о про-
це ни ри зи ка.

2. По себ не оба ве зе

члан 18.

По сло да вац је ду жан да, нај ма ње осам да-
на пре по чет ка ра да, над ле жну ин спек ци ју 
ра да из ве сти о:

1) по чет ку сво га ра да;
2) ра ду одво је не је ди ни це; 
3) сва кој про ме ни тех но ло шког по ступ ка, 

уко ли ко се тим про ме на ма ме ња ју усло ви 
ра да.

По сло да вац ко ји из во ди ра до ве на из-
град њи или ре кон струк ци ји гра ђе вин ског 
објек та или вр ши про ме ну тех но ло шког 
про це са ду же од се дам да на, ду жан је да 
из ра ди про пи сан ела бо рат о уре ђе њу гра-
ди ли шта ко ји уз из ве штај о по чет ку ра да до-
ста вља над ле жној ин спек ци ји ра да.

По сло да вац је ду жан да на гра ди ли шту 
обез бе ђу је, одр жа ва и спро во ди ме ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду у скла ду са 
ела бо ра том о уре ђе њу гра ди ли шта.

Са др жај ела бо ра та о уре ђе њу гра ди ли-
шта про пи су је ми ни стар над ле жан за рад.

Ис пу ње ност про пи са них усло ва у обла-
сти без бед но сти и здра вља на ра ду, пре по-
чет ка оба вља ња де лат но сти по сло дав ца, у 
скла ду са за ко ном, утвр ђу је ми ни стар ство 
над ле жно за рад, на зах тев по сло дав ца.

По сту пак утвр ђи ва ња ис пу ње но сти про-
пи са них усло ва из ста ва 5. овог чла на про-

пи су је ми ни стар над ле жан за рад.
Ви си ну тро шко ва по ступ ка утвр ђи ва ња 

ис пу ње но сти про пи са них усло ва из ста ва 5. 
овог чла на спо ра зум но про пи су ју ми ни стар 
над ле жан за рад и ми ни стар над ле жан за 
фи нан си је.

Сред ства оства ре на од на пла ће них тро-
шко ва за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти про пи-
са них усло ва из ста ва 5. овог чла на при ход 
су бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

члан 19.

Кад два или ви ше по сло да ва ца у оба вља-
њу по сло ва де ле рад ни про стор, ду жни су 
да са ра ђу ју у при ме ни про пи са них ме ра за 
без бед ност и здра вље за по сле них.

По сло дав ци из ста ва 1. овог чла на ду жни 
су да, узи ма ју ћи у об зир при ро ду по сло ва 
ко је оба вља ју, ко ор ди ни ра ју ак тив но сти у 
ве зи са при ме ном ме ра за от кла ња ње ри-
зи ка од по вре ђи ва ња, од но сно оште ће ња 
здра вља за по сле них, као и да оба ве шта ва ју 
је дан дру гог и сво је за по сле не и/или пред-
став ни ке за по сле них о тим ри зи ци ма и ме-
ра ма за њи хо во от кла ња ње.

На чин оства ри ва ња са рад ње из ст. 1. и 2. 
овог чла на по сло дав ци утвр ђу ју пи сме ним 
спо ра зу мом.

Спо ра зу мом из ста ва 3. овог чла на од ре-
ђу је се ли це за ко ор ди на ци ју спро во ђе ња 
за јед нич ких ме ра ко ји ма се обез бе ђу је без-
бед ност и здра вље свих за по сле них.

члан 20.

По сло да вац је ду жан да пре ду зме ме ре за 
спре ча ва ње при сту па у круг објек та или у 
под руч је гра ди ли шта ли ци ма и сред стви ма 
са о бра ћа ја ко ја не ма ју осно ва да се на ла зе 
у њи ма.

члан 21.

По сло да вац ко ји за оба вља ње сво јих по-
сло ва ан га жу је за по сле не код дру гог по сло-
дав ца ду жан је да за те за по сле не обез бе ди 
про пи са не ме ре за без бед ност и здра вље 
на ра ду у скла ду са овим за ко ном.

члан 22.

По сло да вац је ду жан да при сва кој про-
ме ни тех но ло шког про це са сред ства за рад 
при ла го ди том тех но ло шком про це су пре 
по чет ка ра да.

члан 23.

По сло да вац је ду жан да за по сле ни ма да 
на упо тре бу сред ства за рад, од но сно сред-
ства и опре му за лич ну за шти ту на ра ду на 
ко ји ма су при ме ње не про пи са не ме ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду и да обез бе-
ди кон тро лу њи хо ве упо тре бе у скла ду са 
на ме ном.

члан 24.

По сло да вац мо же за по сле ни ма да ти на 
упо тре бу опре му за рад, сред ство и опре му 
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за лич ну за шти ту на ра ду или опа сне ма те-
ри је, са мо:

1) ако рас по ла же про пи са ном до ку мен-
та ци јом на срп ском је зи ку за њи хо ву упо-
тре бу и одр жа ва ње, од но сно па ко ва ње, 
тран спорт, ко ри шће ње и скла ди ште ње, у 
ко јој је про из во ђач, од но сно ис по ру чи лац 
на вео све без бед но сно-тех нич ке по дат ке, 
ва жне за оце њи ва ње и от кла ња ње ри зи ка 
на ра ду;

2) ако је обез бе дио све ме ре за без бед-
ност и здра вље ко је су од ре ђе не том до-
ку мен та ци јом, у скла ду са про пи си ма о 
без бед но сти и здра вљу на ра ду, тех нич ким 
про пи си ма и стан дар ди ма. 

Из у зет но, ка да по сло да вац ни је у мо гућ-
но сти да обез бе ди до ку мен та ци ју из ста ва 
1. тач ка 1) овог чла на, ду жан је да ту до ку-
мен та ци ју при ба ви од прав ног ли ца ре ги-
стро ва ног за по сло ве кон тро ле ква ли те та 
про из во да. 

По сло да вац је ду жан, ка да је то по треб но, 
да обез бе ди пре вод до ку мен та ци је из ст. 1. 
и 2. овог чла на на је зик ко ји за по сле ни раз-
у ме.

члан 25.

Ка да због уво ђе ња но ве тех но ло ги је ни-
су про пи са не ме ре без бед но сти и здра вља 
на ра ду, по сло да вац, до до но ше ња од го ва-
ра ју ћих про пи са, при ме њу је оп ште при зна-
те ме ре ко ји ма се оси гу ра ва без бед ност и 
здра вље за по сле них. 

Оп ште при зна том ме ром, у сми слу ста ва 
1. овог чла на, сма тра се ме ра ко јом се мо же 
от кло ни ти опа сност при ра ду или сма њи ти 
штет ност по здра вље за по сле ног, у ме ри у 
ко јој је то ра зум но из во дљи во.

члан 26.

Ако ак том о про це ни ри зи ка утвр ди не-
до стат ке у обла сти без бед но сти и здра вља 
на ра ду за чи је су от кла ња ње по треб на ве ћа 
ин ве сти ци о на ула га ња, а жи вот и здра вље 
за по сле ног ни су те же угро же ни, по сло да-
вац је ду жан да са чи ни по се бан про грам о 
по ступ ном от кла ња њу не до ста та ка и утвр-
ди ро ко ве за ре а ли за ци ју про гра ма.

3. Оспо со бља ва ње за по сле них

члан 27.

По сло да вац је ду жан да из вр ши оспо со-
бља ва ње за по сле ног за без бе дан и здрав 
рад код за сни ва ња рад ног од но са, од но сно 
пре ме шта ја на дру ге по сло ве, при ли ком 
уво ђе ња но ве тех но ло ги је или но вих сред-
ста ва за рад, као и код про ме не про це са ра-
да ко ји мо же про у зро ко ва ти про ме ну ме ра 
за без бе дан и здрав рад.

По сло да вац је ду жан да за по сле ног у то-
ку оспо со бља ва ња за без бе дан и здрав рад 
упо зна са свим вр ста ма ри зи ка на по сло ви-
ма на ко је га од ре ђу је и о кон крет ним ме ра-
ма за без бед ност и здра вље на ра ду у скла-
ду са ак том о про це ни ри зи ка.

Оспо со бља ва ње из ста ва 1. овог чла на 
по сло да вац обез бе ђу је у то ку рад ног вре-
ме на, а тро шко ви оспо со бља ва ња не мо гу 
би ти на те рет за по сле ног.

Оспо со бља ва ње за без бе дан и здрав рад 
за по сле ног мо ра да бу де при ла го ђе но спе-
ци фич но сти ма ње го вог рад ног ме ста.

Ако по сло да вац од ре ди за по сле ном да 
исто вре ме но оба вља по сло ве на два или 
ви ше рад них ме ста, ду жан је да за по сле ног 
оспо со би за без бе дан и здрав рад на сва ком 
од рад них ме ста.

члан 28.

Оспо со бља ва ње за по сле них за без бе дан 
и здрав рад по сло да вац оба вља те о риј ски и 
прак тич но.

Про ве ра те о риј ске и прак тич не оспо со-
бље но сти за по сле ног за без бе дан и здрав 
рад оба вља се на рад ном ме сту.

Пе ри о дич не про ве ре оспо со бље но сти за 
без бе дан и здрав рад за по сле ног ко ји ра ди 
на рад ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком вр-
ше се на на чин и по по ступ ку утвр ђе ним ак-
том о про це ни ри зи ка.

члан 29.

По сло да вац код ко га, на осно ву уго во ра, 
спо ра зу ма или по би ло ком дру гом осно ву, 
оба вља ју рад за по сле ни дру гог по сло дав ца, 
ду жан је да те за по сле не оспо со би за без бе-
дан и здрав рад, у скла ду са овим за ко ном.

члан 30.

Ка да тех но ло шки про цес ра да зах те ва 
до дат но оспо со бља ва ње за по сле ног за без-
бе дан и здрав рад, по сло да вац је ду жан да 
упо зна за по сле ног о оба вља њу про це са ра-
да на без бе дан на чин, пу тем оба ве шта ва ња, 
упут ста ва или ин струк ци ја у пи сме ној фор-
ми. 

