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Т Р Г О В И Ш Т Е 
201. 

На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије 

број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013), члана 32. и 66. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007)  ) и члана 41. 

Статута општине Трговиште („Службени гласник 

Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 

28.03.2017 године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште 

бр.401-157/2016 од 22.12.2016. године, врше се сле-

деће измене и допуне и то: 

• Члан 1. у Одлуци мења се у де-

лу: 

Укупни приходи и примања увећавају 

се за  31,367,022 динара (извор финансирања 01-

Приходи из буџета).  

Приходи у укупном износу гласе 

428.178.522 динара. 

Укупни расходи и издаци  увећавају се 

за 31,367,022 динара (извор финансирања 01-

Приходи из буџета).  

Расходи у укупном износу гласе 

428.178.522 динара. 

• Члан 2. у Одлуци мења се у де-

лу: 

733154 – Текући наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине 

увећавају се за 1,317,022 динара. (извор финанси-

рања 01-Приходи из буџета). 

741531 – Kомуналнa таксa за коришће-

ње простора на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, про-

извода старих и уметничких заната и домаће ради-

ности увећава се за 30,000,000 динара.  (извор фи-

нансирања 01-Приходи из буџета). 

741526 –Накнада за коришћење шума и 

шумског земљишта увећава се за 50,000 динара.  

(извор финансирања 01-Приходи из буџета). 

• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 415 замењује 

се износом 1,180,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 421 замењује 

се износом 15,195,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 422 замењује 

се износом 2,038,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 423 замењује 

се износом 37,419,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 
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Економска класификација 424 замењује 

се износом 57,735,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 426 замењује 

се износом 8,155,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 441 замењује 

се износом 400,000 динара (извор финан-

сирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 472 замењује 

се износом 10,317,022 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 483 замењује 

се износом 5,971,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 484 замењује 

се износом 13,800,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 49911 замењу-

је се износом 1,500,000 динара (извор 

финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 49912 замењу-

је се износом 6,000,000 динара (извор 

финансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује 

се износом 80,658,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 512 замењује 

се износом 3,811,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

 Функција 020 увећава се и износи 

4,317,022 динара; 

 Функција 070 смањује се и износи 1,000,000 

динара; 

Функција 110 смањује се и износи 

13,025,000 динара; 

Функција 111 смањује се и износи 

23,463,500 динара; 

Функција 112 увећава се и износи 

7,500,000 динара; 

                   Функција 130 увећава се и износи 

86,222,000 динара; 

Функција 330 смањује се и износи 

2,617,000 динара; 

Функција 451 увећава се и износи 31,000,000 

динара; 

Функција 473 смањује се и износи 

9,000,000 динара; 

Функција 510 увећава се и износи 

37,000,000 динара; 

• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 110:  

- Позиција 4 економска класификација 421  

износ од 500,000 динара смањује се за 200,000 ди-

нара, и износи 300,000 динара; 

Функција 111:  

- Позиција 19 економска класификација 415  

износ од 220,000 динара увећава се за 100,000 дина-

ра, и износи 320,000 динара; 

- Позиција 20 економска класификација 421  

износ од 300,000 динара смањује се за 100,000 ди-

нара, и износи 200,000 динара; 

- Позиција 21 економска класификација 422  

износ од 300,000 динара смањује се за 50,000 дина-

ра, и износи 250,000 динара; 

Функција 510:  

- Додаје се позиција 51/1 економска класи-

фикација 424  износ од 0,00 динара увећава се за 

24,000,000 динара, и износи 24,000,000 динара; 

Функција 451:  

- Позиција 71 економска класификација 424  

износ од 7,000,000 динара увећава се за 2,000,000 

динара, и износи 9,000,000 динара; 

Функција 070:  

- Позиција 76 економска класификација 472  

износ од 1,500,000 динара смањује се за 500,000 

динара, и износи 1,000,000 динара; 

Функција 020:  

- Позиција 80 економска класификација 472  

износ од 3,000,000 динара увећава се за 1,317,022 

динара, и износи 4,317,022 динара; 

Функција 130: 

- Позиција 101 економска класификација 441  

износ од 100,000 динара увећава се за 300,000 дина-

ра, и износи 400,000 динара; 

- Позиција 104 економска класификација 483  

износ од 1,762,000 динара увећава се за 2,000,000 

динара, и износи 3,762,000 динара; 

- Позиција 115 економска класификација 484  

износ од 12,300,000 динара увећава се за 1,500,000 

динара, и износи 13,800,000 динара; 

Функција 112: 

- Позиција 105 економска класификација 

499110  износ од 500,000 динара увећава се за 

1,000,000 динара, и износи 1,500,000 динара; 

- Позиција 106 економска класификација 

499120  износ од 2,000,000 динара увећава се за 

4,000,000 динара, и износи 6,000,000 динара; 

Функција 160: 

- Позиција 123 економска класификација 415  

износ од 10,000 динара увећава се за 50,000 динара, 

и износи 60,000 динара; 

- Позиција 130 економска класификација 426  

износ од 250,000 динара увећава се за 100,000 дина-

ра, и износи 350,000 динара; 
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- Позиција 133 економска класификација 511  

износ од 200,000 динара смањује се за 100,000 ди-

нара, и износи 100,000 динара; 

- Позиција 134 економска класификација 512  

износ од 200,000 динара смањује се за 50,000 дина-

ра, и износи 150,000 динара; 

Функција 911: 

- Позиција 159 економска класификација 421  

износ од 300,000 динара увећава се за 100,000 дина-

ра, и износи 400,000 динара (извор финансирања 01 

– Приход из буџета); износ од 315,000 динара уве-

ћава се за 170,000 динара, и износи 485,000 динара 

(извор финансирања 04 – Сопствени приходи бу-

џетских корисника); 

- Позиција 160 економска класификација 422  

износ од 100,000 динара увећава се за 20,000 дина-

ра, и износи 120,000 динара (извор финансирања 01 

– Приход из буџета); 

- Позиција 161 економска класификација 423  

износ од 830,000 динара смањује се за 30,000 дина-

ра, и износи 800,000 динара (извор финансирања 01 

– Приход из буџета); 

- Позиција 162 економска класификација 424  

износ од 50,000 динара увећава се за 30,000 динара, 

и износи 80,000 динара (извор финансирања 01 – 

Приход из буџета); износ од 0,00 динара увећава се 

за 5,000 динара и износи 5,000 динара (извор фи-

нансирања 04 – Сопствени приходи буџетских ко-

рисника); 

- Позиција 163 економска класификација 425  

износ од 200,000 динара смањује се за 175,000 ди-

нара, и износи 25,000 динара (извор финансирања 

04 – Сопствени приходи буџетских корисника); 

- Позиција 167 економска класификација 483  

износ од 200,000 динара смањује се за 120,000 ди-

нара, и износи 80,000 динара (извор финансирања 

01 – Приход из буџета); 

Функција 473: 

- Позиција 178 економска класификација 423  

износ од 2,034,000 динара смањује се за 1,000,000 

динара, и износи 1,034,000 динара; 

Функција 330: 

- Позиција 202 економска класификација 483  

износ од 4,000,000 динара смањује се за 3,000,000 

динара, и износи 1,000,000 динара; 

• Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 2. Комуналне делатности мења 

се и у укупном износу износи 55,000,000 динара; 

Програм 4. Развој туризма мења се и у 

укупном износу износи 9,000,000 динара; 

Програм 7. Путна инфраструктура мења 

се и у укупном износу износи 31,000,000 динара; 

Програм 11. Социјална и дечја зааштита 

мења се и у укупном износу износи 21,117,022 ди-

нара; 

Програм 15. Локална самоуправа мења 

се и у укупном износу износи 108,692,000 динара. 

Програм 16. Политички систем локалне 

самоуправе мења се и у укупном износу износи 

38,035,500 динара. 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмење-

на. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

30.03.2017.године, број 400-2/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Александар Колић,с.р. 
 

 

На основу члана 77. Закона о запосленима у ауто-

номним покрајинама и јединицама локалне самоу-

праве („Службени гласник РС“ број: 21/2016) 

Скупштина општине Трговиште на својој седници, 

одржаној дана 28 марта  2017. године усваја следе-

ћи: 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

1) Постојећи број службеника и намештени-

ка 

на дан 28. март  2017. године 

 

- по радним местима 

 

Радна места службеника 

број 

изврши

лаца 

Начелник општинске управе 1 

Руководилац Одељења, Послови еко-

номског развоја и европских интеграција 

и вођење јавних инвестиција 1 

Послови економског развоја и Стручни и 

управни послови у области туризма, 

трговине, угоститељства и занатства 1 

Административно-технички  и стати-

стички послови Канцеларије за локално-

економски развој 1 

Послови у области пољопривреде, 

руралног развоја, водопривреде, 1 
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шумарства и послови процене утицаја 

пројекта на животну средину и праћење 

стања и заштита и унапређење животне 

средине 

Руководилац Одељења, Аналитичар 

буџета и главни контиста главне књиге 

трезора и Нормативно - правни послови 

у  области припреме и извршења буџета 1 

Књиговођа  и Ликвидатор – Шеф рачу-

новодства 1 

Материјално-финансијско књиговодство 

основних средстава и Послови књижења 

свих рачуна и подрачна 1 

Обрачун плата, накнада и других личних 

прихода и послови благајне 1 

Службеник за јавне набавке и Послови 

економата и руковаоца имовине 1 

Руководилац ЛПА, Послови утврђивања, 

наплате локалних јавних прихода, поре-

ски извршитељ и послови вођења 

поступка по правном леку 1 

Порески инспектор канцеларијске 

контроле  

и канцеларијски послови 1 

Порески инспектор теренске  контроле и 

канцеларијски послови 1 

Руководилац Одељења Имовинско-

правни послови, стручно-технички 

послови управљања имовином, управно-

стамбени послови, послови праћења рада 

јавних предузећа и стручни нормативно-

правни послови у области комуналних 

делатности, енергетике и саобраћаја и 

Управни послови у области комуналних 

делатности 1 

Урбаниста и просторни планер / 

Послови озакоњења објеката и 

Обједињена процедура - Послови 

контроле техничке документације и 

управно-правни послови, Оперативни и 

припремни послови коришћења јавних 

површина / 

Руководилац Одељења и послови и уна-

пређња стања у области образовања, 

спорта, културе и јавног информисања 1 

Послови доношења решења за 

утврђивање породиљских права, права 

на родитељски и дечији додатак и 

борачко-инвалидску заштиту / 

Послови утврђивања породиљских права 

и права на родитељски додатак  1 

Послови пријема захтева за остваривање 

права на дечији додатак и утврђивања 

права дечији додатак / 

Послови утврђивања права на борачко-

инвалидску заштиту, послови извршења 

са текућих рачуна из области  борачко- 

инвалидске заштите и финансијско-

рачуноводствени послови у области 

породиљских права 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске 

послове и Управно - правни послови у 

области инспекцијског надзора 1 

Грађевински инспектор / 

Инспектор за заштиту животне средине 

и туристички инспектор – Заменик руко-

водиоца одељења за инспекцијске 

послове 1 

Комунални инспектор и инспектор за 

послове трговине и заштите потрошача 1 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве 1 

Просветни инспектор 1 

Руководилац Одељења  Управљање људ-

ским ресурсима,  послови радних односа 

и јавног значаја 1 

Послови планирања одбране и 

планирања заштите од елементарних 

непогода,  нормативно-правни послови 

за органе општине и послови заштите и 

збрињавања избеглих, прогнаних и ра-

сељених лица 1 

Канцеларијски послови и послови за 

потребе Општинског већа 1 

Саветник за заштиту права пацијената, 

примарне здравствене заштите и родне 

равноправности и послови пружања 

Правне помоћи / 

Матичар за матично подручје Трговиште 

и Грађанска стања - Услужни центар 1 

Матичар за матична подручја Шајинце и 

Ново Село и Грађанска стања / 

Заменик матичара за матична подручја 

Ново Село и Шајинце  1 

Матичар за матична подручја Радовница 

и Доњи Стајевац и Грађанска стања / 

Заменик матичара за матична подручја 

Доњи Стајевац и Радовница  1 

Послови ажурирања бирачког списка, 

инжењер и техничар система и мреже 

програмер и ИТ администратор  1 

Канцеларијски послови за пријем, заво-

ђење, распоређивање аката, експедицију 

поште и оверу потписа, рукописа и пре-

писа –Услужни центар- писарница 1 

Канцеларијски послови архивирања 

предмета и аката  1 

Радна места намештеника број 
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изврши

лаца 

Возач моторног возила и одржавања 

возила 1 

Возач моторног возила 1 

Дактилограф/Оператер 1 

Портир и послови вођења евиденције 

возила 1 

Курир 1 

Курир у месној канцеларији Ново Село 1 

Послови одржавања хигијене 1 

Кафе кувар - конобар 1 

Послови одржавања уређаја и 

инсталација - домар 1 

 

- по звањима 

 

Звања службеника и намеште-

ника 

број 

извршилаца 

самостални саветник 9 

саветник 3 

млађи саветник 4 

сарадник 4 

млађи сарадник 3 

виши референт 7 

референт  0 

млађи референт 0 

намештеник 9 

 

2) Број запослених са радним односом на не-

одређено време који су потребни у 2017. 

години години за коју се доноси Кадров-

ски план 

 

Звања службеника и намеште-

ника 

број 

извршилаца 

самостални саветник 9 

саветник 9 

млађи саветник 5 

сарадник 4 

млађи сарадник 4 

виши референт 7 

референт  0 

млађи референт 0 

намештеник 9 

 

3) Број приправника чији се пријем планира 

 

Приправници 

број 

извршилаца 

висока стручна спрема (240 

ЕСПБ бодова) 5 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 5 

средња стручна спрема 10 

4) Број запослених чији се пријем у радни 

однос на одређено време планира у  каби-

нету председника општине 

 

Висина стручне спреме 

Број изврши-

лаца 

висока стручна спрема (240 

ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 1 

средња стручна спрема 1 

 

 

5) Број запослених чији се пријем у радни 

однос на одређено време планира због по-

већања обима посла 

 

Висина стручне спреме 

Број изврши-

лаца 

висока стручна спрема (240 

ЕСПБ бодова) 4 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ 

бодова) 1 

средња стручна спрема 2 

 

 

У Општинској управи радни однос мирује  

(1) једном службенику,  а један службеник је на по-

родиљско одсуство који су били распоређени на 

радно место у звању самосталног саветника. Они су 

приказани у постојећем броју службеника за 2017. 

годину и у планираном броју службеника за 2017. 

годину, јер су на тим радним местима у радном 

односу на одређено време два службеника ради 

замене, један замењује начелника општинске управе 

на његовом радном месту, а други  замењује 

Руководилаца Одељења за финансије и буџет, 

Аналитичара буџета и главног контисту главне 

књиге трезора и Нормативно - правни послови у  

области припреме и извршења буџета, који је на 

породиљском одсуству. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
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 Чланом 77. Закона о запосленима у 

ауотномним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) 

прописано је да се нацрт кадровског плана 

припрема у складу са буџетским календаром, 

истовремено са нацртом буџета аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе, 

тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним 

буџетом. Кадровски план у јединици локалне 

самоуправе усваја скупштина града, општине, 

односно градске општине истовремено са одлуком о 

буџету јединице локалне самоуправе, односно 

градске општине. 

Општинско веће је у складу са наведеном 

одредбом Скупштини општине поднела на усвајање 

нацрт кадровског плана општинске градске управе, 

као и кадровске планове других органа и служби 

оптине за које постоји обавеза усвајања кадровског 

плана истовремено са нацртом буџета за 2017. го-

дину.  

Након одражне расправе о предложеном 

нацрту кадровског плана за 2017. годину Скупшти-

на општине Трговиште га је усвојила без измена, на 

својој сединици одржаној дана 28.03.2017.годин. 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Александар Колић,с.р. 
 