У из у зет ним слу ча је ви ма, ка да за по сле-
ном пре ти не по сред на опа сност по жи вот 
или здра вље, због хит но сти, оба ве ште ња, 
упут ства или ин струк ци је мо гу се да ти у 
усме ној фор ми.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди да за-
по сле на же на за вре ме труд но ће, за по сле-
ни мла ђи од 18 го ди на жи во та и за по сле ни 
са сма ње ном рад ном спо соб но шћу, и по ред 
оспо со бља ва ња за без бе дан и здрав рад, 
бу ду у пи сме ној фор ми оба ве ште ни о ре зул-
та ти ма про це не ри зи ка на рад ном ме сту и о 
ме ра ма ко ји ма се ри зи ци от кла ња ју у ци љу 
по ве ћа ња без бед но сти и здра вља на ра ду.

члан 31.

По сло да вац је ду жан да сва ко ли це, ко-
је се по би ло ком осно ву на ла зи у рад ној 
око ли ни, упо зо ри на опа сна ме ста или на 
штет но сти по здра вље ко је се ја вља ју у 
тех но ло шком про це су, од но сно на ме ре 
без бед но сти ко је мо ра да при ме ни, и да га 
усме ри на без бед не зо не за кре та ње.

По сло да вац је ду жан да вид но обе ле жи 

и ис так не озна ке за без бед ност и/или здра-
вље ра ди оба ве шта ва ња и ин фор ми са ња 
за по сле них о ри зи ци ма у тех но ло шком про-
це су, прав ци ма кре та ња и до зво ље ним ме-
сти ма за др жа ва ња као и о ме ра ма за спре-
ча ва ње или от кла ња ње ри зи ка.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди да при-
ступ рад ном ме сту у рад ној око ли ни, на 
ко ме пре ти не по сред на опа сност од по вре-
ђи ва ња или здрав стве них оште ће ња (тро-
ва ња, гу ше ња, и сл.), има ју са мо ли ца ко ја су 
оспо со бље на за без бе дан и здрав рад, ко ја 
су до би ла по себ на упут ства за рад на та квом 
ме сту и ко ја су снаб де ве на од го ва ра ју ћим 
сред стви ма и опре мом за лич ну за шти ту на 
ра ду. 

IV. ПРА ВА и ОБА Ве Зе ЗА ПО СЛе ниХ
члан 32.

За по сле ни има пра во и оба ве зу да се пре 
по чет ка ра да упо зна са ме ра ма без бед но-
сти и здра вља на ра ду на по сло ви ма или на 
рад ном ме сту на ко је је од ре ђен, као и да се 
оспо со бља ва за њи хо во спро во ђе ње.

За по сле ни има пра во:
1) да по сло дав цу да је пред ло ге, при мед-

бе и оба ве ште ња о пи та њи ма без бед но сти 
и здра вља на ра ду;

2) да кон тро ли ше сво је здра вље пре ма 
ри зи ци ма рад ног ме ста, у скла ду са про пи-
си ма о здрав стве ној за шти ти.

За по сле ни ко ји ра ди на рад ном ме сту са 
по ве ћа ним ри зи ком, има пра во и оба ве зу 
да оба ви ле кар ски пре глед на ко ји га упу ћу-
је по сло да вац.

За по сле ни је ду жан да ра ди на рад ном 
ме сту са по ве ћа ним ри зи ком, на осно ву 
из ве шта ја слу жбе ме ди ци не ра да, ко јим се 
утвр ђу је да је здрав стве но спо со бан за рад 
на том рад ном ме сту.

члан 33.

За по сле ни има пра во да од би је да ра ди:
1) ако му пре ти не по сред на опа сност по 

жи вот и здра вље због то га што ни су спро ве-
де не про пи са не ме ре за без бед ност и здра-
вље на рад ном ме сту на ко је је од ре ђен, све 
док се те ме ре не обез бе де;

2) ако му по сло да вац ни је обез бе дио про-
пи са ни ле кар ски пре глед или ако се на ле-
кар ском пре гле ду утвр ди да не ис пу ња ва 
про пи са не здрав стве не усло ве, у сми слу 
чла на 43. овог за ко на, за рад на рад ном ме-
сту са по ве ћа ним ри зи ком; 

3) ако у то ку оспо со бља ва ња за без бе дан 
и здрав рад ни је упо знат са свим вр ста ма 
ри зи ка и ме ра ма за њи хо во от кла ња ње, у 
сми слу чла на 27. став 2. овог за ко на, на по-
сло ви ма или на рад ном ме сту на ко је га је 
по сло да вац од ре дио;

4) ду же од пу ног рад ног вре ме на, од но-
сно но ћу ако би, пре ма оце ни слу жбе ме ди-
ци не ра да, та кав рад мо гао да по гор ша ње-
го во здрав стве но ста ње;
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5) на сред ству за рад на ко јем ни су при-
ме ње не про пи са не ме ре за без бед ност и 
здра вље на ра ду.

У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на, за-
по сле ни мо же да се пи сме ним зах те вом 
обра ти по сло дав цу ра ди пред у зи ма ња 
ме ра ко је, по ми шље њу за по сле ног, ни су 
спро ве де не. 

Ако по сло да вац не по сту пи по зах те ву из 
ста ва 2. овог чла на у ро ку од осам да на од 
при је ма зах те ва, за по сле ни има пра во да 
под не се зах тев за за шти ту пра ва ин спек ци-
ји ра да.

Ка да за по сле ни од би је да ра ди у слу ча-
је ви ма из ста ва 1. овог чла на, а по сло да вац 
сма тра да зах тев за по сле ног ни је оправ дан, 
по сло да вац је ду жан да од мах оба ве сти ин-
спек ци ју ра да.

члан 34.

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 1. 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.

члан 35.

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 ста ва 
и опре му за лич ну за шти ту на ра ду и да са 
њи ма па жљи во ру ку је, да не би угро зио сво-
ју без бед ност и здра вље као и без бед ност и 
здра вље дру гих ли ца. 

За по сле ни је ду жан да пре по чет ка ра да 
пре гле да сво је рад но ме сто укљу чу ју ћи и 
сред ства за рад ко ја ко ри сти, као и сред ства 
и опре му за лич ну за шти ту на ра ду, и да у 
слу ча ју уоче них не до ста та ка из ве сти по сло-
дав ца или дру го овла шће но ли це.

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.

члан 36.

За по сле ни је ду жан да, у скла ду са сво јим 
са зна њи ма, од мах оба ве сти 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 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.

Ако по сло да вац по сле до би је ног оба ве-
ште ња из ста ва 1. овог чла на не от кло ни 
не пра вил но сти, штет но сти, опа сно сти или 
дру ге по ја ве у ро ку од осам да на или ако 
за по сле ни сма тра да за от кла ња ње утвр ђе-
них по ја ва ни су спро ве де не од го ва ра ју ће 

ме ре за без бед ност и здра вље, за по сле ни 
се мо же обра ти ти над ле жној ин спек ци ји ра-
да, о че му оба ве шта ва ли це за без бед ност и 
здра вље на ра ду.

За по сле ни је ду жан да са ра ђу је са по сло-
дав цем и ли цем за без бед ност и здра вље на 
ра ду, ка ко би се спро ве ле про пи са не ме ре 
за без бед ност и здра вље на по сло ви ма на 
ко ји ма ра ди.

V. ОР ГА ни ЗО ВА Ње ПО СЛО ВА БеЗ-
Бед нО СТи и ЗдРА ВЉА нА РА ду

члан 37.

По сло да вац је ду жан да ор га ни зу је по-
сло ве за без бед ност и здра вље на ра ду.

По сло ве без бед но сти и здра вља на ра-
ду мо же да оба вља ли це ко је има по ло жен 
струч ни ис пит у скла ду са овим за ко ном.

По сло ве без бед но сти и здра вља на ра ду 
по сло да вац мо же да оба вља сам у де лат но-
сти ма тр го ви не, уго сти тељ ства и ту ри зма, 
за нат ских и лич них услу га, фи нан сиј ско-тех-
нич ких и по слов них услу га, обра зо ва ња, 
на у ке и ин фор ма ци ја, здрав стве не и со ци-
јал не за шти те и у стам бе но-ко му нал ним де-
лат но сти ма, ако има до де сет за по сле них и 
ни је ду жан да има по ло жен струч ни ис пит 
из ста ва 2. овог чла на.

За оба вља ње по сло ва без бед но сти и 
здра вља на ра ду по сло да вац мо же да од-
ре ди јед ног или ви ше од сво јих за по сле них 
или да ан га жу је прав но ли це, од но сно пред-
у зет ни ка ко ји има ју ли цен цу (у да љем тек-
сту: ли це за без бед ност и здра вље на ра ду).

По сло да вац од лу чу је о на чи ну ор га ни зо-
ва ња по сло ва за без бед ност и здра вље на 
ра ду у за ви сно сти од: 

1) тех но ло шког про це са,
2).ор га ни за ци је, при ро де и оби ма про це-

са ра да,
3) бро ја за по сле них ко ји уче ству ју у про-

це су ра да,
4) бро ја рад них сме на,
5) про це ње них ри зи ка,
6) бро ја ло ка циј ски одво је них је ди ни ца,
7) вр сте де лат но сти.

члан 38.

По сло да вац је ду жан да омо гу ћи ли цу за 
без бед ност и здра вље на ра ду не за ви сно и 
са мо стал но оба вља ње по сло ва у скла ду са 
овим за ко ном и при ступ свим по треб ним 
по да ци ма у обла сти без бед но сти и здра вља 
на ра ду.

Ли це за без бед ност и здра вље на ра ду 
не по сред но је од го вор но по сло дав цу код 
ко га оба вља те по сло ве и не мо же да тр пи 
штет не по сле ди це ако свој по сао оба вља у 
скла ду са овим за ко ном.

По сло да вац је ду жан да обез бе ди уса-
вр ша ва ње зна ња у обла сти без бед но сти и 
здра вља на ра ду за по сле ном ко га од ре ди за 
оба вља ње тих по сло ва.

члан 39.

По сло да вац ко ји за оба вља ње по сло ва 
без бед но сти и здра вља на ра ду ан га жу је 
прав но ли це или пред у зет ни ка ду жан је да 
их прет ход но упо зна са тех но ло шким про-
це сом, ри зи ци ма у про це су ра да и ме ра ма 
за от кла ња ње ри зи ка.

члан 40.