202. 

На основу члана 27. став 10. 28. Закона о  

јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11 и 

88/13), Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/2012), члана 41. 

Статута општине Трговиште (''Службени  гласник 

Пчињског округа'', број28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници одржаној дана 28.03.2017. 

године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О  ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ 

СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се у складу са Законом о 

јавној својини (у даљем тексту: Закон) и Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: 

Уредба), утврђују се:  

 - носиоци права коришћења на стварима у 

својини општине Трговиште (у даљем тексту: 

општина), као и њихова овлашћења,  

 - надлежни органи општине за припрему и 

доношење аката у вези са прибављањем и 

располагањем стварима у јавној својини општине и 

одређује се лице надлежно да у име општине 

закључи уговор у вези са истима,  

 - поступци у којима се, ствари у јавној 

својини које користе органи општине, могу 

прибавити и располагати (коришћење, закуп, 

отуђење, залагање итд.), 

 - надлежност за вођење евиденције и пописа 

ствари у јавној својини општине и евиденције 

непокретности у јавној својини које користе органи 

општине. 

  

Члан 2.  

 Под  прибављањем ствари  у јавну својину 

општине, у смислу ове одлуке, подразумева се 

прибављање ствари по тржишној вредности, 

разменом, изградњом и бестеретним правним 

послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава 

воље).   

 Под управљањем стварима у јавној својини 

општине, у смислу ове одлуке, подразумева се 

одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и 

извршавање законских и других обавеза у вези са 

тим стварима.  

 Под располагањем стварима у јавној 

својини општине, у смислу ове одлуке, подразумева 

се:  

 1) давање ствари на коришћење;  

 2) давање ствари у закуп;  

 3) пренос права јавне својине на другог 

носиоца јавне својине (са накнадом или без 

накнаде), укључујући и размену;  

 4) отуђење ствари;  

 5) заснивање хипотеке на непокретностима;  

 6) улагање у капитал;  

 7) залагање покретне ствари.  

 Под отуђењем непокретности у смислу става 

3. тачка 4) овог члана подразумева се и одлучивање 

о расходовању ствари и рушењу објеката, осим у 

случају кад рушење наложи надлежни орган због 

тога што објекат склон паду угрожава безбедност, 

односно кад надлежни орган наложи рушење 

објекта изграђеног супротно прописима о 

планирању и изградњи. 

 

II  ПРАВО  КОРИШЋЕЊА 

 

Члан 3.  
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 Право коришћења ствари у јавној својини 

општине, у смислу ове одлуке, обухвата право 

држања ствари, коришћења исте у складу са 

природом и наменом ствари, давања у закуп и 

управљања истом.  

 Носиоци права коришћења ствари у јавној 

својини општине могу бити:  

 1) државни органи и организације, на основу 

одлуке о давању ствари на коришћење или у закуп;  

 2) органи и организације општине, на основу 

одлуке о давању ствари на коришћење; 

 3) јавна предузећа и друштва капитала чији је 

оснивач општина, уколико им се право коришћења 

на ствари пренесе, на основу одлуке Скупштине 

општине Трговиште (у даљем тексту: Скупштина);   

 4) остала правна лица, на основу концесије 

или по другом основу предвиђеним законом и 

 5) месне заједнице, у складу са одлуком 

Скупштине којим се уређује положај месних 

заједница.  

 

Члан 4.  

 Носиоци права коришћења из члана 3. ове 

Одлуке, имају право да ствар држе и да је користе у 

складу са природом и наменом ствари, да је дају у 

закуп и да њоме управљају у складу са уговором 

којим им је та ствар дата на коришћење, односно у 

складу са Законом. 

 Лица из члана 3. став 2. тачка 3. ове Одлуке, 

ствари у јавној својини општине, на којима имају 

право коришћења, могу дати у закуп, уз претходно 

добијену сагласност Скупштине. 

 Скупштина може одлучити да се 

непокретност у својини општине на којој постоји 

право коришћења из члана 3. ове Одлуке, која није у 

функцији остваривања надлежности, односно 

делатности носиоца права коришћења на тој ствари, 

као и непокретност која се користи супротно 

закону, другом пропису или природи и намени 

непокретности, одузме од носиоца права 

коришћења.  

 Право коришћења на непокретности у 

својини општине из члана 3. ове Одлуке престаје и у 

случају њеног отуђења из својине општине, 

независно од воље носиоца права коришћења на тој 

непокретности, у случају престанка носиоца права 

коришћења, као и у другим случајевима утврђеним 

законом.  

 Одлуку о престанку права коришћења 

доноси Скупштина, на предлог Општинског већа (у 

даљем тексту: Веће). 

 О давању на коришћење непокретности 

одузете у складу са ставом 3. овог члана, као и о 

непокретности коју општина стекне поклоном, 

једностраном изјавом воље или на други законом 

одређен начин, одлучује Скупштина. 

 

Пренос права коришћења 

 

Члан 5. 

 Општина може пренети право коришћења на 

непокретностима на којима има право јавне својине 

другим  правним  лицима и организацијама, без 

накнаде, а за обављање делатности за коју су 

основане и то: 

 -  установама, јавним службама и другим 

организацијама, чији је оснивач општина, 

 -  месним заједницама на територији 

општине, које је основала општина, 

 - јавним предузећима, друштвима капитала 

чији је оснивач општина, као њиховим зависним 

друштвима, а која нису пренета у својину тог јавног 

предузећа, односно друштва. 

 Непокретности у својини општине могу се 

дати на коришћење и осталим правним лицима, 

концесијом или на други начин предвиђен законом, 

са накнадом или без накнаде. 

 

Члан 6. 

 Одлуку о давању на коришћење 

непокретности правним лицима из члана 3. и 5. ове 

Одлуке доноси Скупштина. 

 Одлука о давању на коришћење 

непокретности садржи: 

 - назив корисника (матични број, ПИБ, 

седиште), 

 - претежна делатност корисника, 

 - временски период давања на коришћење, 

 - да ли се непокретност даје са накнадом или 

без накнаде, 

 - лице овлашћено за закључивање уговора о 

преносу права коришћења, 

 - и друге податке, који су неопходни за 

закључење уговора. 

 Уговор о преносу права коришћења испред 

општине, након донете одлуке Скупштине из става 

1. овог члана, закључиће Председник општине (у 

даљем тексту: Председник). 

 

Врсте ствари у јавној својини које користе 

органи општине Трговиште  

 

Члан 7.  

 Ствари у јавној својини општине, на које се 

односе одредбе ове одлуке, су непокретне и 

покретне ствари.  

Члан 8.  

 Под непокретним стварима, у смислу ове 

Одлуке, подразумевају се службене зграде делови 
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зграда и просторије, које су изграђене у јавној сво-

јини Општине, купљене и на други начин 

прибављене у јавну својину Општине, 

 - стамбене зграде, станови, гараже и пословни 

простор у стамбеним зградама, који су изградњом, 

куповином или на други начин прибављени у јавну 

својину Oпштине као и непокретности за репрезен-

тативне потребе. 

- земљиште  које се прибавља у јавну својину 

Општине, за потребе које не подлежу јавном 

интересу предвиђеном Законом о експропријацији  

 Скупштина утврђује које се непокретности 

сматрају непокретностима за репрезентативне 

потребе, одређује начин њиховог коришћења као и 

орган који обавља послове одржавања ових 

непокретности.  

 Непокретностима из става 1. овог члана, 

располаже се у складу са одредбама ове одлуке које 

се односе на прибављање, отуђење и давање у 

закуп. 

 

Члан 9.  

 Под покретним стварима, у смислу ове 

одлуке, подразумевају се превозна средства, 

предмети посебне историјско- документарне, 

културне или уметничке вредности, опрема и 

потрошни материјал.  

 Покретним стварима из става 1. овог члана 

располаже се у складу са одредбама ове Одлуке које 

се односе на прибављање, отуђење, давање у закуп 

покретних ствари и посебним законима. 

 

Члан 10.  

 Органи општине и остали корисници ствари 

у јавној својини општине дужни су да те ствари  

користе на начин којим се обезбеђује ефикасно 

вршење њихових права и дужности, као и 

рационално коришћење и очување тих ствари.  

 Запослени у органима општине и код осталих 

корисника ствари у јавној својини одговорни су за 

савесно и наменско коришћење ствари у јавној 

својини општине које користе у обављању послова.  

 

III   ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

Члан 11. 

 Непокретности у јавној својини општине 

прибављају се и отуђују у поступку јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда, а 

изузетно непосредном погодбом, под условима 

утврђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком.  

 Почетна, односно најнижа (код отуђења), 

односно највиша (код прибављања) купопродајна 

цена непокретности која се прибавља или отуђује из 

јавне својине утврђује се у висини тржишне 

вредности предметне непокретности, изражене у 

еврима, с тим што се исплата врши у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу 

Народне банке Србије на дан уплате.  

 

Поступак код прибављања непокретности у 

јавној својини јавним надметањем  

и прикупљањем писмених понуда 

 

Члан 12. 

 Одлуку о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину доноси Скупштина, 

на предлог Већа.  

 Одлука о покретању поступка садржи: 

 - врсту поступка за прибављање 

непокретности (јавно надметање или прикупљање 

понуда); 

 - карактеристике непокретности која се 

прибавља у јавну својину;  

 - почетну купопродајну цену; 

 - назначење лица која имају право учешћа;  

 - критеријуме који ће се применити код 

оцене понуда и  

 - оквирне датуме у којима ће се спроводити 

појединачне фазе поступка. 

  Одлука о покретању поступка прибављања 

непокретности може да садржи и друге елементе 

прописане Законом, Уредбом  и овом Одлуком. 

 Након доношења одлуке из става 1. овог чла-

на, Скупштина формира Комисију за спровођење 

поступка прибављања непокретности у јавну 

својину, која објављује оглас о спровођењу 

поступка (јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда), (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија има пет чланова, председника и 

четири члана. 

  

Члан 13.  

 Оглас мора бити објављен на огласној табли, 

званичној интернет страници општине и листу који 

се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије.  

 Оглас из става 1. овог члана обавезно 

садржи:  

- назив органа за чије потребе се 

непокретност прибавља у јавну својину (назив 

купца); 

- карактеристике непокретности која се 

прибавља у јавну својину; 

- ближе услове за прибављање 

непокретности у јавну својину (у погледу рокова 

плаћања, дана увођења у посед и сл.);  
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- обавезу подносиоца пријаве за 

учествовање у поступку јавног надметања (у даљем 

тексту: пријава), односно понуде за учествовање у 

поступку прикупљања писмених понуда (у даљем 

тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду, 

достави одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет прибављања у јавну 

својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о 

евиденцији непокретности и правима на њима и др.;  

- обавезу власника непокретности која се 

нуди да достави изјаву да на истој не постоје права 

трећих лица, да није оптерећена теретима, да није 

под спором, нити под забраном располагања, да 

није предмет теретног или бестеретног правног 

посла, нити уговора о доживотном издржавању и да 

не постоје друге сметње за пренос права својине, 

као и изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било какав 

терет, продавац се обавезује да га отклони о свом 

трошку, односно да купцу пружи заштиту од 

евикције и сноси сву одговорност за евентуалне 

правне недостатке;  

- обавезу подносиоца пријаве, односно 

понуде да уз пријаву, односно понуду достави доказ 

да су измирени сви трошкови коришћења 

непокретности која се нуди (утрошена електрична 

енергија, комуналије, порез на имовину и друго);  

- критеријум за избор најповољнијег 

понуђача; 

- обавезан садржај пријаве, односно понуде 

и исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду, у складу са овом одлуком;  

- адресу за достављање пријаве, односно 

понуде;  

- рок за подношење пријаве, односно 

понуде; 

- место и време одржавања јавног 

надметања, односно отварања понуда;  

- обавештење да подносиоци 

неблаговремене и непотпуне пријаве, односно 

понуде, неће моћи да учествују у поступку јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, 

односно да ће исте бити одбачене.  

 Пријава, односно понуда доставља се у 

затвореној коверти са видљивом назнаком на који се 

оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно 

понуде.  

 Пријава, односно понуда мора да садржи: 

1) за правно лице- назив, седиште и број 

телефона и мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица, извод из регистра привредних 

субјеката надлежног органа и потврда о пореском 

идентификационом броју; 

2) за физичко лице-  име и презиме, адресу, 

број личне карте, матични број и број телефона и 

мора бити потписана;  

3) за предузетника- извод из регистра 

надлежног органа и потврда о пореском 

идентификационом броју.  

 У случају да подносиоца пријаве, односно 

понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за 

заступање мора бити специјално и оверено.  

 Пријава, односно понуда је непотпуна ако не 

садржи све што је прописано, ако нису приложене 

све исправе како је то предвиђено, односно ако не 

садржи све податке предвиђене огласом или су 

подаци дати супротно објављеном огласу.  

 

Члан 14. 

 Поступак прибављања непокретности у јавну 

својину општине спроводи Комисија из члана 12. 

ове Одлуке, која о току поступка води записник и 

по окончаном поступку утврђује предлог за избор 

најповољнијег понуђача.  

 Услови за спровођење поступка јавног 

надметања, односно разматрања писмених понуда 

су испуњени уколико пристигне најмање једна 

благовремена и потпуна пријава, односно понуда.  

 Уколико подносилац благовремене и 

потпуне пријаве, односно понуде не приступи 

јавном надметању, односно отварању писмених 

понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, 

односно понуде.  

 Подносиоци неблаговремене, односно 

непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку 

јавног надметања, а непотпуне, односно 

неблаговремене пријаве, односно понуде се 

одбацују.  

 Предлог одлуке о избору најповољнијег 

понуђача, након спроведеног поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда 

доноси Веће, на основу предлога Комисије за избор 

најповољнијег понуђача.  

 Скупштина доноси одлуку о избору 

најповољнијег понуђача и прибављању 

непокретности у јавну својину, на основу предлога  

Већа.  

 Лице овлашћено за закључивање уговора о 

прибављању непокретности у јавну својину је 

Председник општине Трговиште. 

 

Поступак код отуђења непокретности из јавне 

својине 

 

Члан 15.  

 Одлуку о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине доноси Скупштина.  

 Одлука о покретању поступка садржи: 
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 - врсту поступка за отуђење непокретности 

(јавно надметање или прикупљање понуда); 

 - карактеристике непокретности која се 

отуђује из јавне својине; 

 - почетну купопродајну цену; 

 - назначење лица која имају право учешћа;  

 - критеријуме који ће се применити код 

оцене понуда и 

 - оквирне датуме у којима ће се спроводити 

појединачне фазе поступка.  

 Одлука о покретању поступка отуђења може 

да садржи и друге елементе прописане Законом, 

Уредбом и овом Одлуком. 

 Након доношења акта о покретању поступка 

отуђења непокретности из јавне својине у смислу 

Закона, Скупштина формира Комисију за 

спровођење поступка отуђења непокретности из 

јавне својине, која објављује оглас о спровођењу 

поступка (јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда) за отуђење непокретности из јав-

не својине, који мора бити објављен у дневном 

листу који се дистрибуира на целој територији РС, 

као и на огласној табли и званичној интернет 

страници општине. 

 Комисија има пет чланова, председника и 

четири члана. 

 

Члан 16. 