Ли це за без бед ност и здра вље на ра ду 
оба вља по сло ве у скла ду са овим за ко ном, 
а на ро чи то:

1) уче ству је у при пре ми ак та о про це ни 
ри зи ка;

2) вр ши кон тро лу и да је са ве те по сло дав-
цу у пла ни ра њу, из бо ру, ко ри шће њу и одр-
жа ва њу сред ста ва за рад, опа сних ма те ри ја 
и сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту на 
ра ду; 

3) уче ству је у опре ма њу и уре ђи ва њу рад-
ног ме ста у ци љу обез бе ђи ва ња без бед них 
и здра вих усло ва ра да;

4) ор га ни зу је пре вен тив на и пе ри о дич на 
ис пи ти ва ња усло ва рад не око ли не;

5) ор га ни зу је пре вен тив не и пе ри о дич не 
пре гле де и ис пи ти ва ња опре ме за рад;

6) пред ла же ме ре за по бољ ша ње усло ва 
ра да, на ро чи то на рад ном ме сту са по ве ћа-
ним ри зи ком;

7) сва ко днев но пра ти и кон тро ли ше при-
ме ну ме ра за без бед ност и здра вље за по-
сле них на ра ду;

8) пра ти ста ње у ве зи са по вре да ма на 
ра ду и про фе си о нал ним обо ље њи ма, као 
и бо ле сти ма у ве зи са ра дом, уче ству је у 
утвр ђи ва њу њи хо вих узро ка и при пре ма 
из ве шта је са пред ло зи ма ме ра за њи хо во 
от кла ња ње;

9) при пре ма и спро во ди оспо со бља ва ње 
за по сле них за без бе дан и здрав рад;

10) при пре ма упут ства за без бе дан рад и 
кон тро ли ше њи хо ву при ме ну;

11) за бра њу је рад на рад ном ме сту или 
упо тре бу сред ства за рад, у слу ча ју ка да 
утвр ди не по сред ну опа сност по жи вот или 
здра вље за по сле ног;

12) са ра ђу је и ко ор ди ни ра рад са слу-
жбом ме ди ци не ра да по свим пи та њи ма у 
обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду;

13) во ди еви ден ци је у обла сти без бед но-
сти и здра вља на ра ду код по сло дав ца.

Ли це за без бед ност и здра вље на ра ду ду-
жно је да у пи сме ној фор ми из ве сти по сло-
дав ца и пред став ни ка за по сле них о за бра ни 
ра да из ста ва 1. тач ка 11) овог чла на.

Ако по сло да вац, и по ред за бра не ра да у 
сми слу ста ва 1. тач ка 11) овог чла на, на ло жи 
за по сле ном да на ста ви рад, ли це за без бед-
ност и здра вље на ра ду ду жно је да о то ме 
од мах из ве сти над ле жну ин спек ци ју ра да. 

члан 41.

За оба вља ње по сло ва за шти те здра вља 
за по сле них на ра ду по сло да вац ан га жу је 
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слу жбу ме ди ци не ра да. 
Слу жба ме ди ци не ра да из ста ва 1. овог 

чла на ду жна је да оба вља по сло ве у скла ду 
са овим за ко ном, а на ро чи то: 

1) уче ству је у иден ти фи ка ци ји и про це ни 
ри зи ка на рад ном ме сту и рад ној око ли ни 
при ли ком са ста вља ња ак та о про це ни ри-
зи ка;

2) упо зна је за по сле не са ри зи ци ма по 
здра вље ко ји су по ве за ни са њи хо вим ра-
дом и оба вља по сло ве оспо со бља ва ња за-
по сле них за пру жа ње пр ве по мо ћи;

3) утвр ђу је и ис пи ту је узро ке на стан ка 
про фе си о нал них обо ље ња и бо ле сти у ве зи 
са ра дом;

4) оце њу је и утвр ђу је по себ не здрав стве-
не спо соб но сти ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју 
за по сле ни за оба вља ње од ре ђе них по сло ва 
на рад ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком или 
за упо тре бу, од но сно ру ко ва ње од ре ђе ном 
опре мом за рад;

5) вр ши прет ход не и пе ри о дич не ле кар-
ске пре гле де за по сле них на рад ним ме сти ма 
са по ве ћа ним ри зи ком и из да је из ве шта је о 
ле кар ским пре гле ди ма у скла ду са про пи си-
ма о без бед но сти и здра вљу на ра ду;

6) уче ству је у ор га ни зо ва њу пр ве по мо ћи, 
спа са ва њу и ева ку а ци ји у слу ча ју по вре ђи-
ва ња за по сле них или ха ва ри ја;

7) да је са ве те по сло дав цу при из бо ру дру-
гог од го ва ра ју ћег по сла пре ма здрав стве ној 
спо соб но сти за по сле ног; 

8) са ве ту је по сло дав ца у из бо ру и те сти-
ра њу но вих сред ста ва за рад, опа сних ма те-
ри ја и сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту 
на ра ду, са здрав стве ног аспек та;

9) уче ству је у ана ли зи по вре да на ра ду, 
про фе си о нал них обо ље ња и бо ле сти у ве зи 
са ра дом;

10) не по сред но са ра ђу је са ли цем за без-
бед ност и здра вље на ра ду. 

Прет ход не и пе ри о дич не ле кар ске пре-
гле де за по сле них у сми слу ста ва 2. тач ка 5) 
овог чла на мо же да вр ши слу жба ме ди ци не 
ра да ко ја има про пи са ну опре му, про сто ри-
је и струч ни ка дар.

члан 42.

Лич ни по да ци при ку пље ни у ве зи са ле-
кар ским пре гле ди ма за по сле ног по вер љи-
ве су при ро де и под над зо ром су слу жбе 
ме ди ци не ра да, ко ја вр ши те пре гле де.

По да ци о по вре да ма на ра ду, про фе си о-
нал ним обо ље њи ма и бо ле сти ма у ве зи са 
ра дом до ста вља ју се ор га ни за ци ја ма здрав-
стве ног и пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња у скла ду са за ко ном.

По да ци из ста ва 2. овог чла на мо гу се до-
ста вља ти дру гим ли ци ма, са мо уз пи сме ну 
са гла сност за по сле ног.

Из ве штај о ле кар ском пре гле ду за по сле-
ног до ста вља се по сло дав цу на на чин ко-
јим се не на ру ша ва прин цип по вер љи во сти 
лич них по да та ка.

Ни је до зво ље но ко ри шће ње по да та ка 
при ку пље них по осно ву ле кар ских пре гле-
да за по сле них у свр ху дис кри ми на ци је за-
по сле них.

члан 43.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном на 
рад ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком пре 
по чет ка ра да обез бе ди прет ход ни ле кар ски 
пре глед, као и пе ри о дич ни ле кар ски пре-
глед у то ку ра да.

Прет ход ни и пе ри о дич ни ле кар ски пре-
гле ди за по сле них на рад ним ме сти ма са 
по ве ћа ним ри зи ком вр ше се на на чин, по 
по ступ ку и у ро ко ви ма утвр ђе ним про пи-
си ма о без бед но сти и здра вљу на ра ду ко је 
спо ра зум но про пи су ју ми ни стар над ле жан 
за рад и ми ни стар над ле жан за здра вље.

Ако се у по ступ ку пе ри о дич ног ле кар ског 
пре гле да утвр ди да за по сле ни не ис пу ња ва 
по себ не здрав стве не усло ве за оба вља ње 
по сло ва на рад ном ме сту са по ве ћа ним ри-
зи ком, по сло да вац је ду жан да га пре ме сти 
на дру го рад но ме сто ко је од го ва ра ње го-
вим здрав стве ним спо соб но сти ма.

Не ис пу ња ва ње по себ них здрав стве них 
усло ва за рад на рад ном ме сту са по ве ћа-
ним ри зи ком не мо же би ти раз лог за от каз 
уго во ра о ра ду.

VI. ПРед СТАВ ник ЗА ПО СЛе ниХ ЗА 
БеЗ Бед нОСТ и ЗдРА ВЉе нА РА ду

члан 44.

За по сле ни код по сло дав ца има ју пра во 
да иза бе ру јед ног или ви ше пред став ни ка 
за без бед ност и здра вље на ра ду (у да љем 
тек сту: пред став ник за по сле них).

Нај ма ње три пред став ни ка за по сле них 
обра зу ју Од бор за без бед ност и здра вље на 
ра ду (у да љем тек сту: Од бор).

По сло да вац ко ји има 50 и ви ше за по сле-
них ду жан је да у Од бор име ну је нај ма ње 
јед ног свог пред став ни ка, та ко да број пред-
став ни ка за по сле них бу де ве ћи за нај ма ње 
је дан од бро ја пред став ни ка по сло дав ца.

По сту пак из бо ра и на чин ра да пред став-
ни ка за по сле них и Од бо ра, број пред став-
ни ка за по сле них код по сло дав ца, као и 
њи хов од нос са син ди ка том уре ђу ју се ко-
лек тив ним уго во ром.

члан 45.

По сло да вац је ду жан да пред став ни ку за-
по сле них, од но сно Од бо ру омо гу ћи:

1) увид у све ак те ко ји се од но се на без-
бед ност и здра вље на ра ду; 

2) да уче ству ју у раз ма тра њу свих пи та ња 
ко ја се од но се на спро во ђе ње без бед но сти 
и здра вља на ра ду.

По сло да вац је ду жан да пред став ни ка 
за по сле них, од но сно Од бор ин фор ми ше о 
свим по да ци ма ко ји се од но се на без бед-
ност и здра вље на ра ду.

члан 46.

Пред став ник за по сле них, од но сно Од бор 
има ју пра во:

1) да по сло дав цу да ју пред ло ге о свим 
пи та њи ма ко ја се од но се на без бед ност и 
здра вље на ра ду; 

2) да зах те ва ју од по сло дав ца да пре ду-
зме од го ва ра ју ће ме ре за от кла ња ње или 
сма ње ње ри зи ка ко ји угро жа ва без бед ност 
и здра вље за по сле них;

3) да зах те ва ју вр ше ње над зо ра од стра не 
ин спек ци је ра да, ако сма тра ју да по сло да-
вац ни је спро вео од го ва ра ју ће ме ре за без-
бед ност и здра вље на ра ду.

Пред став ник за по сле них, од но сно члан 
Од бо ра има ју пра во да при су ству ју ин спек-
циј ском над зо ру.

члан 47.