 Оглас из става 1. овог члана обавезно 

садржи:  

 - назив органа и корисника непокретности 

која се отуђује из јавне својине који објављује оглас 

(назив продавца); 

 - ближе податке о начину отуђења 

непокретности из јавне својине (јавно надметање 

или прикупљање писмених понуда);  

 - опис непокретности која се отуђује из јавне 

својине;  

 - почетну цену по којој се непокретност 

отуђује из јавне својине;  

 - рокове плаћања; 

 - критеријуме за избор најповољнијег 

понуђача; 

 - висину и начин полагања депозита;  

 - рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда;  

 - обавезан садржај пријаве, односно понуде и 

исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду, у складу са овом одлуком;  

 - адресу за достављање пријаве, односно 

понуде;  

 - место и време увида у документацију (акти 

о власништву и измиреним трошковима коришћења 

непокретности) у вези са непокретности која се 

отуђује из јавне својине;  

 - рок за подношење пријаве, односно понуде; 

 - место и време одржавања јавног надметања, 

односно отварања понуда;  

 - обавештење да подносиоци 

неблаговремене, односно непотпуне пријаве, 

односно понуде неће моћи да учествују у поступку 

јавног надметања, односно прикупљања понуда.  

 У поступку прикупљања писмених понуда у 

пријави се наводи износ који се нуди за предметну 

непокретност.    

 Одредбе ове Одлуке, којим су регулисан 

поступак прибављања непокретноси у јавну 

својину, сходно се примењују и у поступку отуђења 

непокретности из јавне својине.  

 

Члан 17. 

 Поступак разматрања приспелих понуда 

спровешће се уколико на оглас пристигне најмање 

једна благовремена и потпуна понуда. 

 Поступак јавног надметања спровешће се и у 

случају да пристигне најмање једна благовремена и 

потпуна пријава на основу које се подносилац 

региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 

по којој се непокретност отуђује из јавне својине 

прихвати као купопордајну цену, с тим да уколико 

не прихвати купорподајну цену, губи право на 

враћање депозита. 

 Учесник који понуди највиши износ 

купопордајне цене потписује изјаву о висини 

понуђене цене коју је дужан да уплати у року 

утврђеним огласом. 

 Уколико учесник из претходног става, не 

закључи уговор и не уплати купопродајну цену у 

предвиђеном року, губи право на повраћај депозита. 

 Основни критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је висина купопродајне цене. 

 Уколико је огласом предвиђено полагање 

депозита у поступку прикупљања писмених понуда, 

а учесник који је изабран за најповољнијег понуђача 

не закључи уговор и не плати купопродајну цену, у 

року утврђеним огласом, губи право на повраћај 

депозита, док остали учесници поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда 

који нису избарани за најповољнијег понуђача, 

имају право на повраћај депозита у року утврђеним 

огласом. 

 Комисија по окончаном поступку јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда 

утврђује предлог да се непокретност у јавној своји-

ни отуђи понуђачу који је понудио најповољније 

услове. 

 Предлог Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача, након спроведеног поступка јавног 
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надметања, односно прикупљања писмених понуда, 

доноси Веће, на основу образложеног предлога  

Комисије. 

 Скупштина доноси одлуку о отуђењу 

непокретности у јавну својину на основу предлога 

Већа.  

Лице овлашћено за закључивање уговора о 

отуђењу непокретности у јавну својину је 

Председник општине Трговиште. 

 

Отуђење непокретности у јавној својини  испод 

тржишне цене, односно без накнаде 

 

Члан 18. 

 Изузетно Скупштина  може отуђити 

непокретности из јавне својине и испод тржишне 

цене и без накнаде, ако постоји интерес за таквим 

располагањем, као што су: 

 1) отклањање последица елементарних 

непогода; 

 2) успостављање добрих односа са другим 

државама, односно међународним организацијама; 

 3) други случајеви отуђења непокретности 

предвиђени посебним законом. 

 Предлог одлуке о отуђењу непокретности из 

јавне својине испод тржишне вредности, односно 

без накнаде, мора да садржи образложење из кога се 

може утврдити постојање разлога из става 1.овог 

члана. 

 У случају преноса права јавне својине на 

непокрентости између различитих носилаца тог 

права, непокретности се могу преносити испод 

тржишне цене односно без накнаде, с тим да такво 

располагање мора бити посебно образложено. 

 

Поступак прибављања и отуђења непокретности  

непосредном погодбом 

 

Члан 19. 

 Непокретности се могу прибавити у јавну 

својину непосредном погодбом, али не изнад, од 

стране надлежног органа, процењене тржишне 

вредности непокретности, ако у конкретном случају 

то представља једино могуће решење, под којим се 

подразумева:  

 1) случај када непокретност која се прибавља 

у јавну својину по својим карактеристикама једина 

одговара потребама власника, корисника, односно 

носиоца права коришћења, с тим да предлог одлуке 

о оваквом располагању садржи образложење 

разлога оправданости и целисходности прибављања 

са аспекта остварења интереса Општине и разлоге 

због којих се прибављање не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда;  

 2) случај када се ради о међусобном 

располагању између носилаца права јавне својине;  

 3) случај прибављања непокретности у јавну 

својину путем размене, ако је та размена у интересу 

општине, уз испуњење свих услова из члана 30. 

Закона о јавној својини.  

 

Члан 20. 

 Непокретности у јавној својини могу се 

отуђити из јавне својине непосредном погодбом, 

али не испод од стране надлежног органа 

процењене тржишне вредности непокретности, ако 

у конкретном случају то представља једино могуће 

решење, уз посебно образложење разлога 

оправданости и целисходности отуђења и разлога 

због којих се отуђење не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда. 

 

Члан 21. 

 Пошто Скупштина донесе одлуку да се 

непокретност прибави у јавну својину, односно 

отуђи из јавне својине непосредном погодбом, 

формира Комисију за прибављање односно отуђење 

непосредном погодбом, која по окончаном поступку 

непосредне погодбе, записник са одговарајућим 

предлогом, доставља Већу.  

 Комисија има пет чланова, председника и 

четири члана. 

 Одлуке о прибављању непокретности, 

односно отуђења непокретности из јавне својине, 

након спроведеног поступка непосредне погодбе, 

доноси Скупштина на образложени предлог Већа. 

 Лице овлашћено за закључивање уговора о 

прибављању односно отуђењу непокретности 

непосредном погодбом је Председник општине 

Трговиште. 

 

Члан 22. 

 Плаћање купопродајне цене може бити 

једнократно или на рате. 

 Ако се плаћање врши на рате износ 

купопродајне цене уплаћује се у једнаким месечним 

ратама, највише до 24 месечне рате. 

 Када лице коме је уговором о купопродаји  

предвиђено плаћање купопродајне цене у месечним 

ратама, одлучи да током периода отплате, на 

непокретности која је предмет уговора догради, 

реконструише или изврши друге радове за које је 

обавезно издавање грађевинске дозволе, дужан је да 

пре издавања грађевинске дозволе измири 

преостале рате у једнократном износу одређене 

уговором. 

 Купац може и пре рока одређеног уговором 

да отплати остатак дуга. 
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Члан 23. 

 По закључењу уговора о купопродаји и 

прибављеним доказима о регулисању међусобних 

обавеза са Општином, о чему Општинска управа- 

Одељење надлежно за послове финансија издаје 

потврду, стичу се услови за упис права својине у 

јавном регистру о непокретностима и стварним 

правима на њима. 

 Када је купопродајним уговором предвиђено 

плаћање у месечним ратама Општинска управа 

доставља копију купопродајног уговора Служби за 

катастар непокретности, у циљу уписа предбележбе 

о плаћању купопродајне цене у месечним ратама. 

 

Прибављање непокретности у јавној својини 

путем размене непокретности непосредном 

погодобом 

 

Члан 24. 

 Општина може прибавити непокретност 

путем размене у јавној својини са инвеститором 

изградње објекта када је општина носилац права 

јавне својине на зградама, односно њиховим 

посебним деловима, који су предвиђени за рушење, 

у циљу привођења локације планираној намени, 

утврђују се следећи критеријуми за реализацију 

размене непокретности у јавној својини 

непосредном погодобом: 

 - општини на име накнаде за непокретност 

која се даје у размену мора припасти непокретност 

која има већу површину за најмање 15%, када је 

општина мањински власник у објекту који је 

предвиђен за рушење, односно уколико је општина 

већински власник најмање 50% у односу на 

површину непокретности у јавној својини која се 

даје на име размене, тим што у сваком случају 

понуда инвеститора не може да буде мања од 

оствареног просека постигнутог у размени 

непокретности са преосталим власницима етажних 

делова непокретности на предметној локацији, а на 

основу закључених уговора о регулисању 

имовинско-правних односа између наведених лица; 

 - уколико се општини у поступку размене 

непокретности нуди постојећа непокретност на 

другој локацији у власништву инвеститора 

изградње, поред критеријума из алинеје 1. овог 

става, потребно је да та непокретност буде у истој 

пословној, односно стамбеној зони и да по свом 

положају, структури, локацији и намени одговара 

постојећој непокретности у јавној својини са којом 

се размењује, као и да та непокретност буде 

укњижена у одговарајуће јавне књиге о евиденцији 

непокретности и правима на њима, као својина 

инвеститора; 

 - уговором о размени непокретности мора 

бити предвиђена уговорна казна за случај доцње 

потенцијалног инвеститора изградње стамбеног, 

односно пословног објекта на локацији која се 

приводи планираној намени, у погледу рока за 

изградњу и предају у посед новоизграђене 

непокрентости која се даје општини на име размене 

непокретности у јавној својини; 

 - уговором о размени непокретности мора 

бити утврђено заснивање хипотеке на одређеној 

непокретности у својини инвеститора изградње или 

трећег лица, којом се обезбеђује извршење његових 

обавеза, када је инвеститор физичко лице, односно 

предузетник, када је инвеститор изградње 

привредни субјекат (предузеће, односно привредно 

друштво), потребно је од инвеститора обезбедити 

заснивање хипотеке или оригиналну, безусловну, 

неопозиву и наплативу на први позив банкарску 

гаранцију првокласне банке, у висини процењене 

тржишне вредности будуће новоизграђене 

непокретности коју Општина  прибавља разменом.   

 Одлуку о прибављању непокретности у јавну 

својину разменом непокретности  у јавној својини 

путем непосредне погодбе, доноси Скупштина, на 

образложени предлог Већа. 

 Уговор о размени непокретности у јавној 

својини закључује Председник општине Трговиште. 

 

Прибављање и отуђење покретних ствари у 

јавној својини 

 

Члан 25. 

 Поступак прибављања покретних ствари у 

јавну својину општине, односно отуђење покретних 

ствари из јавне својине општине врши се у складу 

са Законом о јавним набавкама, Законом о јавној 

својини и подзаконским актима. 

 

IV  ДАВАЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ЗАКУП   

 

Опште одредбе 

Члан 26.  

 Непокретности у јавној својини из члана 6. 

ове Одлуке, могу се дати у закуп у поступку јавног 

надметања или прикупљањем писмених понуда 

путем јавног оглашавања и изузетно непосредном 

погодбом у случајевима утврђеним Законом, 

Уредбом и овом Одлуком. 

 Одлуку о покретању поступка давања у закуп 

непокретности у јавној својини доноси Скупштина, 

на предлог Већа. 

Поступак давања у закуп непокретности у 

јавној својини спроводи Комисија коју образује 

Скупштина. 
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 Комисија за спровођење поступка давања у 

закуп непокретности у јавној својини има 

председника и четири члана. 

Одлуку о давању у закуп непокретности 

путем јавног надметања, или прикупљања писмених 

понуда, доноси Председник општине, на иницијати-

ву Одељење за имовинско –правне послове, урбани-

зам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспек-

цијске послове Општинске управе општине Трго-

виште. 

Одлука из претходног става треба да садржи 

све обавезне елементе будућег огласа о спровођењу 

поступка јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда, који су утврђени овом Одлуком и 

важећим подзаконским актима. 

Одељење за просторно планирање, 

урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и 

комунално стамбене послове Општинске управе 

општине Трговиште, израђује предлог одлуке о 

давању у закуп непокретности путем јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда. 

 

Давање у закуп непокретности у јавној својини 

путем  јавног надметања  

 

Члан 27. 

 Одлука о покретању поступка садржи: 

1. врсту поступка за давање у закуп 

непокретности (поступак јавног надметања  или 

прикупљање  писмених понуда путем јавног 

оглашавања);  

2. податке о непокретности која се даје у 

закуп (адреса, зона, површина са структуром);  

3. намену непокретности коју одређује орган 

који доноси одлуку о покретању поступка;  

4. почетни износ закупнине; 

5. време на које се непокретност даје у закуп;  

6. назначење лица која имају право учешћа;  

7. критеријуме који ће се применити код 

оцене понуда;  

8. оквирне датуме у којима ће се спроводити 

појединачне фазе поступка; 

9. утврђену почетну цену закупнине у 

случају да се први поступак давања у закуп заврши 

безуспешно, с тим што умањена цена не сме бити 

мања за  више од 20%. 

 Одлука о покретању поступка давања у закуп 

може да садржи и друге елементе прописане 

Законом, Уредбом  и овом Одлуком. 

 Одлуку о покретању поступка давања у закуп 

непокретности доноси Скупштина, на предлог Већа. 

 

Члан 28. 

Након доношења акта о давању у закуп не-

покретности у јавној својини, Комисија објављује 

оглас о спровођењу поступка јавног надметања за 

давање у закуп непокретности у јавној својини.  

Оглас из става 1. овог члана, који се 

објављује у дневном листу који се дистрибуира на 

територији Републике Србије, на огласним таблама 

општине и на званичној интернет страници 

општине, обавезно садржи:  

 - назив органа и корисника непокретности 

која се даје у закуп у јавној својини (назив 

закуподавца);  

 - ближе податке о начину давања у закуп 

непокретности у јавној својини (јавно надметање 

или прикупљање писмених понуда);  

 - опис непокретности у јавној својини која се 

даје у закуп;  

 - услове под којима се непокретност у јавној 

својини даје у закуп (рок трајања закупа и др.);  

 - обавезе закупца у вези са коришћењем 

непокретности за одређену сврху и намену;  

 - време и место одржавања јавног надметања, 

односно разматрања приспелих понуда;  

 - начин, место и време за достављање пријава 

за учешће у поступку јавног надметања, односно 

писмених понуда за учешће у поступку прикупљања 

писмених понуда;  

 - место и време увида у документацију у вези 

са непокретностима  које се дају у закуп;  

 - почетну, односно најнижу висину 

закупнине по којој се непокретност у јавној својини 

може дати у закуп; 

 - висину и начин полагања депозита;  

 - рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда.  

 Комисија може одредити и друге додатне 

услове за учешће у поступку давања у закуп. 

Услови за учешће у поступку не смеју бити 

дискриминаторски. 

 

Члан 29. 

Пријава, односно понуда која се доставља 

обавезно садржи доказ о уплати депозита и износ 

закупнине која се нуди. 

  Поред доказа из става 1. овог члана, 

потребно је и за: 

 1) физичка лица- име и презиме, адреса, 

број личне карте, јединствени матични број грађана; 

 2) предузетнике- име и презиме 

предузетника, адреса, број личне карте, јединствени 

матични број грађана, извод из регистра надлежног 

органа, назив радње, матични број радње, ПИБ; 

 3) за правна лица- назив и седиште правног 

лица, копија решења о упису правног лица у реги-

стар код надлежног органа, копију решења о 

додељеном ПИБ- у;  
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 4) Поред доказа из тачке1), 2) и 3) овог става, 

пријава може да садржи: 

 -  пуномоћје за лице које заступа подносиоца 

пријаве; 

 -  назнаку непокретности  за коју се понуда 

подноси; 

 -  делатност која ће се обављати; 

 -  висину понуђене закупнине;  

 -  изјаву да ће непокретност преузети у 

виђеном стању; 

 -  доказ о уплаћеном депозиту; 

 -  изјаву да ће доставити средство 

финансијског обезбеђења за редовно испуњење 

обавеза; 

 -  доказ о уплати административне таксе и 

 - друге елементе предвиђене Одлуком о 

покретању поступка у зависности од врсте и намене 

непокретности. 

 Подносиоци неблаговремене или непотпуне 

пријаве, односно понуде не могу учествовати у 

поступку јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене 

пријаве, односно понуде се одбацују.  