По сло да вац је ду жан да пред став ни ка за-
по сле них, од но сно Од бор упо зна:

1) са на ла зи ма и пред ло зи ма или пред у-
зе тим ме ра ма ин спек ци је ра да;

2) са из ве шта ји ма о по вре да ма на ра ду, 
про фе си о нал ним обо ље њи ма и обо ље њи-
ма у ве зи са ра дом и о пред у зе тим ме ра ма 
за без бед ност и здра вље на ра ду;

3) о пред у зе тим ме ра ма за спре ча ва ње 
не по сред не опа сно сти по жи вот и здра вље.

члан 48.

По сло да вац и пред став ник за по сле них, 
од но сно Од бор и син ди кат, ду жни су да ме-
ђу соб но са ра ђу ју о пи та њи ма без бед но сти 
и здра вља на ра ду, у скла ду са овим за ко ном 
и дру гим про пи си ма.

VII. еВи ден Ци ЈА, СА РАд ЊА 
и иЗ Ве ШТА ВА Ње

члан 49.

По сло да вац је ду жан да во ди и чу ва еви-
ден ци је о:

1) рад ним ме сти ма са по ве ћа ним ри зи-
ком;

2) за по сле ни ма рас по ре ђе ним на рад на 
ме ста са по ве ћа ним ри зи ком и ле кар ским 
пре гле ди ма за по сле них рас по ре ђе них на та 
рад на ме ста;

3) по вре да ма на ра ду, про фе си о нал ним 
обо ље њи ма и бо ле сти ма у ве зи са ра дом;

4) за по сле ни ма оспо со бље ним за без бе-
дан и здрав рад;

5) опа сним ма те ри ја ма ко је ко ри сти у то-
ку ра да;

6) из вр ше ним ис пи ти ва њи ма рад не око-
ли не;

7) из вр ше ним пре гле ди ма и ис пи ти ва њи-
ма опре ме за рад и сред ста ва и опре ме за 
лич ну за шти ту на ра ду;

8) при ја ва ма из чла на 50. овог за ко на.
На чин во ђе ња еви ден ци ја из ста ва 1. овог 

чла на про пи су је ми ни стар над ле жан за рад.
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члан 50.

По сло да вац је ду жан да од мах, а нај ка-
сни је у ро ку од 24 ча са од на стан ка, усме но 
и у пи сме ној фор ми при ја ви над ле жној ин-
спек ци ји ра да и над ле жном ор га ну за уну-
тра шње по сло ве сва ку смрт ну, ко лек тив ну 
или те шку по вре ду на ра ду, по вре ду на ра-
ду због ко је за по сле ни ни је спо со бан за рад 
ви ше од три уза стоп на рад на да на, као и 
опа сну по ја ву ко ја би мо гла да угро зи без-
бед ност и здра вље за по сле них.

По сло да вац је ду жан да, нај ка сни је у ро-
ку од три уза стоп на рад на да на од да на са-
зна ња, при ја ви над ле жној ин спек ци ји ра да 
про фе си о нал но обо ље ње, од но сно обо ље-
ње у ве зи са ра дом за по сле ног.

члан 51.

Из ве штај о по вре ди на ра ду, про фе си о-
нал ном обо ље њу и обо ље њу у ве зи са ра дом 
ко ји се до го де на рад ном ме сту, по сло да вац 
до ста вља за по сле ном ко ји је пре тр пео по-
вре ду, од но сно обо ље ње и ор га ни за ци ја ма 
над ле жним за здрав стве но и пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње.

Са др жај и на чин из да ва ња обра сца из ве-
шта ја из ста ва 1. овог чла на про пи су је ми ни-
стар над ле жан за рад.

По сло да вац је ду жан да на зах тев ин спек-
то ра ра да или пред став ни ка за по сле них 
до ста ви из ве штај о ста њу без бед но сти и 
здра вља на ра ду за по сле них, као и о спро-
ве де ним ме ра ма. 

члан 52.

По сло дав ци, син ди ка ти, оси гу ра ва ју ћа 
дру штва, ор га ни за ци је над ле жне за здрав-
стве но и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
ду жни су да са ра ђу ју и уче ству ју у до но ше-
њу за јед нич ких ста во ва о пи та њи ма уна пре-
ђи ва ња без бед но сти и здра вља на ра ду, као 
и да се ста ра ју о раз во ју и уна пре ђи ва њу оп-
ште кул ту ре без бед но сти и здра вља на ра ду, 
у скла ду са овим за ко ном.

Ор га ни за ци је над ле жне за здрав стве но 
и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње ду-
жне су да ми ни стар ству над ле жном за рад 
до ста ве по дат ке о по вре да ма на ра ду, про-
фе си о нал ним обо ље њи ма, обо ље њи ма у 
ве зи са ра дом и ин ва ли ди ма ра да нај ма ње 
јед ном го ди шње и то нај ка сни је до 31. ја ну-
а ра на ред не го ди не за прет ход ну го ди ну, а 
на зах тев ми ни стар ства над ле жног за рад и 
у кра ћем ро ку. 

члан 53.

По сло да вац је ду жан да за по сле не оси-
гу ра од по вре да на ра ду, про фе си о нал них 
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.

Фи нан сиј ска сред ства за оси гу ра ње из 
ста ва 1. овог чла на па да ју на те рет по сло-
дав ца, а од ре ђу ју се у за ви сно сти од ни воа 
ри зи ка од по вре ђи ва ња, про фе си о нал ног 
обо ље ња или обо ље ња у ве зи са ра дом на 

рад ном ме сту и рад ној око ли ни.
Усло ви и по ступ ци оси гу ра ња од по вре да 

на ра ду, про фе си о нал них обо ље ња и обо-
ље ња у ве зи са ра дом за по сле них уре ђу ју 
се за ко ном.

VI II. СТРуч ни иС ПиТ и иЗ дА ВА Ње 
Ли Цен Ци

члан 54.

За оба вља ње по сло ва за без бед ност и 
здра вље на ра ду и по сло ва од го вор ног ли-
ца по ла же се од го ва ра ју ћи струч ни ис пит.

Струч ни ис пит из ста ва 1. овог чла на по-
ла же се пред од го ва ра ју ћом ко ми си јом ко ју 
обра зу је ми ни стар над ле жан за рад.

Про грам, на чин и ви си ну тро шко ва по ла-
га ња струч ног ис пи та из ста ва 1. овог чла на 
про пи су је ми ни стар над ле жан за рад.

Сред ства оства ре на од на пла ће них тро-
шко ва за по ла га ње струч ног ис пи та из ста ва 
1. овог чла на при ход су бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је.

члан 55.

Ми ни стар над ле жан за рад ре ше њем из-
да је ли цен цу:

1) прав ном ли цу или пред у зет ни ку за оба-
вља ње по сло ва без бед но сти и здра вља на 
ра ду из чла на 40. овог за ко на;

2) прав ном ли цу за оба вља ње по сло ва 
пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме за рад и ис-
пи ти ва ња усло ва рад не око ли не;

3) од го вор ном ли цу у прав ном ли цу из 
тач ке 2) овог чла на. 

члан 56.

Ли цен цу за оба вља ње по сло ва у обла сти 
без бед но сти и здра вља на ра ду, из чла на 40. 
овог за ко на, мо же да до би је прав но ли це, 
од но сно пред у зет ник ко ји има за по сле ног 
са ви со ком школ ском спре мом од го ва ра ју-
ће стру ке, по ло же ним струч ним ис пи том из 
чла на 54. овог за ко на и нај ма ње три го ди не 
рад ног ис ку ства на тим по сло ви ма.

Ли цен цу за оба вља ње по сло ва пре гле да 
и ис пи ти ва ња опре ме за рад и ис пи ти ва ња 
усло ва рад не око ли не мо же да до би је прав-
но ли це ко је ис пу ња ва про пи са не усло ве у 
по гле ду обез бе ђи ва ња од го ва ра ју ћих струч-
них ка дро ва, тех нич ке опре ме, ме то до ло ги је 
вр ше ња од ре ђе них пре гле да и ис пи ти ва ња 
и ко је има за по сле но од го вор но ли це.

Ли цен цу за оба вља ње по сло ва од го вор-
ног ли ца мо же да до би је ли це са ви со ком 
школ ском спре мом од го ва ра ју ће стру ке, 
по ло же ним струч ним ис пи том из чла на 54. 
овог за ко на и нај ма ње три го ди не рад ног 
ис ку ства на тим по сло ви ма.

Усло ве и ви си ну тро шко ва за из да ва ње 
ли цен це из ст. 1. до 3. овог чла на про пи су је 
ми ни стар над ле жан за рад.

Сред ства оства ре на од на пла ће них тро-
шко ва за из да ва ње ли цен це из ст. 1. до 3. овог 
чла на при ход су бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

члан 57.

Ми ни стар над ле жан за рад мо же ре ше-
њем од у зе ти ли цен цу:

1) прав ном ли цу или пред у зет ни ку за оба-
вља ње по сло ва без бед но сти и здра вља на 
ра ду, из чла на 55. тач ка 1) овог за ко на, ако 
утвр ди да по сло ве оба вља су прот но за ко ну;

2) прав ном ли цу за оба вља ње по сло ва 
пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме за рад и ис-
пи ти ва ња усло ва рад не око ли не, из чла на 
55. тач ка 2) овог за ко на, ако утвр ди да по-
сло ве оба вља су прот но за ко ну;

3) од го вор ном ли цу из чла на 55. тач ка 3) 
овог за ко на ако утвр ди да не са ве сно и не-
струч но оба вља по сло ве за ко је му је ли цен-
ца из да та.

члан 58.

Про тив ре ше ња из чл. 55. и 57. овог за ко-
на ни је до зво ље на жал ба, али се мо же по-
кре ну ти управ ни спор.

IX. уПРА ВА ЗА БеЗ Бед нОСТ и 
ЗдРА ВЉе нА РА ду

члан 59.

У са ста ву ми ни стар ства над ле жног за рад 
обра зу је се Упра ва за без бед ност и здра-
вље на ра ду, ко ја оба вља по сло ве др жав не 
упра ве са ци љем уна пре ђи ва ња и раз во ја 
без бед но сти и здра вља на ра ду, од но сно 
сма ње ња по вре да на ра ду, про фе си о нал-
них обо ље ња и обо ље ња у ве зи са ра дом (у 
да љем тек сту: Упра ва).

члан 60.