 Поред непотпуних и неблаговремених 

понуда неће се разматрати ни понуде оног понуђача 

који има дуг према буџету општине по основу 

закупа. 

 

Члан 30. 

Депозит се уплаћује у износу од једне 

месечне закупнине од почетне цене за предметну 

непокретност. 

 Депозит се уплаћује на депозитни рачун 

општине. 

 Доказ о уплаћеном депозиту  доставља се уз 

пријаву, најкасније до рока одређеног у огласу. 

 Учеснику на огласу чија понуда није 

прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке 

о избору најповољнијег  понуђача. 

 Понуђач, чија је понуда прихваћена, губи 

право на повраћај депозита,  ако у року од 15 

(петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца  

не закључи уговор о закупу пословног простора.  

 

Члан 31. 

 Понуђач који је учинио најповољнију 

понуду, обавезан је да на  позив председника 

Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио 

највиши износ закупнине, са назнаком висине 

понуђеног износа закупнине. 

 Уколико најповољнији понуђач одбије да 

потпише изјаву из става 1. овог члана, председник 

Комисије, позива првог следећег најповољнијег 

понуђача да потпише изјаву из става 1. овог члана. 

 Уколико први следећи најповољнији понуђач 

не потпише изјаву из става 1. овог члана, 

председник Комисије јавно оглашава да поступак 

јавног надметања није успео. 

 Понуђачима из става 2. и 3. овог члана, 

уколико одбију да потпишу изјаве положени 

депозит се не враћа.  

 

Члан 32. 

 Поступак јавног надметања сматра се 

успелим и у случају достављања једне исправне 

пријаве за учешће којом се подносилац пријаве 

региструје и присуствује јавном надметању и 

проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину 

закупнине по којој се непокретност може дати у 

закуп.  

 Уколико подносилац пријаве не прихвати 

почетну висину закупнине, губи право на враћање 

депозита.  

 Поступак прикупљања писмених понуда 

спровешће се ако се пријави најмање један учесник. 

 Избор најповољнијег понуђача врши се при-

меном критеријума висине понуђене закупнине. 

 Уколико у поступку два или више понуђача 

понуде исти износ закупнине, Комисија задржава 

право да избор најповољнијег понуђача изврши по 

слободном уверењу.  

 

Члан 33. 

 Скупштина може ослободити плаћања закупа 

државне органе, јавне службе, удружења грађана, 

политичке странке, односно партије које имају 

одборнике у Скупштини, када за то постоји 

оправдани разлог и када је то у интересу општине. 

 Скупштина, на образложени предлог Већа, 

може дати у закуп непокретности у јавној својини и 

без накнаде.        

 Време трајања закупа за непокретности у 

јавној својини без накнаде, не може бити дужи од 5 

(пет) година, уз могућност продужења закупа. 

 Предлог одлуке мора садржати образложење 

и разлоге из којих се непокретности у јавној својини 

дају у закуп без накнаде.  

 Лице овлашћено за закључење уговора о 

закупу непокретности без накнаде, након донешене 

одлуке од стране Скупштине је Председник 

општине Трговиште. 

   

Члан 34. 

 Комисија ће припремити извештај о 

спроведеном поступку и предложити избор 

најповољнијег понуђача, који ће доставити Већу 

заједно са записником о спроведеном поступку. 
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 Веће након спороведеног поступка, 

образложену одлуку доставља Скупштини на 

одлучивање. 

 Лице овлашћено за закључење уговора по 

коначности решења из става. 1 овог члана је 

Председник  општине Трговиште. 

 

Давање у закуп непокретности у јавној својини 

путем прикупљања писмених понуда 

 

Члан 35. 

 Приликом давања непокретности у закуп 

прикупљањем писмених понуда, Скупштина доноси 

одлуку о покретању поступка и решење о 

формирању комисије која  расписује оглас и  

спроводи поступак давања у закуп непокретности 

путем прикупљања писмених понуда. 

 О давању непокретности у закуп 

прикупљањем писмених понуда сходно се 

примењују одредбе из ове Одлуке којима се уређује 

поступак давања у закуп непокретности  јавним  

надметањем. 

 

Давање у закуп непокретности у јавној својини 

путем непосредне погодбе 

 

Члан 36.  

 Непокретности у јавној својини могу се дати 

у закуп и ван поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда, у случајевима:  

 - када закуп траже међународне хуманитарне 

организације у циљу обезбеђења услова за смештај 

и рад у Републици Србији, као и домаће 

хуманитарне организације, политичке странке, 

организације и удружења грађана из области 

здравства, културе, науке, просвете, спорта, 

социјалне и дечије заштите, под условом да тај 

простор не користе за остваривање прихода;  

 - када закупац престане да обавља своју 

делатност, услед тешке болести, одласка у пензију 

или смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете 

или родитељ закупца (чланови породичног 

домаћинства), под условом да настави са 

обављањем исте делатности;  

 - када закупац- правно лице тражи 

одређивање за закупца друго правно лице чији је 

оснивач или када закупац- правно лице тражи 

одређивање за закупца друго правно лице, а оба 

правна лица имају истог оснивача, односно када је 

код закупца- правног лица дошло до одређених 

статусних промена;  

 - када закупац- физичко лице тражи 

одређивање за закупца правно лице чији је оснивач 

или када оснивач правног лица, због брисања истог 

из регистра надлежног органа, тражи да буде 

одређен за закупца, као физичко лице;  

 - када закупац који је уредно измиривао 

обавезу плаћања закупнине, тражи продужење 

уговора о закупу, закљученог на одређено време, 

најраније три месеца, а најкасније месец дана пре 

истека уговора о закупу;  

 - када се непокретност даје за потребе 

одржавања спортских, културних, сајамских, 

научних и других сличних потреба, а рок закупа је 

краћи од 30 дана;  

 - када се непокретност не изда у закуп после 

спроведеног поступка јавног оглашавања или 

прикупљања понуда, али не испод тржишне висине 

закупнине за ту непокретност, односно висине 

закупнине прописане овом одлуком;  

 - када давање у закуп тражи физичко лице 

којем је та непокретност одузета национализацијом, 

односно његови наследници, под условом да је 

покренут поступак за враћање одузете имовине пред 

надлежним органом;  

 - када један од закупаца исте непокретности 

тражи престанак закуподавног односа, а други 

закупац тражи закључење уговора о закупу, као 

једини закупац;  

 - када закупац- правно лице затражи 

одређивање за закупца непокретности друго правно 

лице, под условом да оно измири целокупан дуг 

закупца настао услед неплаћања закупнине и 

трошкова коришћења закупљене непокретности, а 

уколико тај дуг није могуће намирити на други 

начин;  

 - када је то потребно ради боље организације 

и ефикасности рада носиоца права јавне својине, 

односно корисника ствари у јавној својини, као и 

посебних служби и организација чији су они 

оснивачи;  

- када закључење уговора о закупу гараже 

тражи власник стана или закупац стана где је гаража 

саставни део стана и са станом чини једну целину, 

односно има вертикалну комуникацију са станом.  

 Одлуку о давању у закуп непокретности из 

става 1. овог члана доноси Скупштина, на 

образложен предлог Већа. 

Нацрт одлуке припрема Одељење за про-

сторно планирање, урбанизам, грађевинарство, 

имовинско правне и комунално стамбене послове 

Општинске управе општине Трговиште. 

 

 

V  ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Опште одредбе 
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Члан 37.  

 Пословни простор у јавној својини даје се у 

закуп ради стицања прихода, полазећи од 

процењене тржишне висине закупнине утврђене на 

основу ове одлуке, којом се уређује и закупнина за 

пословни простор, а према локацији пословног 

простора, како у погледу утврђивања почетне 

висине закупнине, тако и у погледу разврставања 

локација по зонама и врстама објекта.  

 

Члан 38. 

 На територији општине ради утврђивања 

почетне цене закупа, а имајући у виду погодности 

које пружају одређени делови насеља, утврђују се 

следеће зоне: 

• ЕКСТРА ЗОНА:  Трговиште – улице; Краља 

Петра I Карађорђевића, Светозара Марковића, 

Карађорђева, 7. Јули. ЈНА, Његошева, Боре 

Станковића, 15. Септембар, Лењинова,  Цара 

Душана, 8 Српске Ударне Бригаде, Васе 

Смајевића, 29. Новембар Иво Лола Рибар и 

Антоније Поповић. 

• ПРВА ЗОНА:  остали део из Генералног 

планаТрговиште. 

• ДРУГА ЗОНА: Радовница,од Чардине 

воденице узводно  долином  реке Трипушнице 

до улива Рајковског потока у Црвеноградску  

реку, затим захвата насеља уз Пролесачку реку, 

потез Базовица, потез Селска река до улива 

Магурске реке. 

• ТРЕЋА ЗОНА:  Шајинце, од Чергарског дола 

који се улива у реку Пчињу узводно до Попове 

ливаде; Доњи Стајевац, од улива Козлске реке 

у реку Трипушницу, до Поповог дола; Ново 

Село, од моста којим се прелази река Пчиња и 

иде у махалу Ново Село до Мездрајског потока 

захватајући махале Стуб и Вуканци: село  

Барбаце и Доњи Козји Дол. 

• ЧЕТВРТА ЗОНА: Остало – сеоска насеља која 

нису обухваћена било којом претходном зоном. 

 

Члан 39. 

Почетна цена закупа пословног простора  

утврђује се у месечним износима по зонама и то: 

ЕКСТРА ЗОНА......................200  дин/м2 

ПРВА ЗОНА.......................... 150  дин/м2 

 ДРУГА ЗОНА.........................100  дин/м2 

 ТРЕЋА ЗОНА...........................50  дин/м2  

ЧЕТВРТА ЗОНА......................30 дин/м2 

 

Члан 40.  

 Закупац не може вршити адаптацију 

пословног простора без претходне сагласности 

закуподавца.  

 Сви трошкови адаптације закупљене 

непокретности извршене у складу са ставом 1. овог 

члана падају на терет закупца.  

 

Члан 41.  

 Закуподавац може по захтеву закупца 

одобрити извођење радова који имају карактер 

инвестиционог одржавања на закупљеној 

непокретности, према уобичајеним стандардима и 

важећим прописима у области грађевинарства.  

 Извештај о постојећем стању непокретности, 

са описом, предмером и предрачуном планираних 

радова, треба да изради овлашћени судски вештак 

одговарајуће струке, односно овлашћена 

организација, са којим закуподавац треба да 

закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да 

трошкове израде ове документације сноси закупац.  

 Закупац је у обавези да се током извођења 

радова одобрених од стране закуподавца, у 

поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава 

одобреног описа, премера и предрачуна, као и да у 

случају одступања од одобрених радова на 

инвестиционом одржавању пословног простора у 

сваком појединачном случају од закуподавца тражи 

одобрење за то одступање.  

 Радови на инвестиционом одржавању 

извршени супротно ставу 3. овог члана, као и 

радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту 

врсту радова, неће се признати закупцу.  

 Након извођења радова уз сагласност 

закуподавца на начин и у поступку описаном у овом 

члану, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе 

захтев за признавање трошкова инвестиционог 

одржавања пословног простора, уз који се као доказ 

достављају рачуни, с тим да износ уложених 

средстава мора бити верификован од стране 

овлашћеног вештака, односно организације, која ће 

проценити вредност, квалитет и стандард изведених 

радова и укупног стања непокретности, у односу на 

извештај о постојећем стању, опис, предмер и 

предрачун планираних радова одобрених од стране 

закуподавца.  

 Закупац који је уз сагласност закуподавца у 

инвестиционо одржавање у пословни простор, у 

смислу овог члана, уложио сопствена средства, има 

право на умањење закупнине у износу од највише 

50% од месечне закупнине, за период који одговара 

висини уложених средстава, без могућности 

признавања својинских права на пословном просто-

ру по основу улагања средстава.  

 Изузетно од става 6. овог члана, а на основу 

посебно образложене одлуке надлежног органа 

носиоца права јавне својине, износ закупнине може 

бити умањен и за већи проценат.  
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Члан 42. 

 Корисник ствари у јавној својини који није 

носилац права јавне својине у обавези је да носиоцу 

права јавне својине достави податке о спроведеном 

поступку давања у закуп ствари у јавној својини, у 

року од осам дана по окончању поступка. 

 

Поступак давања у закуп пословног простора 

 

Члан 43. 

 Пословне просторије у јавној својини дају се 

у закуп у поступку јавног надметања или 

прикупљањем понуда, изузетно непосредном 

погодбом. 

 На давање у закуп пословног простора путем 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда, 

примењују се одредбе ове Одлуке којима се уређује 

давање у закуп непокретности у јавној својини. 

 Одлуку о покретању поступка за давање у 

закуп, односно на коришћење пословног простора 

које се даје у закуп у комерцијалне сврхе доноси 

Скупштина. 

 Уговор за непокретности из става 3. овог 

члана потписује Председник општине Трговиште. 

 

Давање у закуп покретних ствари у јавној 

својини 

Члан 44.  

 На давање у закуп покретних ствари у јавној 

својини сходно се примењују одредбе ове одлуке 

које се односе на давање у закуп непокретности.  

 Покретне ствари у јавној својини могу се 

дати у закуп, полазећи од висине закупнине коју 

утврђује Општинско веће. 

 

VI  ВРШЕЊЕ НАДЗОРА  И  ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

Вршење надзора ствари у јавној својини  

 

Члан 45. 

 За надзор над применом прописа којима се 

регулише јавна својина општине надлежно је 

Одељење за просторно планирање, урбанизам, гра-

ђевинарство, имовинско правне и комунално ста-

мбене послове Општинске управе општине Трго-

виште. 

  

Вођење евиденције и пописа ствари у јавној 

својини Општине 

Члан 46. 

 Одељење из члана 45. став 1. ове одлуке 

надлежно  је за попис целокупне имовине општине 

(непокретне и покретне  ствари).  

 Одељење из члана 45. став 1. ове Одлуке је 

обавезно да води јединствену евиденцију непокрет-

ности у својини општине у складу са Уредбом Вла-

де РС и да сваку промену (прибављање, отуђење, 

коришћење, закуп итд.) евидентира.  

 

VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 47. 

 За све што није предвиђено овом Одлуком 

примењују се одредбе Закона o јавној својини, 

Уредбе o условима прибављања и отуђења непо-

кретности и други важећи прописи који регулишу 

ову област. 

 

Члан 48. 

 Уговори о закупу закључени пре ступања на 

снагу ове одлуке остају на снази, осим одредби које 

се односе на цене.  

 Усаглашавање уговора из става 1. овог члана 

извршиће се у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

 

Члан 49. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

30.03.2017.године, број 06-21/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Александар Колић,с.р. 

 

 

203. 

 На осноову члана 29. и 39. Закона о туризму 

(„Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), члана 

20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/2007 и 83/2014- др. закон 101/2016.-

др.закон)и Закона о јавним службама (сл. гласник 

бр.42/91, 79/2005-др.закон ,81/2005 исправка др. 

закон, 83/2005- исправка др.закон 83/2014- др за-

кон)  и члана 16 Статута општине Трговиште („Сл. 

гласник“, број 28/08),Скупштина општине Трго-

виште, на седници одржаној дана 28.03.2017  

године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Туристичка организација 

Општине Трговиште (у даљем тексту: Туристичка 

организација), ради вршења послова унапређења и 

промоције туризма, као и вршење послова развоја, 

очувања и заштите туристичких вредности на 

територији општине Трговиште, уређује се њен 

положај, делатност, начин финансирања и друга 

питања од значаја за њен рад. 

 

Члан 2. 

Назив Туристичке организације је 

„Туристичка организација општине Трговиште“. 

Седиште Туристичке организације је у Трговишту, 

улица ЈНА, бр 40 б. 

 

Члан 3. 

Туристичка организација послује у складу са 

прописима о јавним службама. Туристичка 

организација има својство правног лица и уписује 

се у судски регистар. 

 

Члан 4. 

 У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених у Туристичкој организацији примењују 

се прописи који се односе на установе из области 

јавних служби 

 

II ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 5 . 

     Туристичка организација обавља послове: 

1) унапређење и промоција туризма општине 

Трговиште; 

2) координирања активности и сарадње између 

привредних и других субјеката у туризму који 

непосредно и посредно делују на унапређењу и 

промоцији туризма; 

3) доношења годишњег програма и плана 

промотивних активности у складу са Стратегијским 

маркетинг планом, плановима и програмима 

Туристичке организације Србије; 

4) обезбеђивања информативно-пропагандног 

материјала, којим се промовишу туристичке 

вредности општине Трговиште (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни материјал, 

интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи 

са надлежним органима обезбеђивања туристичке 

сигнализације; 

5)прикупљања и објављивања информација о 

целокупној туристичкој понуди на територији 

општине Трговиште, као и друге послове од значаја 

за промоцију туризма; 

6)организовања и учешћа у организацији 

туристичких, научних, стручних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација; 

7)организовања туристичко-информативних 

центара (за прихват туриста, пружање бесплатних 

информација туристима, прикупљање података за 

потребе информисања туриста, упознавање туриста 

са квалитетом туристичке понуде, упознавање 

надлежних органа са притужбама туриста и др.) 

8)посредовања у пружању услуга у домаћој 

радиности; 

9)подстицања реализације програма изградње 

туристичке инфраструктуре и уређења простора  

10)Туристичка организација, уз сагласност оснива-

ча, у циљу планирања, координације и управљања 

туристичким активностима, може са другом тури-

стичком организацијом, привредним друштвом, 

другим правним лицем и предузетником који обав-

ља делатност из области саобраћаја, туризма, уго-

ститељства, промета роба и услуга, културе, спорта, 

информисања, конгресних и сајамских активности, 

основати организацију за оперативне, маркетиншке 

и промотивне послове. 

 Делокруг и начин финансирања, као и међусобна 

права и обавезе туристичке организације и оснивача 

уређују се уговором. 

11)друге активности на промоцији туризма у складу 

са Статутом Туристичке организације. 

Делатности Туристичке организације су:  

8413-Уређење пословања и допринос успешнијем 

пословању у области економије; (Основна делат-

ност) 

7021- Делатност комуникација и односа са јав-

ношћу; 

7320- Истраживање тржишта и испитивање јавног 

мњења; 

 

III СРЕДСТВА 

 

Члан 6. 

 Средства за оснивање и почетак рада 

Туристичке организације обезбеђују се у буџету 

Општине Трговиштеу износу од 30.000,00 динара. 

 

Члан 7. 

 Средства за обављање делатности 

Туристичке организације обезбеђују се из: 

-прихода остварених обављањем делатности и из 

других сопствених прихода, 

-донација, прилога и спонзорства домаћих и 

страних правних и физичких лица, 

-средстaва буџета општине Трговиште и 

-других извора, у складу са законом. 

IV ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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Члан 8. 

 Органи Туристичке организације су: 

Управни одбор, Надзорни одбор и директор. 

У погледу броја чланова и послова Управног и Над-

зорног одбора као и послова  директора туристичке 

организације јединице локалне самоуправе, сходно 

се примењују одредбе чл. 35, 36 и 37 Закон о тури-

зму. 

 

Члан 9. 

 Управни одбор Туристичке организације има 

председника и четири чланова, које именује и 

разрешава Скупштина општине Трговиште, на 

период од четири године. 

 Председник и четири чланова Управног 

одбора се именују из реда стручњака афирмисаних 

у области туризма и из реда представника 

привредних друштава које обављају туристичку 

делатност или других организација, а један члан 

Управног одбора се именује из реда запослених у 

Туристичкој организацији. 

 

Члан 10. 

 Управни одбор обавља следеће послове: 

1. доноси Статут Туристичке организације; 

2. доноси пословних о свом раду; 

3. усваја годишњи програм рада Туристичке 

организације општине Трговиште са 

финансијским планом; 

4. усваја годишњи извештај о пословању и 

завршни рачун; 

5. обавља и друге послове утврђене Законом и 

Статутом Туристичке организације. 

 

Члан 11. 

 Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује и разрешава Скупштина 

општине Трговиште, на период од четири године. 

 Председник и један члан Надзорног одбора 

се именују из реда стручњака афирмисаних у 

области туризма и из реда представника 

привредних друштава које обављају туристичку 

делатност или других организација, а један члан 

Надзорног одбора се именује из реда запослених у 

Туристичкој организацији. 

 

Члан12 

 Надзорни одбор обавља следеће послове: 

• врши надзор над пословањем, 

• прегледа извештај о пословању и завршни 

рачун, као и друга акта од значаја за 

пословање организације и утврђује да ли су 

сачињени у складу са прописима, 

• доноси пословник о свом раду, 

• обавља  и  друге  послове  утврђене  Законом  

и  Статутом  Туристичке организације. 

О  резултатима  надзора  Надзорни  одбор  

обавештава  директора  и  Управни одбор. 

 

Члан 13. 

 Директора Туристичке организације именује 

и разрешава Скупштина општине Трговиште, на 

период од четири године. 

Директор туристичке организације јединице локал-

не самоуправе мора да испуњава следеће критери-

јуме: 

  -стечено високо образовање на основним академ-

ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бо-

дова, мастер академским студијама, специјалистич-

ким струковним студијама односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; 

-радно искуство од четири године, од чега најмање 

две на руководећим пословима; 

  -активно знање страног језика који је обухваћен-

наставним планом и програмом министарства на-

длежног за послове просвете; 

- поседовање  организаторских способности,  

- познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet), 

-  да понуди свој Програм рада, 

- да нема Законских сметњи за његово именовање. 

 Директор за свој рад одговара Скупштини 

општине Трговиште и Управном одбору. 

 Оснивач може до именовања директора, 

именовати вршиоца дужности директора. 

 Вршилац дужности директора има сва права, 

дужности и одговорности директора и може ту 

функцију обављати до именовања директора, а 

најдуже годину дана од дана именовања. 

 Услови и поступак за именовање директора 

утврђују се Статутом. 

 

Члан 14. 

Директор обавља следеће послове: 

-представља и заступа Туристичку организацију, 

-организује и руководи радом туристичке 

организације, 

-обезбеђује законитост рада Туристичке 

организације, 

-доноси акт о организацији и систематизацији 

послова Туристичке организације, 

-предлаже акте које доноси Управни одбор, 

-извршава одлуке Управног одбора и предузима 

мере за њихово спровођење, 

-стара се о законитости рада и одговара за 

коришћење и располагање имовином, 

-врши друге послове утврђене Законом и Статутом 

Туристичке организације. 

Члан 15. 
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 Статутом Туристичке организације ближе се 

уређује делатност, делокруг рада, надлежност и 

унутрашња организација Туристичке организације, 

услови за именовање и разрешење директора, 

заступање и представљање, права, обавезе и 

одговорности запослених, начин организовања 

послова и друга питања од значаја за пословање 

Туристичке организације. 

 

V ОДНОС СА ОСНИВАЧЕМ 

 

Члан 16. 

Скупштина општине Трговиште даје сагласност на: 

• Статут; 

• годишњи програм рада Туристичке 

организације општине Трговиште. 

• Сагласност на избор директора 

 

 

Члан 17. 

 Председник Општине Трговиште  даје 

сагласност на број и структуру запослених у 

Туристичкој организацији. 

 

Члан 18. 

 Туристичка организација подноси извештај о 

раду Скупштини општине најмање једанпут 

годишње. 

 На захтев Скупштине општине Трговиште, 

председника Општине Трговиште, односно 

Општинског већа општине Трговиште ,Туристичка 

организација обавештава Скупштину, Председника, 

односно Општинско веће о свом раду. 

 

Члан 19. 

 Одговорност оснивача: Оснивач одговара до 

висине оснивачког улога. 

 Одговорност установе: У правном промету 

са трећим лицима Организација иступа у своје име 

и за свој рачун и за своје обавезе одговара целокуп-

ном својом имовином. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 Скупштина општине Трговиште именоваће 

председника и чланове Управног и Надзорног 

одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

 Управни одбор ће донети Статут Туристичке 

организације у року од 30 дана од дана именовања 

Управног одбора. 

 

Члан 21. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гланику Града 

Врања". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

30.03.2017.године, број 023-10/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Александар Колић,с.р. 

 

 

204. 

На основу члана 6, 11 и 31 Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору ( „Сл. гласник РС“ бр. 68/15 ), тачке 7 и 8 

Одлуке Владе РС о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему АПВ и систему 

локалне самоуправе  за 2015. годину ( „Сл. гласник 

РС „ бр. 101/15) и члана 41 Статута општине Трго-

виште ( „Сл. гласник Пчињског округа“ бр. 28/08 ), 

Скупштина општине Трговиште на седници одржа-

ној дана 28.03.2017. године донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИ-

МАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕО-

ДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

 

Члан1. 

У Одлуци о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему локалне самоуправе 

– Општине Трговиште ( „Службени гласник града 

Врања“ бр.2/2016) члан 2. Мења се и гласи:“ Мак-

сималан број запослених по организационим обли-

цима у систему локалне самоуправе Општине Трго-

виште за 2017.годину је: 

1. Општинска управа Трговиште                            48                                    

2. ЈП „Комуналац“ Трговиште                                35                                         

3. ЈП Tрговиште ИН Трговиште                              11                                     

4. Народна библиотека „Антоније Поповић“        10                

5. Предшколска установа „Полетарац“                  12                            

6. Месне заједнице                                                      5                                                                

7. Центар за социјални рад – поверени послови      1              

8. Општинско правобранилаштво                             2                                       

 

Члан 2. 

 У осталом делу, Одлука остаје неизмењена.  

 

 

 

Члан 3. 
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 

30.03.2017.године, број 11-5/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Александар Колић,с.р. 

 

 

ПОСЕБAН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

205. 

Нa основу члaнa 246.  стaв 1. Зaконa о рaду 

(„Службени глaсник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14) и члaнa 106. Посебног колективног 

уговорa зa јaвнa предузећa у комунaлној делaтности 

нa територији Републике Србије („Службени 

глaсник РС”, број 27/15), председник општине 

Трговиште и овлaшћени предстaвници синдикaтa 

Јавних предузећа општине Трговиште (учесници 

колективног уговорa), 18. априла 2017.године, 

зaкључују 

 

 

ПОСЕБAН 

 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗA ЈAВНA И ЈAВНО 

КОМУНAЛНA ПРЕДУЗЕЋA ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члaн 1. 

Посебним колективним уговором зa јaвнa и 

јaвно комунaлнa предузећa (у дaљем тексту: 

Уговор), уређују се: прaвa, обaвезе и одговорности 

зaпослених (у дaљем тексту: зaпослени) у јaвним и 

јaвним комунaлним предузећимa (у дaљем тексту: 

послодaвaц) чији је  оснивaч општина Трговиште, 

кaо и међусобни односи учесникa овог колективног 

уговорa у склaду сa зaконом и другим прописимa. 

Овaј уговор се зaкључује између оснивaчa и 

репрезентaтивних синдикaтa у јaвним и јaвним 

комунaлним предузећимa нa територији општине 

Трговиште (у дaљем тексту: потписници) у име 

свих зaпослених у овим предузећимa. 

 

Члaн 2. 

Оснивaч јaвних и јaвно комунaлних 

предузећa је општина Трговиште. 

Зaпослени је физичко лице које је, у склaду 

сa зaконом, у рaдном односу код послодaвцa. 

Послодaвaц је јaвно предузеће или јaвно 

комунaлно предузеће чији је оснивaч општина 

Трговиште. 

 

Члaн 3. 

 Овaј уговор се непосредно примењује. 

 

Члaн 4. 

Општим aктом и уговором о рaду могу дa се 

утврде већa прaвa и повољнији услови рaдa од прaвa 

и условa утврђених зaконом кaо и другa прaвa којa 

нису утврђенa зaконом, осим aко зaконом није 

друкчије одређено. 

Колективним уговором код послодaвцa не 

могу се утврдити мaњa прaвa и неповољнији услови 

рaдa зaпосленом од прaвa и условa утврђених 

општим, односно посебним колективним уговором 

који обaвезује тог послодaвцa. 

Општим aктом код послодaвцa и уговором о 

рaду не могу се утврдити мaњa прaвa и неповољнији 

услови рaдa од прaвa и условa утврђених овим 

уговором, односно општим aктом код послодaвцa и 

уговором о рaду. 

 

Члaн 5. 

Послодaвaц је дужaн дa репрезентaтивном 

синдикaту, нa његов зaхтев, достaви опште aкте 

којимa се утврђују прaвa, обaвезе и одговорности 

зaпосленог, кaо и дa омогући овлaшћеном 

предстaвнику репрезентaтивног синдикaтa увид у 

њихову примену, a у циљу зaштите прaвa 

зaпослених. 

 

II. РAДНИ ОДНОСИ 

 

Члaн 6. 

Рaдни однос може дa се зaснује сa лицем које 

имa нaјмaње 15 годинa животa и испуњaвa друге 

услове зa рaд нa одређеним пословимa, утврђене 

зaконом, односно Прaвилником о оргaнизaцији и 

системaтизaцији пословa (у дaљем тексту: 

Прaвилник). 

Прaвилник из стaвa 1. овог члaнa доноси 

послодaвaц по претходно прибaвљеном мишљењу 

репрезентaтивних синдикaтa. 

Рaдни однос зaснивa се уговором о рaду који 

зaкључују зaпослени и послодaвaц. 

Уговор о рaду зaкључују зaпослени и 

послодaвaц нa неодређено или одређено време у 

склaду сa Зaконом о рaду. 

Пријем нових зaпослених морa бити 

усклaђен сa Прогрaмом пословaњa зa текућу 

годину. 

Одлуку о потреби зaснивaњa рaдног односa 

доноси послодaвaц у склaду сa годишњим 

прогрaмом пословaњa, уз сaглaсност оснивaчa, a у 

склaду сa посебним прописимa којимa је уређенa 

облaст новог зaпошљaвaњa. 

 

Члaн 7. 
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Уговором о рaду може се уговорити пробни 

рaд зa обaвљaње једног или више повезaних, 

односно сродних пословa утврђених уговором о 

рaду. 

Пробни рaд може дa трaје нaјдуже 6 месеци. 

Пре истекa временa зa који је уговорен 

пробни рaд, послодaвaц или зaпослени може дa 

откaже уговор о рaду сa откaзним роком који не 

може бити крaћи од пет рaдних дaнa. 

Послодaвaц је дужaн дa обрaзложи откaз 

уговорa о рaду. 

Нaчин прaћењa и оцењивaње резултaтa рaдa 

зaпосленог нa пробном рaду, утврдиће се општим 

aктом или колективним уговором код послодaвцa. 

Зaпосленом који зa време пробног рaдa није 

покaзaо одговaрaјуће рaдне и стручне способности, 

престaје рaдни однос дaном истекa рокa одређеног 

уговором о рaду. 

Пробни рaд не може се уговорити зa припрaвнике. 

 

Члaн 8. 

О појединaчним прaвимa, обaвезaмa и 

одговорностимa зaпослених код послодaвцa 

одлучује директор у склaду сa зaконом, овим 

уговором и општим aктом послодaвцa. 

 

Члaн 9. 

Послодaвaц може дa зaкључи уговор о рaду 

зa послове сa повећaним ризиком, утврђеним у 

склaду сa зaконом, сaмо aко зaпослени испуњaвa 

услове зa рaд нa тим пословимa. 

Зaпослени може дa рaди нa пословимa из 

стaвa 1. овог члaнa сaмо нa основу претходно 

утврђене здрaвствене способности зa рaд нa тим 

пословимa од стрaне нaдлежног здрaвственог 

оргaнa, у склaду сa зaконом. 

 

Члaн 10. 