Упра ва оба вља сле де ће по сло ве: 
1) при пре ма про пи се у обла сти без бед-

но сти и здра вља на ра ду, као и ми шље ња за 
њи хо ву при ме ну; 

2) при пре ма струч не осно ве за из ра ду на-
ци о нал ног про гра ма раз во ја без бед но сти и 
здра вља на ра ду и пра ти ње го во оства ри ва-
ње;

3) пра ти и оце њу је ста ње без бед но сти и 
здра вља на ра ду и при пре ма ста во ве за је-
дин стве но уре ђи ва ње ме ра без бед но сти и 
здра вља на ра ду ко је су пред мет овог за ко-
на и дру гих про пи са;

4) ис тра жу је и под сти че раз вој у обла сти 
ху ма ни за ци је ра да;

5) пру жа струч ну по моћ у обла сти без бед-
но сти и здра вља за по сле них;

6) при пре ма ме то до ло ги је за оба вља ње 
по сло ва пре гле да и ис пи ти ва ња у обла сти 
без бед но сти и здра вља на ра ду;

7) про у ча ва узро ке и по ја ве ко ји за по сле-
ди цу има ју по вре де на ра ду, про фе си о нал-
не бо ле сти и бо ле сти у ве зи са ра дом;

8) ор га ни зу је по ла га ње струч них ис пи та 
из чла на 54. овог за ко на, о че му во ди еви-
ден ци ју; 

9) вр ши над зор над за ко ни то шћу ра да 
прав них ли ца и пред у зет ни ка као и од го-
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вор них ли ца са ли цен цом и при пре ма пред-
ло ге ре ше ња за из да ва ње и од у зи ма ње 
ли цен ци из чл. 55. и 57. овог за ко на, о че му 
во ди еви ден ци ју;

10) при ку пља и ана ли зи ра по дат ке о по-
вре да ма на ра ду, про фе си о нал ним обо ље-
њи ма, бо ле сти ма у ве зи са ра дом и по ја ва ма 
ко је ути чу на здра вље за по сле них;

11) оба вља ин фор ма ци о но-до ку мен та-
ци о ну де лат ност у обла сти без бед но сти и 
здра вља за по сле них;

12) ор га ни зу је са ве то ва ња, вр ши еду-
ка ци ју за по сле них, по сло да ва ца, ли ца за 
без бед ност и здра вље на ра ду, ин спек то ра 
и др., об ја вљу је раз ли чи те ма те ри ја ле и ин-
фор ми ше јав ност о ста њу у обла сти без бед-
но сти и здра вља на ра ду;

13) ста ра се о при ме ни ме ђу на род них 
ака та у обла сти без бед но сти и здра вља на 
ра ду;

14) под сти че обра зо ва ње и раз ви ја ње 
кул ту ре ра да у обла сти без бед но сти и здра-
вља на ра ду;

15) оба вља дру ге по сло ве од ре ђе не за-
ко ном.

X. нАд ЗОР
члан 61.

Ин спек циј ски над зор над при ме ном овог 
за ко на, про пи са до не тих на осно ву овог за-
ко на, тех нич ких и дру гих ме ра ко је се од но-
се на без бед ност и здра вље на ра ду, као и 
над при ме ном ме ра о без бед но сти и здра-
вља на ра ду про пи са ним оп штим ак том 
по сло дав ца, ко лек тив ним уго во ром или 
уго во ром о ра ду, вр ши ми ни стар ство над-
ле жно за рад пре ко ин спек то ра ра да.

члан 62.

По сло ве ин спек циј ског над зо ра у обла сти 
без бед но сти и здра вља на ра ду мо гу да оба-
вља ју ин спек то ри ра да ко ји има ју ви со ку 
струч ну спре му, нај ма ње три го ди не рад ног 
ис ку ства у стру ци и по ло жен струч ни ис пит 
за рад у ор га ни ма др жав не упра ве.

Из у зет но, по сло ве ин спек циј ског над-
зо ра у обла сти тр го ви не, уго сти тељ ства и 
ту ри зма, за нат ских и лич них услу га, фи нан-
сиј ско-тех нич ких и по слов них услу га, обра-
зо ва ња, на у ке и ин фор ма ци ја, здрав стве не 
и со ци јал не за шти те, у стам бе но-ко му нал-
ним де лат но сти ма, као и по сло ве утвр ђи-
ва ња ис пу ње но сти про пи са них усло ва из 
без бед но сти и здра вља на ра ду, мо гу да 
оба вља ју ин спек то ри ра да ко ји има ју ви шу 
струч ну спре му од го ва ра ју ћег сме ра, по-
ло жен струч ни ис пит за рад у ор га ни ма др-
жав не упра ве и нај ма ње три го ди не рад ног 
ис ку ства у стру ци.

члан 63.

У по ступ ку ин спек циј ског над зо ра ин спек-
тор ра да има пра во и ду жност да пред у зи ма 
рад ње ко ји ма се кон тро ли шу без бед ност 
и здра вље на ра ду, а на ро чи то хи ги је на и 
усло ви ра да, про из вод ња, ста вља ње у про-

мет, ко ри шће ње и одр жа ва ње сред ста ва за 
рад, сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту 
на ра ду, опа сне ма те ри је и др., као и да:

1) пре гле да оп ште и по је ди нач не ак те, 
еви ден ци је и дру гу до ку мен та ци ју;

2) са слу ша и узи ма из ја ве од од го вор них 
и за ин те ре со ва них ли ца;

3) пре гле да по слов не про сто ри је, објек-
те, по стро је ња, уре ђа је, сред ства и опре му 
за лич ну за шти ту, пред ме те и ро бу и сл.;

4) узи ма узор ке ра ди ана ли зе, екс пер ти-
за и сл.;

5) на ре ђу је ме ре ња ко ја оба вља дру га 
струч на ор га ни за ци ја кад по сло да вац са-
мо стал но или пре ко од ре ђе не струч не ор-
га ни за ци је вр ши ме ре ња у од го ва ра ју ћим 
обла сти ма, а ре зул та ти из вр ше ног ме ре ња 
пру жа ју основ за то;

6) по сло дав ци ма, за по сле ним, њи хо вим 
пред став ни ци ма и син ди ка ту да је оба ве-
ште ња и са ве те у обла сти без бед но сти и 
здра вља на ра ду, као и о ме ра ма чи јом при-
ме ном се обез бе ђу је из вр ша ва ње овог за-
ко на на нај е фи ка сни ји на чин;

7) у скла ду са под не тим зах те вом, по сло-
дав ца и за по сле ног или пред став ни ка за по-
сле них оба ве сти о из вр ше ном ин спек циј-
ском над зо ру и утвр ђе ном ста њу; 

8) пред у зи ма дру ге рад ње за ко је је овла-
шћен дру гим про пи сом.

члан 64.

По сло да вац је ду жан да, ра ди вр ше ња 
над зо ра, омо гу ћи ин спек то ру ра да:

1) ула зак у објек те и про сто ри је, у сва ко 
до ба ка да има за по сле них на ра ду;

2) од ре ди нај ма ње јед ног за по сле ног ко ји 
ће ин спек то ру пру жа ти по треб не ин фор ма-
ци је и оба ве ште ња, да ва ти по дат ке, ак те и 
до ку мен та ци ју;

3) увид у до ка зе о ста бил но сти објек та;
4) увид у при ме ње не ме ре без бед но сти и 

здра вља на ра ду на сред стви ма за рад и у 
рад ној око ли ни;

5) увид у сред ства и опре му за лич ну за-
шти ту на ра ду;

6) увид у по дат ке и еви ден ци је о про из-
вод њи, ко ри шће њу и скла ди ште њу опа сних 
ма те ри ја.

члан 65.

Ин спек тор ра да ду жан је да из вр ши над-
зор од мах, на кон при ја ве по сло дав ца о 
сва кој смрт ној, те шкој или ко лек тив ној по-
вре ди на ра ду, као и опа сној по ја ви ко ја би 
мо гла да угро зи без бед ност и здра вље на 
ра ду, од но сно од мах по при је му зах те ва, 
од но сно оба ве ште ња из чла на 33. ст. 3. и 4. 
овог за ко на.

члан 66.

Ин спек тор ра да ду жан је да по сло дав цу, 
од но сно за по сле ном на ло жи пред у зи ма ње 
ме ра и рад њи за от кла ња ње узро ка ко ји су 

иза зва ли по вре де, до ве ли до на стан ка опа-
сно сти по без бед ност и здра вље на ра ду, 
од но сно ко је мо гу спре чи ти на ста нак по-
вре де и ума њи ти или от кло ни ти опа сно сти 
по без бед ност или здра вље на ра ду.

Ин спек тор ра да је ду жан да, за вре ме тра-
ја ња окол но сти ко је до во де до угро жа ва ња 
без бед но сти и здра вља за по сле ног, за бра-
ни рад на рад ном ме сту код по сло дав ца, а 
на ро чи то кад утвр ди:

1) да су не по сред но угро же ни без бед ност 
и здра вље за по сле ног;

2) да се ко ри сти сред ство за рад на ко-
ме ни су при ме ње не ме ре за без бед ност и 
здра вље на ра ду;

3) да се не ко ри сте про пи са на сред ства и 
опре ма за лич ну за шти ту на ра ду;

4) да за по сле ни ра ди на рад ном ме сту са 
по ве ћа ним ри зи ком, а не ис пу ња ва про пи-
са не усло ве за рад на том рад ном ме сту, као 
и ако се ни је под вр гао ле ка р ском пре гле ду 
у про пи са ном ро ку;

5) да за по сле ни ни је оспо со бљен за без-
бе дан рад на рад ном ме сту на ком ра ди;

6) да по сло да вац ни је спро вео ме ре или 
из вр шио рад ње ко је му је, ра ди от кла ња ња 
узро ка ко ји до во де до угро жа ва ња без бед-
но сти и здра вља за по сле ног, на ло жио ин-
спек тор ра да.

Ако при ме на ме ра, од но сно по тре ба за 
уса гла ша ва њем са про пи са ним ме ра ма за-
шти те без бед но сти и здра вља на ра ду пред-
ста вља не до ста так за чи је су от кла ња ње по-
треб на ве ћа ин ве сти ци о на ула га ња, а жи вот 
и здра вље за по сле них ни су те же угро же ни, 
ин спек тор ра да мо же на ло жи ти по сло дав цу 
да са чи ни по се бан про грам о по ступ ном от-
кла ња њу не до ста та ка са утвр ђе ним ро ко ви-
ма за њи хо во от кла ња ње.

Ин спек тор ра да мо же да на ло жи да се 
спро ве де и оп ште при зна та ме ра ко јом се 
мо же от кло ни ти опа сност при ра ду или сма-
њи ти ри зик по здра вља за по сле ног, у ме ри 
у ко јој је то мо гу ће.

члан 67.

Пред у зи ма ње ме ра и рад њи чи јом при-
ме ном и из вр ша ва њем се, у скла ду са од-
ред ба ма овог за ко на, обез бе ђу је за шти та 
без бед но сти и здра вља на ра ду за по сле них 
- ин спек тор ра да на ла же ре ше њем.

Про тив ре ше ња ин спек то ра ра да мо же се 
из ја ви ти жал ба ми ни стру над ле жном за рад, 
у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња ре-
ше ња.

Жал ба не од ла же из вр ше ње ре ше ња ко-
јим је на ре ђе на за бра на ра да.

Ре ше ње ми ни стра над ле жног за рад, до-
не то по во дом жал бе, ко нач но је у управ ном 
по ступ ку и про тив ње га се мо же по кре ну ти 
управ ни спор.

члан 68.

По сло да вац је ду жан да, у ро ку ко ји од-
ре ди ин спек тор ра да, пре ду зме на ло же не 
ме ре и от кло ни утвр ђе не не до стат ке или 
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не пра вил но сти.
По сло да вац је ду жан да у ро ку од осам да-

на од ис те ка ро ка за от кла ња ње утвр ђе ног 
не до стат ка или не пра вил но сти, оба ве сти у 
пи сме ној фор ми, над ле жну ин спек ци ју о из-
вр ше њу на ло же не оба ве зе.

XI. кА Зне не Од Ред Бе
члан 69.

Нов ча ном ка зном од 800.000 до 1.000.000 
ди на ра, ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац 
са свој ством прав ног ли ца:

1) ако за по сле ном не обез бе ди рад на 
рад ном ме сту и у рад ној око ли ни на/и у 
ко ји ма су спро ве де не ме ре без бед но сти и 
здра вља на ра ду (члан 9. став 1);

2) ако при ли ком ор га ни зо ва ња ра да и 
рад ног про це са не обез бе ди пре вен тив не 
ме ре ра ди за шти те жи во та и здра вља за-
по сле них, као и ако за њи хо ву при ме ну не 
обез бе ди по треб на фи нан сиј ска сред ства 
(члан 11. став 1);

3) ако у пи сме ној фор ми не до не се акт о 
про це ни ри зи ка за сва рад на ме ста у рад ној 
око ли ни и не утвр ди на чин и ме ре за от кла-
ња ње ри зи ка, као и ка да не из ме ни акт о 
про це ни ри зи ка у слу ча ју по ја ве сва ке но ве 
опа сно сти и про ме не ни воа ри зи ка у про це-
су ра да (члан 13. ст. 1. и 2);

4) ако оп штим ак том, од но сно ко лек тив-
ним уго во ром или уго во ром о ра ду не утвр-
ди пра ва, оба ве зе и од го вор но сти у обла сти 
без бед но сти и здра вља на ра ду (члан 14);

5) ако пи сме ним ак том не од ре ди ли це за 
без бед ност и здра вље на ра ду (члан 15. став 
1. тач ка 1);

6) ако за по сле ном од ре ди да оба вља по-
сло ве на ко ји ма ни су спро ве де не ме ре без-
бед но сти и здра вља на ра ду (члан 15. став 
1. тач ка 2);

7) ако за по сле не и њи хо вог пред став ни ка 
не оба ве шта ва о уво ђе њу но вих тех но ло ги-
ја и сред ста ва за рад, као и опа сно сти ма од 
по вре да и оште ће ња здра вља ко ји на ста ју 
њи хо вим уво ђе њем, од но сно ако у та квим 
слу ча је ви ма не до не се од го ва ра ју ћа упут-
ства за без бе дан рад (члан 15. став 1. тач ка 
3);

8) ако не из вр ши оспо со бља ва ње за по-
сле ног за без бе дан и здрав рад (члан 15. 
став 1. тач ка 4, чл. 27, 28. и 29);

9) ако за по сле ном не обез бе ди ко ри шће-
ње сред ста ва и опре ме за лич ну за шти ту на 
ра ду (члан 15. став 1. тач ка 5);

10) ако не обез бе ди одр жа ва ње у ис прав-
ном ста њу сред ста ва за рад и сред ста ва и 
опре ме за лич ну за шти ту на ра ду (члан 15. 
став 1. тач ка 6);

11) ако не ан га жу је прав но ли це са ли цен-
цом ра ди спро во ђе ња пре вен тив них и пе-
ри о дич них пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме 
за рад, као и пре вен тив них и пе ри о дич них 
ис пи ти ва ња усло ва рад не око ли не (члан 15. 
став 1. тач ка 7);

12) ако на осно ву ак та о про це ни ри зи ка 
и оце не слу жбе ме ди ци не ра да не обез бе-
ди у скла ду са овим за ко ном про пи са не ле-
кар ске пре гле де за по сле них (члан 15. став 1. 
тач ка 8);

13) ако не обез бе ди пру жа ње пр ве по-
мо ћи, као и ако не оспо со би од го ва ра ју ћи 
број за по сле них за пру жа ње пр ве по мо ћи, 
спа са ва ње и ева ку а ци ју у слу ча ју опа сно сти 
(члан 15. став 1. тач ка 9);

14) ако не за у ста ви сва ку вр сту ра да ко ји 
пред ста вља не по сред ну опа сност за жи вот 
или здра вље за по сле них (члан 15. став 1. 
тач ка 10); 

15) ако на осно ву оце не слу жбе ме ди ци не 
ра да ак том о про це ни ри зи ка не 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 16. став 1);

16) ако слу жби ме ди ци не ра да, ко ју ан-
га жу је, не обез бе ди усло ве за са мо стал но 
оба вља ње по сло ва за шти те здра вља за по-
сле них (члан 16. став 2);

17) ако за по сле ном не из да на упо тре бу 
сред ство и/или опре му за лич ну за шти ту 
на ра ду у скла ду са ак том о про це ни ри зи ка 
(члан 17);

18) ако нај ма ње осам да на пре по чет ка 
ра да не из ве сти над ле жну ин спек ци ју ра да 
о по чет ку сво га ра да, ра ду одво је не је ди ни-
це или сва кој про ме ни тех но ло шког по ступ-
ка, уко ли ко се тим про ме на ма ме ња ју усло-
ви ра да (члан 18. став 1);

19) ако за ра до ве на из град њи или ре кон-
струк ци ји гра ђе вин ског објек та, од но сно 
про ме ни тех но ло шког про це са, ко је из во-
ди ду же од се дам да на, не из ра ди про пи сан 
ела бо рат о уре ђе њу гра ди ли шта и ако исти 
не до ста ви над ле жној ин спек ци ји ра да уз 
из ве штај о по чет ку ра да (члан 18. став 2);

20) ако са дру гим по сло дав цем, са ко јим 
де ли рад ни про стор у оба вља њу по сло ва, 
не за кљу чи спо ра зум о при ме ни про пи са-
них ме ра за без бед ност и здра вље на ра ду 
за по сле них и не од ре ди ли це за ко ор ди на-
ци ју спро во ђе ња за јед нич ких ме ра ко јим се 
обез бе ђу је без бед ност и здра вље свих за-
по сле них (члан 19);

21) ако не обез бе ди про пи са не ме ре за 
без бед ност и здра вље на ра ду, у скла ду са 
овим за ко ном, за за по сле не ко је ан га жу је од 
дру гог по сло дав ца (члан 21);

22) ако при про ме ни тех но ло шког про-
це са ра да, пре по чет ка ра да, не при ла го ди 
сред ства за рад но вом тех но ло шком про це-
су (члан 22); 

23) ако за по сле ном да на упо тре бу сред-
ство за рад, од но сно сред ство и опре му за 
лич ну за шти ту на ра ду на ко ји ма ни су при-
ме ње не про пи са не ме ре за без бед ност и 
здра вље на ра ду или ако не обез бе ди кон-
тро лу њи хо ве на мен ске упо тре бе (члан 23 ); 

24) ако за по сле ном да на упо тре бу опре-

му за рад, сред ста ва и опре му за лич ну за-
шти ту на ра ду или опа сне ма те ри је за ко је 
не рас по ла же са про пи са ном до ку мен та ци-
јом на срп ском је зи ку за њи хо ву упо тре бу, 
или ако ни је обез бе дио све ме ре за без бед-
ност и здра вље ко је су од ре ђе не том до ку-
мен та ци јом (члан 24. ст. 1. и 2);

25) ако не са чи ни по се бан про грам о по-
ступ ном от кла ња њу не до ста та ка ко ји су 
утвр ђе ни ак том о про це ни ри зи ка, од но сно 
ако не утвр ди ро ко ве за ре а ли за ци ју про-
гра ма (члан 26);

26) ако не ор га ни зу је по сло ве без бед но-
сти и здра вља на ра ду, од но сно ако за оба-
вља ње тих по сло ва од ре ди ли це ко је не ма, 
у скла ду са овим за ко ном, по ло жен струч ни 
ис пит (члан 37. ст. 1. и 2);

27) ако за оба вља ње по сло ва без бед но-
сти и здра вља на ра ду ан га жу је прав но ли це 
или пред у зет ни ка ко ји не ма ју од го ва ра ју ћу 
ли цен цу (члан 37. став 4);

28) ако за по сле ном на рад ном ме сту са 
по ве ћа ним ри зи ком не обез бе ди прет ход-
ни, од но сно пе ри о дич ни ле кар ски пре глед 
(члан 43. став 1); 

29) ако за по сле ног ко ји оба вља по сло ве 
на рад ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком, за 
ко га се у по ступ ку пе ри о дич ног ле кар ског 
пре гле да утвр ди да не ис пу ња ва про пи са не 
здрав стве не усло ве за оба вља ње по сло ва 
на рад ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком, не 
пре ме сти на дру го рад но ме сто ко је од го ва-
ра ње го вим здрав стве ним спо соб но сти ма 
(члан 43. став 3);

30) ако од мах, а нај ка сни је у ро ку од 24 
ча са од на стан ка, усме но и у пи сме ној фор-
ми не при ја ви над ле жној ин спек ци ји ра да и 
над ле жном ор га ну за уну тра шње по сло ве 
сва ку смрт ну, ко лек тив ну или те шку по вре-
ду на ра ду, по вре ду на ра ду због ко је за по-
сле ни ни је спо со бан за рад ви ше од три уза-
стоп на рад на да на, или опа сну по ја ву ко ја 
би мо гла да угро зи без бед ност и здра вље 
за по сле них (члан 50. став 1);