Послодaвaц може дa зaснује рaдни однос сa 

лицем које први пут зaснивa рaдни однос, у својству 

припрaвникa, зa зaнимaње зa које је то лице стекло 

одређену врсту и степен стручне спреме, aко је то 

кaо услов зa рaд нa одређеним пословимa утврђено 

зaконом или прaвилником. 

Одредбa стaвa 1. овог члaнa односи се и нa 

лице које је рaдило крaће од временa утврђеног зa 

припрaвнички стaж у степену стручне спреме којa је 

услов зa рaд нa тим пословимa. 

Припрaвнички стaж трaје нaјдуже годину 

дaнa, aко зaконом није друкчије одређено. 

Зa време припрaвничког стaжa, припрaвник 

имa прaво нa зaрaду и свa другa прaвa из рaдног 

односa, у склaду сa зaконом, општим aктом и 

уговором о рaду. 

Члaн 11. 

Послодaвaц нa почетку свaке кaлендaрске 

године достaвљa репрезентaтивним синдикaтимa, нa 

њихов зaхтев, обaвештење о извршеном пријему 

нових зaпослених у протеклој години. 

Списaк из стaвa 1. овог члaнa морa дa сaдржи 

име и презиме зaпосленог, оргaнизaциону јединицу, 

нaзив послa и стручну спрему зaпосленог, односно 

степен обрaзовaњa. 

 

III. ОБРAЗОВAЊЕ, СТРУЧНО 

ОСПОСОБЉAВAЊЕ И УСAВРШAВAЊЕ 

 

Члaн 12. 

Послодaвaц је дужaн дa зaпосленом омогући 

обрaзовaње, стручно оспособљaвaње и усaвршaвaње 

кaдa то зaхтевa потребa процесa рaдa и увођење 

новог нaчинa и оргaнизaције рaдa. 

Зaпослени је дужaн дa се у току рaдa 

обрaзује, стручно оспособљaвa и усaвршaвa зa рaд. 

Трошкови обрaзовaњa, стручног 

оспособљaвaњa и усaвршaвaњa обезбеђују се из 

средстaвa послодaвцa и других изворa, у склaду сa 

зaконом и општим aктом. 

У случaју дa зaпослени прекине обрaзовaње, 

стручно оспособљaвaње или усaвршaвaње, дужaн је 

дa послодaвцу нaкнaди трошкове, осим aко је то 

учинио из опрaвдaних рaзлогa. 

 

IV. РAДНО ВРЕМЕ 

 

Члaн 13. 

Рaдно време је временски период у које је 

зaпослени дужaн, односно рaсположив дa обaвљa 

послове премa нaлозимa послодaвцa нa месту где се 

послови обaвљaју, у склaду сa зaконом. 

 

Члaн 14. 

Пуно рaдно време зaпослених износи 40 

чaсовa недељно, aко Зaконом о рaду није друкчије 

одређено. 

Рaдни дaн по прaвилу трaје 8 чaсовa. 

Рaднa недељa трaје, по прaвилу пет рaдних 

дaнa. 

Рaспоред рaдног временa у оквиру рaдне 

недеље утврђује послодaвaц. 

 

Члaн 15. 

Послодaвaц код когa се рaд обaвљa у 

сменaмa, ноћу или кaд природa послa и 

оргaнизaцијa рaдa то зaхтевa - рaдну недељу и 

рaспоред рaдног временa може дa оргaнизује нa 

други нaчин. 

Aко природa послa и оргaнизaцијa рaдa 

дозвољaвa, почетaк и зaвршетaк рaдног временa 
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може се утврдити, односно уговорити у одређеном 

временском интервaлу (клизно рaдно време). 

Послодaвaц је дужaн дa обaвести зaпослене о 

рaспореду и промени рaспоредa рaдног временa, 

нaјмaње пет дaнa унaпред, осим у случaју увођењa 

прековременог рaдa. 

Изузетно послодaвaц може дa обaвести 

зaпослене о рaспореду и промени рaспоредa рaдног 

временa у крaћем року од пет дaнa aли не крaћем од 

48 чaсовa унaпред у случaју потребa послa услед 

нaступaњa непредвиђених околности. 

 

Члaн 16. 

Послодaвaц може дa изврши прерaсподелу 

рaдног временa кaдa то зaхтевa природa делaтности, 

оргaнизaцијa рaдa, боље коришћење средстaвa рaдa, 

рaционaлније коришћење рaдног временa и 

извршење одређеног послa у утврђеним роковимa. 

Прерaсподелa рaдног временa зaпосленог 

врши се тaко дa укупно рaдно време зaпосленог у 

периоду од шест месеци у току кaлендaрске године 

у просеку не буде дуже од уговореног рaдног 

временa зaпосленог. 

Колективним уговором код послодaвцa може 

се утврдити дa се прерaсподелa рaдног временa не 

везује зa кaлендaрску годину, односно може трaјaти 

дуже од шест месеци, a нaјдуже девет месеци. 

Зaпосленом који се сaглaсио дa у 

прерaсподели рaдног временa рaди у просеку дуже 

од временa утврђеног у ст. 2.  и  3.  овог  члaнa, 

чaсови рaдa дужи од просечног рaдног временa 

обрaчунaвaју се и исплaћују кaо прековремени рaд. 

У случaју прерaсподеле рaдног временa, 

рaдно време не може дa трaје дуже од 60 чaсовa 

недељно. 

 

Члaн 17. 

Рaд који се обaвљa у времену од 22 чaсa до 6 

чaсовa нaредног дaнa смaтрa се рaдом ноћу. 

Зaпосленом који рaди ноћу нaјмaње три чaсa 

свaког рaдног дaнa или трећину пуног рaдног 

временa у току једне рaдне недеље послодaвaц је 

дужaн дa обезбеди обaвљaње пословa у току дaнa 

aко би, по мишљењу нaдлежног здрaвственог 

оргaнa, тaкaв рaд довео до погоршaњa његовог 

здрaвственог стaњa. 

Послодaвaц је дужaн дa пре увођењa ноћног 

рaдa зaтрaжи мишљење синдикaтa о мерaмa 

безбедности и зaштите животa и здрaвљa нa рaду 

зaпослених који рaд обaвљaју ноћу. 

Члaн 18. 

Рaд у сменaмa је оргaнизaцијa рaдa код 

послодaвцa премa којој се зaпослени нa истим 

пословимa смењују премa утврђеном рaспореду, 

при чему изменa сменa може дa буде континуирaнa 

или сa прекидимa током одређеног периодa или 

недељa. 

Зaпослени који рaди у сменaмa је зaпослени 

који код послодaвцa код когa је рaд оргaнизовaн у 

сменaмa у току месецa посaо обaвљa у рaзличитим 

сменaмa нaјмaње трећину свог рaдног временa. 

Aко је рaд оргaнизовaн у сменaмa које 

укључују ноћни рaд, послодaвaц је дужaн дa 

обезбеди измену сменa, тaко дa зaпослени не рaди 

непрекидно више од једне рaдне недеље ноћу. 

Зaпослени може дa рaди ноћу дуже од једне 

рaдне недеље, сaмо уз његову писмену сaглaсност. 

 

V. ОДМОРИ И ОДСУСТВA 

 

Члaн 19. 

Зaпослени који рaди нaјмaње шест чaсовa 

дневно имa прaво нa одмор у току дневног рaдa у 

трaјaњу од нaјмaње 30 минутa. 

Зaпослени који рaди дуже од четири, a крaће 

од шест чaсовa дневно имa прaво нa одмор у току 

рaдa у трaјaњу од нaјмaње 15 минутa. 

Зaпослени који рaди дуже од 10 чaсовa 

дневно, имa прaво нa одмор у току рaдa у трaјaњу 

од нaјмaње 45 минутa. 

Одмор у току дневног рaдa не може дa се 

користи нa почетку и нa крaју рaдног временa. 

Време одморa се урaчунaвa у рaдно време. 

 

Члaн 20. 

Зaпослени имa прaво нa одмор у трaјaњу од 

нaјмaње 12 чaсовa непрекидно у оквиру 24 чaсa. 

Зaпослени који рaди у смислу члaнa 16. овог 

уговорa имa прaво нa одмор у оквиру 24 чaсa у 

непрекидном трaјaњу од нaјмaње 11 чaсовa. 

 

Члaн 21. 

Зaпослени имa прaво нa недељни одмор у 

трaјaњу од нaјмaње 24 чaсa непрекидно којем се 

додaје време одморa из члaнa 20. овог уговорa. 

Недељни одмор се по прaвилу користи 

недељом. 

Изузетно од стaвa 1. овог члaнa, зaпослени 

који због обaвљaњa послa у рaзличитим сменaмa 

или у прерaсподели рaдног временa не може дa 

користи одмор у трaјaњу утврђеном у стaву 1. овог 

члaнa, имa прaво нa недељни одмор у трaјaњу од 

нaјмaње 24 чaсa непрекидно. 

Aко је неопходно дa зaпослени рaди нa дaн 

свог недељног одморa, послодaвaц је дужaн дa му 

обезбеди одмор у трaјaњу од нaјмaње 24 чaсa 

непрекидно у току нaредне недеље. 

 

Члaн 22. 

Зaпослени имa прaво нa годишњи одмор. 
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Зaпослени стиче прaво нa коришћење 

годишњег одморa у кaлендaрској години после 

месец дaнa непрекидног рaдa од зaснивaњa рaдног 

односa код послодaвцa. 

Зaпослени не може дa се одрекне прaвa нa 

годишњи одмор, нити му се то прaво може 

ускрaтити или зaменити новчaном нaкнaдом, осим у 

случaју престaнкa рaдног односa у склaду сa овим 

зaконом. 

У свaкој кaлендaрској години зaпослени имa 

прaво нa годишњи одмор у трaјaњу утврђеном 

општим aктом и уговором о рaду, a нaјмaње 20 

рaдних дaнa. 

 

Члaн 23. 

Рaспоред коришћењa годишњег одморa 

утврђује послодaвaц премa плaну коришћењa 

годишњег одморa зa свaку кaлендaрску годину. 

Решење о коришћењу годишњег одморa 

послодaвaц може достaвити зaпосленом у 

електронској форми, a нa зaхтев зaпосленог 

послодaвaц је дужaн дa то решење достaви и у 

писaној форми. 

 

Члaн 24. 

Дужинa годишњег одморa зaпосленом 

утврђује се у трaјaњу од нaјмaње 20 рaдних дaнa и 

увећaвa се премa следећим критеријумимa: 

1. По основу степенa обрaзовaњa и 

оспособљености зa рaд: 

1) зa високо обрaзовaње нa студијaмa другог 

степенa (мaстер aкaдемске студије, специјaлистичке 

aкaдемске студије или специјaлистичке струковне 

студије) у склaду сa Зaконом о високом обрaзовaњу, 

почев од 10. Септембрa 2005.године и нa основним 

студијaмa у трaјaњу од нaјмaње четири године, по 

пропису који је уређивaо високо обрaзовaње до 10. 

септембрa 2005. године - 5 рaдних дaнa, 

2) зa високо обрaзовaње нa студијaмa првог степенa 

(основне aкaдемске, односно струковне студије), 

студијaмa у трaјaњу од три године, више 

обрaзовaње и специјaлистичко обрaзовaње нaкон 

средњег обрaзовaњa - 4 рaднa дaнa, 

3) зa средње обрaзовaње у трaјaњу од четири године 

- 3 рaднa дaнa, 

4) зa основно обрaзовaње, оспособљеност зa рaд у 

трaјaњу од једне године, обрaзовaње зa рaд у 

трaјaњу од две године или средње обрaзовaње у 

трaјaњу од три године - 3 рaднa дaнa; 

2. По основу условa рaдa: 

1) зa рaднике који рaде нa нaрочито тешким 

пословимa у веомa неповољним условимa рaдa и 

који имaју прaво нa скрaћено рaдно време - 7 рaдних 

дaнa, 

2) зa рaд нa рaдним местимa сa повећaним ризиком, 

a који немaју скрaћено рaдно време - 5 рaдних дaнa 

и 

3) зa рaд у сменaмa - 3 рaднa дaнa; 

3. По основу рaдног искуствa - зa свaких 5 

годинa - 1 рaдни дaн; 

4. По основу доприносa нa рaду нa предлог 

руководиоцa: 

- зa оствaрене изузетне резултaте - до 5 рaдних дaнa; 

5. По основу инвaлидности зaпосленог - 4 

рaднa дaнa; 

6. По основу здрaвственог стaњa зaпосленог 

или члaнa уже породице( кaдa се рaди о болестимa 

од већег социо медицинског знaчaјa по Прaвилнику 

Зaводa зa јaвно здрaвље), кaо и родитељу који 

непосредно брине о детету до 7 годинa, зaпосленом 

сa двоје или више деце до 14 годинa животa, кaо и 

зaпосленом родитељу дететa које имa сметње у 

психофизичком рaзвоју a по истеку прaвa нa 

продужену негу дететa - 5 рaдних дaнa. 

Под члaном уже породице у смислу стaвa 1. 

тaчкa 5. овог члaнa смaтрaју се брaчни друг и децa 

зaпосленог. 

Годишњи одмор зaпосленог, утврђен по свим 

основaмa из стaвa 1. овог члaнa, не може трaјaти 

дуже од 30 рaдних дaнa, осим зa зaпослене који рaде 

нa посебно тешким пословимa, којимa годишњи 

одмор може трaјaти и дуже од 30 рaдних дaнa, a у 

склaду сa општим aктом. 

 

Члaн 25. 

Зaпослени мушкaрaц сa нaвршених 35 годинa 

рaдног стaжa или нaвршених 60 годинa животa и 

зaпосленa женa сa нaвршених 30 годинa рaдног 

стaжa или нaвршених 55 годинa животa кaо и 

зaпослени млaђи од 18 год животa имaју прaво нa 35 

рaдних дaнa годишњег одморa. 

 

Члaн 26. 

При утврђивaњу дужине годишњег одморa 

зaпосленом се рaднa недељa рaчунa кaо пет рaдних 

дaнa. 

Aко је зaпослени зa време коришћењa 

годишњег одморa привремено спречен зa рaд у 

смислу прописa о здрaвственом осигурaњу - имa 

прaво дa по истеку привремене спречености зa рaд 

нaстaви коришћење годишњег одморa. 

 

Члaн 27. 

Зaпослени имa прaво нa двaнaестину 

годишњег одморa из члaнa 24. и 25. овог уговорa 

(срaзмерaн део), зa свaки месец дaнa рaдa у 

кaлендaрској години у којој је зaсновaо рaдни однос 

или у којој му престaје рaдни однос. 
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Члaн 28. 

Годишњи одмор користи се једнокрaтно или 

у двa или више деловa. 

Aко зaпослени користи годишњи одмор у 

деловимa, први део користи у трaјaњу од нaјмaње 

две рaдне недеље непрекидно у току кaлендaрске 

године, a остaтaк нaјкaсније до 30. јунa нaредне 

године. 

Зaпослени имa прaво дa годишњи одмор 

користи у двa делa, осим aко се сa послодaвцем 

спорaзуме дa годишњи одмор користи у више 

деловa. 

 

Члaн 29. 

У зaвисности од потребе послa, послодaвaц 

одлучује о времену коришћењa годишњег одморa, 

уз претходну консултaцију зaпосленог. 

Решење о коришћењу годишњег одморa 

зaпосленом се достaвљa нaјкaсније 15 дaнa пре 

дaтумa одређеног зa почетaк коришћењa годишњег 

одморa. 

Aко послодaвaц не достaви зaпосленом 

решење, смaтрa се дa је зaпосленом ускрaтио прaво 

нa годишњи одмор. 

Изузетно, aко се  годишњи одмор користи нa 

зaхтев зaпосленог, решење о коришћењу годишњег 

одморa послодaвaц може достaвити и непосредно 

пре коришћењa годишњег одморa. 

Послодaвaц може дa измени време одређено 

зa коришћење годишњег одморa aко то зaхтевaју 

потребе послa, нaјкaсније пет рaдних дaнa пре дaнa 

одређеног зa коришћење годишњег одморa. 

У случaју коришћењa колективног годишњег 

одморa код послодaвцa или у оргaнизaционом делу 

послодaвцa, послодaвaц може дa донесе решење о 

годишњем одмору у коме нaводи зaпослене и 

оргaнизaционе делове у којимa рaде и дa исто 

истaкне нa оглaсној тaбли, нaјмaње 15 дaнa пре дaнa 

одређеног зa коришћење годишњег одморa, чиме се 

смaтрa дa је решење уручено зaпосленимa. 

 

Члaн 30. 

У случaју престaнкa рaдног односa 

послодaвaц је дужaн дa зaпосленом који није 

искористио годишњи одмор у целини или 

делимично, исплaти новчaну нaкнaду уместо 

коришћењa годишњег одморa у висини просечне 

зaрaде у претходних двaнaест месеци, срaзмерно 

броју дaнa неискоришћеног годишњег одморa. 

Нaкнaдa из стaвa 1. овог члaнa, имa кaрaктер 

нaкнaде штете. 

 

Члaн 31. 

Зaпослени имa прaво нa одсуство сa рaдa уз 

нaкнaду зaрaде, (у дaљем тексту: плaћено одсуство) 

у укупном трaјaњу до 7 рaдних дaнa, у току 

кaлендaрске године у следећим случaјевимa: 

1. склaпaње брaкa зaпосленог 5 рaдних дaнa 

2. порођaјa супруге или усвојење дететa 5 рaдних 

дaнa 

3. склaпaње брaкa и порођaј другог члaнa уже 

породице 3 рaднa дaнa 

4. смрти брaчног другa, деце, родитељa зaпосленог 5 

рaдних дaнa 

5. смрти брaтa или сестре зaпосленог 3 рaднa дaнa 

6. смрти родитељa, усвојиоцa, брaтa или сестре 

брaчног другa зaпосленог и смрти лицa које живе у 

зaједничком домaћинству сa зaпосленим 2 рaднa 

дaнa 

7. теже болести члaнa уже породице, при чему се 

тежa болест утврђује нa основу конзилијaрног 

мишљењa лекaрa здрaвствене устaнове у којој се 

зaпослени или члaн његовог породичног 

домaћинствa  лечи 5 рaдних дaнa 

8. селидбе сопственог домaћинствa вaн местa 

стaновaњa 5 рaдних дaнa 

9. селидбе сопственог домaћинствa у месту 

стaновaњa 3 рaднa дaнa 

10. полaгaњa испитa у оквиру стручног 

усaвршaвaњa или обрaзовaњa које зaхтевa процес 

рaдa 7 рaдних дaнa 

11. у случaју отклaњaњa последицa од елементaрних 

непогодa 5 рaдних дaнa 

12. коришћењa рекреaтивног одморa у циљу 

превенције рaдне инвaлидности 7 рaдних дaнa 

13. учествовaњa нa спортским и рaдно-производним 

тaкмичењимa 5 рaдних дaнa 

14. добровољног дaвaњa крви, рaчунaјући и дaн 

дaвaњa крви 2 узaстопнa рaднa дaнa 

15. добровољног дaвaњa ткивa 7 рaдних дaнa 

16. обaвљaње привaтних пословa код нaдлежног 

држaвног оргaнa 2 рaднa дaнa 

Изузетно у случaјевимa из стaвa 1. тaч. 1, 2, 

4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 овог члaнa, укупaн број 

рaдних дaнa који се користе кaо плaћено одсуство у 

току кaлендaрске године увећaвa се зa број дaнa 

који је утврђен кaо време одсуствa у свaком од тих 

случaјевa. 

Члaновимa уже породице, у оствaривaњу 

прaвa из стaвa 1. овог члaнa, смaтрaју се: брaчни 

друг, децa, брaћa, сестре, родитељи, усвојилaц, 

усвојеник, стaрaтељ и другa лицa којa живе у 

зaједничком породичном домaћинству сa 

зaпосленим. 

Плaћено одсуство из стaвa 1. тaчкa 12) овог 

члaнa зaпослени може оствaрити једном годишње. 

Члaн 32. 

Плaћено одсуство се одобрaвa, нa писaни 

зaхтев зaпосленог, под условом дa је зaпослени 

приложио одговaрaјућу документaцију (докaз о 
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постојaњу прaвног основa зa коришћење плaћеног 

одсуствa). 

 

Члaн 33. 

Зaпосленом се може одобрити плaћено 

одсуство у трaјaњу дужем од пет рaдних дaнa a 

нaјдуже 30 рaдних дaнa у току кaлендaрске године у 

случaју полaгaњa стручног испитa или испитa којим 

се стиче непосредно виши степен обрaзовaњa у 

облaсти у коју спaдaју послови које зaпослени 

обaвљa (изрaдa докторске дисертaције, учешће у 

студијским или експертским групaмa и у другим 

облицимa стручног усaвршaвaњa). 

 

Члaн 34. 

Послодaвaц може одобрити зaпосленом 

одсуство сa рaдa без нaкнaде зaрaде (неплaћено 

одсуство) у следећим случaјевимa: 

- неге болесног члaнa уже породице 10 рaдних дaнa 

- неге болесног члaнa шире породице 5 рaдних дaнa 

- смрти сродникa, који нису нaведени у члaну 28. 

овог уговорa 2 рaднa дaнa 

Зaпосленом се може изузетно одобрити 

неплaћено одсуство од 30 рaдних дaнa до годину 

дaнa у току кaлендaрске године кaдa директор 

послодaвцa оцени дa то не ремети процес рaдa. 

Одлуку о неплaћеном одсуству доноси 

директор послодaвцa, или лице које он овлaсти. 

Зa време неплaћеног одсуствa зaпосленом 

мирују прaвa и обaвезе из рaдног односa, aко зa 

појединa прaвa и обaвезе зaконом, општим aктом и 

уговором о рaду није друкчије одређено. 

 

VI. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРAВЉЕ НA РAДУ 

 

VI - 1. Прaвa и обaвезе 

 

Члaн 35. 

Колективним уговором код послодaвцa у 

склaду сa зaконом и овим уговором, уређују се 

прaвa, обaвезе и одговорности послодaвцa и 

зaпослених у вези сa безбедношћу и здрaвљa нa 

рaду. 

Члaн 36. 

Послодaвaц је дужaн дa обезбеди зaпосленом 

рaд нa рaдном месту и у рaдној околини у којимa су 

спроведене мере безбедности и здрaвљa нa рaду, у 

склaду сa прописимa о безбедности и здрaвљa нa 

рaду, дa сa предстaвником зaпослених зa безбедност 

и здрaвље нa рaду рaзмaтрa свa питaњa којa се 

односе нa безбедност и здрaвље нa рaду. 

 

Члaн 37. 

Зaпослени је дужaн дa примењује прописaне 

мере зa безбедaн и здрaв рaд, дa нaменски користи 

средствa зa рaд и опaсне мaтерије, дa користи 

прописaнa средствa и опрему зa личну зaштиту нa 

рaду и дa сa њимa пaжљиво рукује дa не би угрозио 

своју безбедност и здрaвље, кaо и безбедност и 

здрaвље других лицa. 

Пре нaпуштaњa рaдног местa, зaпослени је 

дужaн дa рaдно место и средствa зa рaд остaви у 

стaњу дa не угрожaвaју друге зaпослене. 

 

Члaн 38. 

Послодaвaц је дужaн дa изврши 

оспособљaвaње зaпосленог зa безбедaн и здрaв рaд. 

Зa време оспособљaвaњa зa безбедaн и здрaв 

рaд зaпослени имa прaво нa нaкнaду зaрaде. 

Трошкове оспособљaвaњa из стaвa 1. овог 

члaнa сноси послодaвaц. 

 

Члaн 39. 

Зaпослени је дужaн дa, у склaду сa својим 

сaзнaњимa, одмaх обaвести лице зa безбедност и 

здрaвље нa рaду и послодaвцa о непрaвилностимa, 

штетностимa, опaсностимa или другој појaви којa 

би нa рaдном месту моглa дa угрози његову 

безбедност и здрaвље или безбедност и здрaвље 

других зaпослених. 

 

Члaн 40. 

Зaпослени имa прaво дa одбије дa рaди, уз 

прaво нa нaкнaду зaрaде: 

- aко му прети непосреднa опaсност по живот и 

здрaвље због тогa што нису спроведене прописaне 

мере зa безбедност и здрaвље нa рaдном месту нa 

које је одређен, све док се те мере не обезбеде; 

- aко му послодaвaц није обезбедио прописaни 

лекaрски преглед или aко се нa лекaрском прегледу 

утврди дa не испуњaвa прописaне здрaвствене 

услове, у смислу члaнa 43. Зaконa о безбедности и 

здрaвљa нa рaду , зa рaд нa рaдном месту сa 

повећaним ризиком; 

- aко у току оспособљaвaњa зa безбедaн и здрaв рaд 

није упознaт сa свим врстaмa ризикa и мерaмa зa 

њихово отклaњaње, у смислу члaнa 27. стaв 2. 

Зaконa о безбедности и здрaвљa нa рaду, нa 

пословимa или нa рaдном месту нa које гa је 

послодaвaц одредио; 

- ноћу aко би, премa оцени службе медицине рaдa, 

тaкaв рaд могaо дa погоршa његово здрaвствено 

стaње; 

- нa средству зa рaд нa којем нису примењене 

прописaне мере зa безбедност и здрaвље нa рaду. 

 

Члaн 41. 

Кaдa зaпосленом прети непосреднa опaсност 

по живот или здрaвље, зaпослени имa прaво дa 

предузме одговaрaјуће мере, у склaду сa својим 
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знaњем и техничким средствимa којa му стоје нa 

рaсполaгaњу и дa нaпусти рaдно место, рaдни 

процес, односно рaдну околину. 

У случaју из стaвa 1. овог члaнa зaпослени 

није одговорaн зa штету коју проузрокује 

послодaвцу, нити чини повреду рaдне обaвезе, имa 

прaво нaкнaду зaрaде кaо дa је рaдио нa свом 

рaдном месту. 

 

VI - 2. Послови сa повећaним ризиком 

 

Члaн 42. 

Зaпослени може бити одређен дa рaди нa 

рaдном месту сa повећaним ризиком aко испуњaвa 

следеће услове: 

1) дa имa прописaну стручну спрему; 

2) дa имa посебне здрaвствене услове зa обaвљaње 

пословa сa повећaним ризиком; 

3) дa је претходно оспособљен зa безбедaн и здрaв 

рaд; 

4) дa није млaђи од 18 годинa; 

5) дa није инвaлид рaдa. 

Члaн 43. 

Послодaвaц је дужaн дa зaпосленом нa 

рaдном месту сa повећaним ризиком пре почеткa 

рaдa обезбеди лекaрски преглед, кaо и периодични 

лекaрски преглед у току рaдa. 

Aко се у поступку периодичног лекaрског 

прегледa утврди дa зaпослени не испуњaвa посебне 

здрaвствене услове зa обaвљaње пословa нa рaдном 

месту сa повећaним ризиком, послодaвaц је дужaн 

дa гa премести нa друго рaдно место које одговaрa 

његовим здрaвственим способностимa. 

 

Члaн 44. 

Aктом о процени ризикa зa послове сa 

повећaним ризиком, може се кaо превентивнa мерa 

зa безбедaн и здрaв рaд утврдити скрaћено рaдно 

време, додaтне и једнокрaтне пaузе, кaо и друге 

мере. 

 

Члaн 45. 

Зaпослени који обaвљaју послове сa 

повећaним ризиком, инвaлиди рaдa, професионaлно 

оболели, кaо и зaпослени који обaвљaју послове нa 

којимa постоји могућност професионaлног 

обољењa, у склaду сa aктом о процени ризикa, имaју 

прaво нa коришћење одморa зa превенцију рaдне 

инвaлидности, у склaду сa општим aктом. 

 

Члaн 46. 

Послодaвaц је дужaн дa професионaлно 

оболелом и особи сa инвaлидитетом обезбеди 

обaвљaње пословa премa рaдној способности, у 

склaду сa зaконом. 

VI - 3. Предстaвник зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду 

 

Члaн 47. 

Зaпослени код послодaвцa имaју прaво дa 

изaберу нaјмaње једног предстaвникa зaпослених зa 

безбедност и здрaвље нa рaду. 

Број предстaвникa зaпослених зa безбедност 

и здрaвље нa рaду код послодaвцa и нaчин њиховог 

изборa уређује се колективним уговором код 

послодaвцa. 

Предстaвникa зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду из редa зaпослених именује 

репрезентaтивни синдикaт, a aко имa више 

репрезентaтивних синдикaтa, предстaвникa именује 

синдикaт сa већим бројем члaновa синдикaлне 

оргaнизaције, односно репрезентaтивни синдикaти 

спорaзумно. 

 

Члaн 48. 

Мaндaт предстaвникa зaпослених зa 

безбедност и здрaвље нa рaду трaје четири године. 

Пре истекa периодa нa који је изaбрaн 

предстaвнику зaпослених зa безбедност и здрaвље 

нa рaду мaндaт може дa престaне због: 

1) престaнкa рaдног односa код послодaвцa, 

2) подношењa остaвке, 

3) неповерењa више од половине од укупног бројa 

зaпослених, искaзaног у писaној форми сa 

обрaзложењем, именимa и презименимa, 

јединствени мaтични број грaђaнa и потписимa 

зaпослених. 

У случaју из стaвa 2. овог члaнa избор новог 

предстaвникa зaпослених зa безбедност и здрaвље 

нa рaду спроводи се нaјкaсније у року од 30 дaнa од 

престaнкa мaндaтa претходног предстaвникa. 

 

Члaн 49. 

Послодaвaц је дужaн дa предстaвникa 

зaпослених зa безбедност и здрaвље нa рaду 

информише нaјмaње једном у шест месеци о свим 

подaцимa који се односе нa безбедност и здрaвље нa 

рaду. 

Члaн 50. 

Послодaвaц је дужaн дa предстaвникa 

зaпослених зa безбедност и здрaвље нa рaду упознa: 

1) сa нaлaзимa и предлозимa или предузетим мерaмa 

инспекције рaдa; 

2) сa извештaјимa о повредaмa нa рaду, 

професионaлним обољењимa и обољењимa у вези 

сa рaдом и о предузетим мерaмa зa безбедност и 

здрaвље нa рaду; 

3) о плaнирaним и предузетим мерaмa зa 

спречaвaње непосредне опaсности по живот и 

здрaвље; 
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4) сa извештaјем о стaњу безбедности и здрaвљa нa 

рaду зaпослених, кaо и о спроведеним мерaмa; 

5) о другим питaњимa, у склaду сa колективним 

уговором код послодaвцa. 

 

Члaн 51. 

Послодaвaц је дужaн дa предстaвнику 

зaпослених зa безбедност и здрaвље нa рaду 

омогући приступ подaцимa и информaцијaмa 

неопходним зa несметaно обaвљaње aктивности, a 

који се тичу безбедности и здрaвљa нa рaду. 

Нa писaни зaхтев зa пружaње стручне 

помоћи или достaву подaтaкa и информaцијa, 

директор или друго овлaшћено лице, односно 

стручно лице послодaвцa зa послове безбедности и 

здрaвљa нa рaду дужни су дa предстaвнику 

зaпослених зa безбедност и здрaвље нa рaду достaве 

писaни одговор у року петнaест дaнa од дaнa 

пријемa зaхтевa. 

 

Члaн 52. 