31) ако нај ка сни је у ро ку од три уза стоп-
на рад на да на од да на са зна ња, над ле жној 
ин спек ци ји ра да не при ја ви про фе си о нал-
но обо ле ње, од но сно обо ле ње за по сле ног 
у ве зи са ра дом (члан 50. став 2);

32) ако ин спек то ру ра да не омо гу ћи вр-
ше ње над зо ра, од но сно ула зак у објек те и 
про сто ри је у сва ко до ба ка да има за по сле-
них на ра ду, или ако не од ре ди нај ма ње 
јед ног за по сле ног ко ји ће ин спек то ру ра да 
пру жа ти по треб не ин фор ма ци је и оба ве-
шта ва ња, или ако ин спек то ру ра да не омо-
гу ћи увид у до ка зе о ста бил но сти објек та, 
ак те и до ку мен та ци ју, при ме ње не ме ре без-
бед но сти и здра вља на ра ду на сред стви ма 
за рад, опре му за лич ну за шти ту на ра ду или 
у по дат ке и еви ден ци је о ко ри шће њу и скла-
ди ште њу опа сних ма те ри ја (члан 64);

33) ако у од ре ђе ном ро ку не от кло ни 
утвр ђе не не до стат ке и не пра вил но сти чи је 
от кла ња ње је ре ше њем на ре дио ин спек тор 
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ра да (члан 68. став 1).
Нов ча ном ка зном од 400.000 до 500.000 

ди на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. 
овог чла на по сло да вац ко ји је при ват ни 
пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 40.000 до 50.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на ди рек тор, од но сно дру го од го вор но 
ли це код по сло дав ца.

члан 70.

Нов ча ном ка зном од 600.000 до 800.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац 
са свој ством пра ва ног ли ца:

1) ако не пре ду зме ме ре да спре чи при-
ступ у круг објек та или у под руч је гра ди ли-
шта нео вла шће ним ли ци ма и сред стви ма 
са о бра ћа ја (члан 20);

2) ако за по сле ног, на на чин утвр ђен овим 
за ко ном, не упо зна о оба вља њу про це са ра-
да на без бе дан на чин, ка да тех но ло шки про-
цес ра да зах те ва до дат но оспо со бља ва ње 
за без бе дан и здрав рад (члан 30. ст. 1. и 2);

3) ако за по сле ној же ни за вре ме труд но-
ће, за по сле ном мла ђем од 18 го ди на жи во та 
и за по сле ном са сма ње ном рад ном спо соб-
но шћу не обез бе ди пи сме но оба ве ште ње о 
ре зул та ти ма про це не ри зи ка на рад ном ме-
сту на ко је су од ре ђе ни, као и ме ра ма ко ји-
ма се ри зи ци от кла ња ју (члан 30. став 3);

4) ако сва ко ли це, ко је се по би ло ком 
осно ву на ла зи у рад ној око ли ни, не упо зо-
ри на опа сна ме ста и штет но сти по здра вље 
ко је се ја вља ју у тех но ло шком про це су, од-
но сно на ме ре без бед но сти ко је мо ра да 
при ме ни, као и ако га не усме ри на без бед-
не зо не кре та ња (члан 31. став 1);

5) ако вид но не обе ле жи и ис так не озна ке 
за без бед ност и/или здра вље за по сле них ( 
члан 31. став 2);

6) ако до зво ли при ступ рад ном ме сту у 
рад ној око ли ни на ко ме пре ти не по сред на 
опа сност од по вре ђи ва ња или здрав стве-
них оште ће ња, ли ци ма ко ја ни су оспо со-
бље на за без бе дан и здрав рад, ко ја ни су 
до би ла по себ на упут ства за рад на та квим 
ме сти ма или ко ја ни су снаб де ве на од го ва-
ра ју ћим сред стви ма и опре мом за лич ну за-
шти ту на ра ду (члан 31. став 3);

7) ако не оба ве сти над ле жа ну ин спек ци ју 
ра да кад за по сле ни од би је да ра ди у слу ча-
је ви ма утвр ђе ним чла ном 33. став 1. овог за-
ко на (члан 33. став 4);

8) ако ли цу ко је оба вља по сло ве без бед-
но сти и здра вља на ра ду не омо гу ћи не за-
ви сно и са мо стал но оба вља ње по сло ва у 
скла ду са овим за ко ном и при ступ свим по-
треб ним по да ци ма из обла сти без бед но сти 
и здра вља на ра ду (члан 38. став 1);

9) ако прет ход но не упо зна прав но ли це, 
од но сно пред у зет ни ка ко га ан га жу је за оба-
вља ње по сло ва без бед но сти и здра вља на 
ра ду са тех но ло шким про це сом, ри зи ци ма у 
про це су ра да и ме ра ма за от кла ња ње ри зи-

ка (члан 39);
10) ако за по сле ни ма не омо гу ћи да би ра ју 

свог пред став ни ка за без бед ност и здра вље 
на ра ду или не име ну је свог пред став ни ка 
(члан 44);

11) ако пред став ни ку за по сле них, од но-
сно Од бо ру не омо гу ћи увид у сва ак та ве за-
на за без бед ност и здра вље за по сле них и да 
уче ству ју у раз ма тра њу свих пи та ња ко ја се 
од но се на спро во ђе ње без бед но сти и здра-
вља на ра ду (члан 45. став 1); 

12) ако не упо зна пред став ни ка за по сле-
них, од но сно Од бор са на ла зи ма и пред ло-
зи ма или пред у зе тим ме ра ма ин спек ци је 
ра да, или са из ве шта ји ма о по вре да ма на 
ра ду, про фе си о нал ним обо ље њи ма и обо-
ље њи ма у ве зи са ра дом и о пред у зе тим 
ме ра ма за без бед ност и здра вље на ра ду, 
или са ме ра ма пред у зе тим за спре ча ва ње 
не по сред не опа сно сти по жи вот и здра вље 
(члан 47);

13) ако не во ди и не чу ва про пи са не еви-
ден ци је (члан 49);

14) ако на зах тев ин спек то ра ра да или 
пред став ни ка за по сле них не до ста ви из ве-
штај о ста њу без бед но сти и здра вља на ра ду 
за по сле них, као и о спро ве де ним ме ра ма у 
овој обла сти (члан 51. став 3).

Нов ча ном ка зном од 200.000 до 300.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. 
овог чла на по сло да вац ко ји је при ват ни 
пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 30.000 до 40.000 ка-
зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на 
ди рек тор, од но сно дру го од го вор но ли це 
код по сло дав ца.

чЛАн 71.
Нов ча ном ка зном од 100.000 до 150.000 

ди на ра ка зни ће се за пре кр шај по сло да-
вац са свој ством прав ног ли ца ако у ро ку од 
осам да на по ис те ку утвр ђе ног ро ка за от-
кла ња ње не до ста та ка или не пра вил но сти у 
пи сме ној фор ми, не оба ве сти над ле жну ин-
спек ци ју ра да о из вр ше њу на ло же не оба ве-
зе ( члан 68. став 2).

Нов ча ном ка зном од 50.000 до 100.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. 
овог чла на по сло да вац ко ји је при ват ни 
пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 30.000 до 50.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на ди рек тор, од но сно дру го од го вор но 
ли це код по сло дав ца.

члан 72.

Нов ча ном ка зном од 400.000 до 600.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај здрав стве-
на уста но ва ко ја има ор га ни зо ва ну слу жбу 
ме ди ци не ра да ако не до ста ви про пи са ни 
из ве штај о ле кар ском пре гле ду за по сле ног 
(члан 41. став 2. тач ка 5).

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 30.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. 

овог чла на од го вор но ли це у здрав стве ној 
уста но ви.

члан 73.

Нов ча ном ка зном од 400.000 до 600.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај прав но ли-
це:

1) ако не из да струч ни на лаз о из вр ше ном 
пре гле ду и ис пи ти ва њу опре ме за рад или 
ис пи ти ва њу усло ва рад не око ли не (члан 15. 
став 3);

2) ако оба вља по сло ве без бед но сти и 
здра вља на ра ду из чла на 40. овог за ко на, а 
не ма од го ва ра ју ћу ли цен цу (члан 55. тач ка 
1);

3) ако оба вља по сло ве пре гле да и ис пи-
ти ва ња опре ме за рад и ис пи ти ва ња усло ва 
рад не око ли не, а не ма од го ва ра ју ћу ли цен-
цу (члан 55. тач ка 2).

Нов ча ном ка зном од 200.000 до 300.000 
ди на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. 
тач ка 2. овог чла на при ват ни пред у зет ник.

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 30.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај из ста ва 1. овог 
чла на од го вор но ли це у прав ном ли цу, као и 
ли це у прав ном ли цу ко је, без од го ва ра ју ће 
ли цен це (члан 55. тач ка 3), оба вља по сло ве 
од го вор ног ли ца за ко је је про пи са но по се-
до ва ње ли цен це. 

члан 74.

Нов ча ном ка зном од 20.000 до 50.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај ли це за без бед-
ност и здра вље на ра ду ако не оба вља по-
сло ве од ре ђе не овим за ко ном (члан 40).

члан 75.

Нов ча ном ка зном од 10.000 до 20.000 ди-
на ра ка зни ће се за пре кр шај за по сле ни:

1) ако не при ме њу је про пи са не ме ре за 
без бе дан и здрав рад, ако не на мен ски ко-
ри сти сред ства за рад и опа сне ма те ри је 
или ако не ко ри сти про пи са на сред ства и 
опре му за лич ну за шти ту на ра ду или ако са 
њи ма па жљи во не ру ку је (члан 35);

2) ако, у скла ду са сво јим са зна њи ма, од-
мах не оба ве сти по сло дав ца о не пра вил но-
сти ма, не до ста ци ма, штет но сти ма, опа сно-
сти ма или дру гој по ја ви ко ја би на рад ном 
ме сту 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 36. став 1).

XII. ПРе ЛА Зне и ЗА ВР Шне Од Ред Бе
члан 76.

Прав на ли ца овла шће на на осно ву про пи-
са ко ји су ва жи ли до сту па ња на сна гу овог 
за ко на, да вр ше прет ход не и пе ри о дич не 
ле кар ске пре гле де, пе ри о дич не пре гле де и 
ис пи ти ва ње ору ђа за рад и рад не сре ди не, 
као и оспо со бља ва ње за по сле них из за шти-
те на ра ду, ускла ди ће сво је по сло ва ње са 
од ред ба ма овог за ко на у ро ку од го ди ну да-
на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.
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члан 77.

До до но ше ња про пи са из чл. 15. став 2, 18. 
ст. 4, 6. и 7, 43. став 2, 49. став 2. и 51. став 2. 
овог за ко на при ме њи ва ће се:

1) Пра вил ник о усло ви ма за вр ше ње пре-
гле да тех нич ке до ку мен та ци је, пре гле да и 
ис пи ти ва ња ору ђа за рад, опа сних ма те ри-
ја, ин ста ла ци ја и рад не сре ди не, сред ста ва 
и опре ме лич не за шти те и оспо со бља ва ње 
рад ни ка за без бе дан рад (“Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 13/00);

2) Пра вил ник о по ступ ку пре гле да и ис-
пи ти ва ња рад не сре ди не, опа сних ма те ри-
ја, ору ђа за рад, ин ста ла ци ја и сред ста ва и 
опре ме лич не за шти те (“Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 7/99);

3) Пра вил ник о са др жа ју ела бо ра та о уре-
ђе њу гра ди ли шта (“Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 31/92);

4) Пра вил ник о во ђе њу еви ден ци ја из за-
шти те на ра ду (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 
2/92);

5) Пра вил ник о по ступ ку и усло ви ма за 
вр ше ње прет ход них и пе ри о дич них ле кар-
ских пре гле да рад ни ка (“Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 23/92);

6) Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну из да-
ва ња ли сте о по вре ди на ра ду (“Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 2/92);

7) Пра вил ник о по ступ ку утвр ђи ва ња 
ис пу ње но сти про пи са них усло ва из за-
шти те на ра ду (“Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 7/99);

8) Пра вил ник о ви си ни тро шко ва по ступ-
ка утвр ђи ва ња ис пу ње но сти про пи са них 
усло ва из за шти те на ра ду (“Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр.40/01 и 53/01).

члан 78.

До до но ше ња про пи са о пре вен тив ним 
ме ра ма за без бед ност и здра вље на ра ду, 
ако ни су у су прот но сти са овим за ко ном, 
при ме њи ва ће се ме ре за шти те на ра ду (пра-
ви ла) са др жа на у сле де ћим про пи си ма:

1) Пра вил ник о по себ ним ме ра ма за шти те 
на ра ду на пре ра ди не ме тал них ми не ра ла 
(“Слу жбе ни гла сник СРС”, број 2/83);

2) Пра вил ник о по себ ним ме ра ма за шти-
те на ра ду у же ле знич ком са о бра ћа ју (“Слу-
жбе ни гла сник СРС”, број 19/85);

3) Пра вил ник о по себ ним ме ра ма за шти-
те на ра ду при про из вод њи и пре ра ди обо-
је них ме та ла (“Слу жбе ни гла сник СРС”, број 
19/85);

4) Пра вил ник о по себ ним ме ра ма за шти те 
на ра ду у цр ној ме та лур ги ји (“Слу жбе ни гла-
сник СРС”, број 25/87);

5) Пра вил ник о оп штим ме ра ма за шти те 
на ра ду за гра ђе вин ске објек те на ме ње не 
за рад не и по моћ не про сто ри је (“Слу жбе ни 
гла сник СРС”, број 29/87);

6) Пра вил ник о по себ ним ме ра ма за шти-
те на ра ду у шу мар ству (“Слу жбе ни гла сник 
СРС”, број 33/88);

7) Пра вил ник о по себ ним ме ра ма за шти-
те на ра ду при ме ха нич кој пре ра ди и об ра-
ди др ве та и слич них ма те ри ја ла (“Слу жбе ни 
гла сник СРС”, број 51/88);

8) Пра вил ник о оп штим ме ра ма за шти те 
на ра ду од опа сног деј ства елек трич не стру-
је у објек ти ма на ме ње ним за рад, рад ним 
про сто ри ја ма и на ра ди ли шти ма (“Слу жбе-
ни гла сник СРС”, број 21/89);

9) Пра вил ник о за шти ти на ра ду при из во-
ђе њу гра ђе вин ских ра до ва (“Слу жбе ни гла-
сник СРС”, број 53/97).

члан 79.

До до но ше ња про пи са о оп штим и по-
себ ним ме ра ма без бед но сти и здра вља на 
ра ду, уко ли ко ни су у су прот но сти са овим 
за ко ном, при ме њи ва ће се ме ре за шти те на 
ра ду (пра ви ла), са др жа на у сле де ћим про-
пи си ма:

1) Оп шти пра вил ник о хи ги јен ским и тех-
нич ким за штит ним ме ра ма при ра ду (“Слу-
жбе ни лист ФНРЈ”, бр. 16/47, 18/47 и 36/50), 
осим чл. 26. - 32, чл. 50. - 75, чл. 78. - 86, чл. 
88. - 99, чл. 104. - 151. и чл. 184. - 186;

2) Пра вил ник о хи ги јен ским и тех нич ким 
за штит ним ме ра ма при ра ду у ку де ља ра ма 
(“Слу жбе ни лист ФНРЈ”, број 56/47);

3) Пра вил ник о хи ги јен ским и тех нич ким 
за штит ним ме ра ма при ра ду у гра фич ким 
пред у зе ћи ма (“Слу жбе ни лист ФНРЈ”, број 
56/47);

4) Пра вил ник о хи ги јен ским и тех нич ким 
за штит ним ме ра ма при ра ду у ка ме но ло-
ми ма и ци гла на ма, као и код ва ђе ња гли не, 
пе ска и шљун ка (“Слу жбе ни лист ФНРЈ”, број 
69/48), осим чл. 58. - 61;

5) Пра вил ник о тех нич ким и здрав стве но 
- тех нич ким за штит ним ме ра ма на ра до ви-
ма при хе миј ско-тех но ло шким про це си ма 
(“Слу жбе ни лист ФНРЈ”, број 55/50) - При лог 
број 9;

6) Пра вил ник о хи ги јен ским и тех нич ким 
за штит ним ме ра ма при ро ни лач ким ра до-
ви ма (“Слу жбе ни лист ФНРЈ”, број 36/58);

7) Пра вил ник о хи ги јен ско-тех нич ким за-
штит ним ме ра ма при луч ко-тран спорт ном 
ра ду (“Слу жбе ни лист ФНРЈ”, број 14/64);

8) Пра вил ник о за шти ти на ра ду при тер-
мич ком об ра ђи ва њу ле гу ра ла ких ме та ла у 
ку па ти ли ма са ни трат ним со ли ма (“Слу жбе-
ни .лист СФРЈ”, број 48/65);

9) Пра вил ник о за шти ти на ра ду при одр-
жа ва њу мо тор них во зи ла и пре во зу мо тор-
ним во зи ли ма (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 
55/65);

10) Упут ство о на чи ну вр ше ња над зо-
ра над при др жа ва њем про пи са о за шти ти 
на ра ду у ор га ни ма уну тра шњих по сло ва 
и уста но ва ма ор га на уну тра шњих по сло ва 
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 55/65);

11) Пра вил ник о за шти ти на ра ду при уто-
ва ру те ре та у те рет на мо тор на во зи ла и ис-
то ва ру те ре та из та квих во зи ла (“Слу жбе ни 

лист СФРЈ”, број 17/66);
12) Упут ство о на чи ну вр ше ња над зо ра 

над при др жа ва њем про пи са о за шти ти на 
ра ду у пред у зе ћи ма ко ја про из во де за од ре-
ђе не вој не по тре бе (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, 
број 23/66);

13) Пра вил ник о за шти ти на ра ду и о тех-
нич ким ме ра ма за раз ви ја че аце ти ле на и 
аце ти лен ске ста ни це (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, 
бр. 6/67, 29/67, 27/69, 52/90 и 6/92);

14) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви-
ма при ру ко ва њу екс пло зив ним сред стви ма 
и ми ни ра њу у ру дар ству (“Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, бр. 26/88 и 63/88);

15) На ред ба о за бра ни упо тре бе мо тор-
них бен зи на за од ма шћи ва ње, пра ње или 
чи шће ње ме тал них де ло ва пред ме та од 
дру гог ма те ри ја ла (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, 
број 23/67);

16) Пра вил ник о за шти ти на ра ду у по-
љо при вре ди (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 
34/68);

17) Пра вил ник о обез бе ђи ва њу сме-
шта ја и ис хра не рад ни ка, од но сно њи хо-
вог пре во за од ме ста ста но ва ња до ме ста 
ра да и на траг (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 
41/68);

18) Пра вил ник о сред стви ма лич не за-
шти те на ра ду и лич ној за штит ној опре ми 
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 35/69);

19) Пра вил ник о за шти ти на ра ду при из-
ра ди екс пло зи ва и ба ру та и ма ни пу ли са њу 
екс пло зи ви ма и ба ру ти ма (“Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, број 55/69);

20) Пра вил ник о по себ ним ме ра ма и нор-
ма ти ви ма за шти те на ра ду при пре ра ди и 
об ра ди ко же, кр зна и от па да ка ко же (“Слу-
жбе ни лист СФРЈ”, број 47/70);

21) Пра вил ник о опре ми и по ступ ку за 
пру жа ње пр ве по мо ћи и ор га ни зо ва њу слу-
жбе спа са ва ња у слу ча ју не зго де на ра ду 
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 21/71);

22) Пра вил ник о ме ра ма и нор ма ти ви ма 
за шти те на ра ду на ору ђи ма за рад (“Слу-
жбе ни лист СФРЈ”, број 18/91);

23) Пра вил ник о ме ра ма и нор ма ти ви ма 
за шти те на ра ду од бу ке у рад ним про сто ри-
ја ма (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 21/92).

члан 80.

Акт о про це ни ри зи ка из чла на 13. ст. 1. и 
2. овог за ко на по сло дав ци су ду жни да до не-
су у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на 
сна гу ак та из чла на 13. став 4. овог за ко на.

члан 81.

Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре-
ста је да ва жи За кон о за шти ти на ра ду (“Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 53/93, 67/93, 
48/94 и 42/98).

члан 82.

Овај за кон 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”.