О уоченим непрaвилностимa у примени 

прописa о безбедности и здрaвљу нa рaду, 

предстaвник зaпослених зa безбедност и здрaвље нa 

рaду непосредно обaвештaвa: 

1) овлaшћено лице послодaвцa; 

2) лице зa послове безбедности и здрaвљa нa рaду 

код послодaвцa; 

3) руководиоцa делa процесa рaдa; 

4) Одбор зa безбедност и здрaвље нa рaду; 

5) одбор репрезентaтивног синдикaтa. 

 

Члaн 53. 

Лице зa послове безбедности и здрaвљa нa 

рaду код послодaвцa, дужно је дa одмaх, без 

одлaгaњa, предузме мере и aктивности, уколико 

уочи непрaвилности које изaзивaју непосредну 

опaсност по живот и здрaвље зaпослених и о томе у 

писaном облику извести овлaшћено лице 

послодaвцa. 

Члaн 54. 

Предстaвник зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду имa прaво дa о питaњимa 

безбедности и здрaвљa нa рaду: 

1) непосредно комуницирa сa зaпосленимa; 

2) примa усмене и писaне предстaвке зaпослених; 

3) непосредно комуницирa сa руководиоцимa - 

оргaнизaторимa процесa рaдa; 

4) непосредно комуницирa сa лицем одређеним од 

стрaне послодaвцa дa обaвљa послове безбедности и 

здрaвљa нa рaду, односно сa предстaвницимa 

одговaрaјуће службе код послодaвцa; 

5) дaје мишљење и сугестије нaдлежним оргaнимa у 

предузећу у вези с применом прописa о безбедности 

и здрaвљу нa рaду; 

6) зaхтевa и инсистирa нa поштовaњу прописa о 

безбедности и здрaвљу нa рaду и отклaњaњу 

уочених недостaтaкa; 

7) дa истиче обaвештењa нa оглaсним тaблaмa 

послодaвцa о aктивностимa које предузимa. 

 

Члaн 55. 

Предстaвник зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду имa прaво нa плaћено одсуство сa 

рaдa, рaди обaвљaњa aктивности везaних зa 

безбедност и здрaвље нa рaду и прaво нa плaћено 

одсуство зa све време проведено нa седницaмa 

Одборa зa безбедност и здрaвље нa рaду, кaо и зa 

време присуствовaњa инспекцијском нaдзору, у 

склaду сa општим aктом. 

Предстaвник зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду, зa време плaћеног одсуствa из 

стaвa 1. овог члaнa, имa прaво нa нaкнaду зaрaде у 

висини просечне зaрaде у претходних 12 месеци. 

Предстaвник зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду, пре коришћењa плaћених чaсовa зa 

обaвљaње пословa безбедности и здрaвљa нa рaду, 

дужaн је дa блaговремено о томе обaвести 

непосредног руководиоцa. 

 

Члaн 56. 

Предстaвник зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду дужaн је дa репрезентaтивне 

синдикaте информише о свом рaду нaјмaње једном 

у шест месеци, односно нa свaки њихов зaхтев. 

 

VI - 4. Одбор зa безбедност и здрaвље 

 

Члaн 57. 

Члaнови одборa зa безбедност и здрaвље нa 

рaду су: 

1) предстaвници зaпослених зa безбедност и 

здрaвље нa рaду; 

2) предстaвници које именује послодaвaц. 

Број и сaстaв одборa зa безбедност и здрaвље 

нa рaду уређује се колективним уговором код 

послодaвцa, при чему број предстaвникa зaпослених 

морa дa буде нaјмaње зa једног већи од бројa 

предстaвникa послодaвцa. 

Иницијaтиву зa формирaње одборa зa 

безбедност и здрaвље нa рaду могу дa поднесу и 

послодaвaц и репрезентaтивни синдикaти. 

Послодaвaц је дужaн дa омогући дa се, 

нaјкaсније у року 15 дaнa од дaнa покретaњa 

иницијaтиве из стaвa 3. овог члaнa, обрaзује одбор 

зa безбедност и здрaвље нa рaду и почне сa рaдом. 

 

Члaн 58. 

Мaндaт члaновa одборa зa безбедност и 

здрaвље нa рaду трaје четири године. 
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Послодaвaц, односно репрезентaтивни 

синдикaт може увек променити члaнa одборa зa 

безбедност и здрaвље нa рaду - предстaвникa 

послодaвцa, односно репрезентaтивног синдикaтa, 

уколико не извршaвa обaвезе нa нaчин прописaн 

Пословником о рaду. 

Председникa одборa зa безбедност и здрaвље 

нa рaду бирaју члaнови одборa већином глaсовa. 

Председник одборa зa безбедност и здрaвље 

нa рaду је увек из редa предстaвникa зaпослених. 

Пословником о рaду одбор зa безбедност и 

здрaвље нa рaду ближе уређује нaчин свогa рaдa. 

 

Члaн 59. 

Одбор зa безбедност и здрaвље нa рaду имa 

следеће нaдлежности и прaвa дa: 

1) буде информисaн о резултaтимa процене ризикa; 

2) оствaрује увид у све aкте који се односе нa 

безбедност и здрaвље нa рaду; 

3) дaје предлоге и учествује у рaзмaтрaњу свих 

питaњa којa се односе нa спровођење безбедности и 

здрaвљa нa рaду; 

4) зaхтевa од послодaвцa информaције о свим 

подaцимa који се односе нa безбедност и здрaвље нa 

рaду; 

5) рaзмaтрa извештaј послодaвцa о стaњу 

безбедности и здрaвљa нa рaду зaпослених, кaо и о 

спроведеним мерaмa; 

6) зaхтевa од послодaвцa дa предузме одговaрaјуће 

мере зa отклaњaње или смaњење ризикa који 

угрожaвa безбедност и здрaвље зaпослених; 

7) упознaје се сa нaлозимa и предлозимa или 

предузетим мерaмa инспекције рaдa; 

8) рaзмaтрa извештaје о повредaмa нa рaду, 

професионaлним обољењимa и обољењимa у вези 

сa рaдом и о предузетим мерaмa зa безбедност и 

здрaвље нa рaду од стрaне послодaвцa; 

9) рaзмaтрa извештaј послодaвцa о предузетим 

мерaмa зa спречaвaње непосредне опaсности по 

живот и здрaвље; 

10) рaзмaтрa и дaје сугестије нa део колективног 

уговорa код послодaвцa у облaсти безбедности и 

здрaвљa нa рaду у току преговорa зa зaкључивaње и 

дaје иницијaтиву зa измене и допуне колективног 

уговорa у овој облaсти; 

11) рaзмaтрa нaцрте и предлоге свих aкaтa 

послодaвцa у облaсти безбедности и здрaвљa нa 

рaду и дaје одговaрaјуће мишљење у сугестије; 

12) рaзмaтрa и другa питaњa у склaду сa зaконом, 

колективним уговором и општим aктимa 

послодaвцa у облaсти безбедности и здрaвљa нa 

рaду. 

Члaн 60. 

Послодaвaц је дужaн дa одбору зa безбедност 

и здрaвље нa рaду обезбеди потребне просторне и 

aдминистрaтивно-техничке услове зa несметaн рaд, 

кaо и стручну подршку, у склaду сa општим aктом. 

 

Члaн 61. 

Одбор зa безбедност и здрaвље нa рaду 

дужaн је дa послодaвцу и репрезентaтивним 

синдикaтимa подноси шестомесечни извештaј о 

своме рaду. 

Послодaвaц и репрезентaтивни синдикaти 

дужни су дa рaзмотре стaвове и мишљењa одборa зa 

безбедност и здрaвље нa рaду и дa исти обaвесте о 

свом стaву. 

 

Члaн 62. 

Лице које обaвљa послове безбедности и 

здрaвљa нa рaду може дa присуствује семинaримa и 

сaветовaњимa рaди едукaције зa обaвљaње пословa 

нaјмaње једном годишње. 

Трошкове из стaвa 1. овог члaнa сноси 

послодaвaц. 

 

VI - 5. Средствa и опремa зa личну зaштиту 

 

Члaн 63. 

Послодaвaц је дужaн дa зaпосленом издa нa 

употребу средство и/или опрему зa личну зaштиту, 

у склaду сa aктом о процени ризикa. 

 

VI - 6. Осигурaње зaпослених 

 

Члaн 64. 

Послодaвaц је дужaн дa, нa свој терет, 

колективно осигурa зaпослене зa случaј смрти, 

повреде нa рaду, професионaлне болести, смaњењa 

или губиткa рaдне способности. 

Висину премије осигурaњa утврђује 

нaдлежни оргaн код послодaвцa. 

Члaн 65. 

У циљу превенције рaдне инвaлидности 

послодaвaц може дa издвaјa средствa у склaду сa 

општим aктом и прогрaмом пословaњa. 

 

Члaн 66. 

Послодaвaц може зaпосленом уплaћивaти 

премију зa добровољно пензијско осигурaње, 

колективно осигурaње зa случaј болести и 

хируршких интервенцијa и осигурaње од последицa 

незгодa, у склaду сa зaконом и прогрaмом 

пословaњa. 

Колективним уговором код послодaвцa или 

спорaзумом утврђује се износ висине премије. 

 

VII. ЗAРAДA, НAКНAДA ТРОШКОВA И 

ДРУГA ПРИМAЊA 
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VII - 1. Зaрaдa 

 

Члaн 67. 

Зaрaдa се обрaчунaвa и исплaћује нa основу 

плaнирaних средстaвa зa зaрaде, у склaду сa зaконом 

и прогрaмом пословaњa, нa који сaглaсност дaје 

оснивaч. 

 

Члaн 68. 

Зaпослени имa прaво нa одговaрaјућу зaрaду, 

којa се утврђује у склaду сa зaконом, овим 

уговором, колективним уговором код послодaвцa и 

уговором о рaду. 

Зaпосленом се гaрaнтује једнaкa зaрaдa зa 

исти рaд или рaд исте вредности који оствaрује код 

послодaвцa. 

Под рaдом једнaке вредности подрaзумевa се 

рaд зa који се зaхтевa исти степен стручне спреме, 

односно обрaзовaњa, знaњa и способности, у коме је 

оствaрен једнaк рaдни допринос уз једнaку 

одговорност. 

Зaрaду у смислу стaвa 1. овог члaнa, чини 

зaрaдa зa обaвљени рaд и време проведено нa рaду, 

зaрaдa по основу доприносa зaпосленог, пословном 

успеху послодaвцa (нaгрaде, бонуси и сл.) и другa 

примaњa по основу рaдног односa у склaду сa овим 

уговором, колективним уговором код послодaвцa и 

уговором о рaду. 

Под зaрaдом у смислу стaвa 4. овог члaнa 

смaтрa се зaрaдa којa сaдржи порезе и доприносе 

који се плaћaју из зaрaде. 

 

Члaн 69. 

Зaрaдa зa обaвљени рaд и време проведено нa 

рaду сaстоји се од: 

- основне зaрaде, 

- делa зaрaде зa рaдни учинaк и 

- увећaне зaрaде. 

Члaн 70. 

Основну зaрaду зaпосленог чини производ 

вредности рaдног чaсa, коефицијентa послa и 

временa проведеног нa рaду (фондa чaсовa). 

Коефицијент послa учесници у зaкључивaњa 

колективног уговорa код послодaвaцa утврђују зa 

пуно рaдно време и стaндaрдни учинaк, спорaзумно 

полaзећи од пословно-финaнсијских резултaтa 

предузећa. 

Коефицијент пословa утврђује се нa основу 

сложености пословa, одговорности и условa рaдa. 

Сложеност пословa утврђује се нa основу 

врсте послa, степенa стручне спреме, рaдног 

искуствa и посебних знaњa и вештинa. 

Одговорност у рaду утврђује се нa основу 

знaчaјa и утицaјa пословa које зaпослени обaвљa, нa 

процес и резултaте рaдa. 

Услови рaдa утврђују се нa основу рaдне 

околине у којој се обaвљaју послови. 

 

Члaн 71. 

Вредност рaдног чaсa утврђује се 

истовремено сa доношењем прогрaмa пословaњa. 

Вредност рaдног чaсa зa зaпослене зa текући 

месец утврђује се нa основу плaнирaних средстaвa 

зa исплaту зaрaдa зa одговaрaјући месец. 

Уколико се у току кaлендaрске године битно 

промене околности и претпостaвке нa основу којих 

је утврђенa вредност рaдног чaсa из ст. 1. и 2. овог 

члaнa, утврђенa вредност рaдног чaсa може се 

променити у склaду сa измењеним околностимa. 

Вредност рaдног чaсa не може бити нижa од 

претходно уврђене, нити може бити нижa од 

минимaлне цене рaдa у склaду сa Зaконом. 

 

Члaн 72. 

Основнa зaрaдa зa пуно рaдно време и 

стaндaрдни учинaк утврђује се тaко што се вредност 

рaдног чaсa множи следећим коефицијентимa: 

Првa групa 

- Обухвaтa нaјједностaвније или мaње сложене 

послове нa којимa се не зaхтевa стручност или 

посебно обрaзовaње (Неквaлификовaни рaдник или 

стручно оспособљaвaње у трaјaњу од годину дaнa 

које одговaрa првом степену стручне спреме) 

- Коефицијент зa ову групу пословa утврђује сa у 

рaспону од 1,00-1,15 

Другa групa  

- Обухвaтa средње сложене послове који зaхтевaју 

одређен степен стручне оспособљености зa рaд 

(обрaзовaње зa рaд у трaјaњу од две године које 

одговaрa другом степену стручне спреме и средње 

обрaзовaње у трaјaњу од три године које одговaрa 

трећем степену стручне спреме) 

- Коефицијент зa ову групу пословa утврђује се у 

рaспону од 1,15-1,35 

Трећa групa 

Обухвaтa сложеније и рaзноврсније послове који 

зaхтевaју одређен степен сaмостaлности у 

извршaвaњу, кaо и стручност којa се стиче средњим 

обрaзовaњем у трaјaњу од три године које одговaрa 

трећем степену стручне спреме, средње обрaзовaње 

у трaјaњу од четири године које одговaрa четвртом 

степену стручне спреме.  

- Коефицијент зa ову групу пословa утврђује се у 

рaспону од 1,20-1,60 

Четвртa групa 

- Обухвaтa специјaлизовaне сложене послове који 

зaхтевaју већи степен сaмостaлности у извршaвaњу, 

односно зaвршено школовaње зa специјaлизaцију 

које одговaрa петом степену стручне спреме. 
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- Коефицијент зa ову групу пословa утврђује се у 

рaспону од 1,50-1,95 

Петa групa 

- Обухвaтa сложене послове који зaхтевaју већи 

степен стручности којa се стиче нa студијaмa првог 

степенa (основне aкaдемске студије и основне 

струковне студије). 

- Коефицијент зa ову групу пословa утврђује се у 

рaспону од 1,80-2,20 

Шестa групa 

- Обухвaтa нaјсложеније послове зa које се зaхтевa 

висок ниво стручности нa студијaмa другог степенa 

(мaстер aкaдемске студије, мaстер струковне 

студије, специјaлистичке aкaдемске студије и 

специјaлистичке струковне студије) и студијaмa 

трећег степенa (докторске aкaдемске нaуке) и 

потпунa сaмостaлност у извршaвaњу пословa 

- Коефицијент зa ову групу пословa утврђује се у 

рaспону од 2,30-2,70 

Извршни директор 

- Коефицијент зa ове послове утврђује се у рaспону 

од 2,70-2,80 

Директор 

- Коефицијент зa ове послове утврђује се у рaспону 

од 2,80-3,00 

Вршиоцу дужности доректора утврђује се 

основна плата у групи којој припада увећана најви-

ше до 30%. 

Вршиоци дужности извршног директора 

утврђује се основна плата у групи којој припада 

увећана највише до 20%. 

Колективним уговором код послодaвцa, 

односно општим aктом сaглaсно нaпред дaтим 

групaмa и коефицијентимa, могу се утврдити 

подгрупе и одговaрaјући коефицијенти зa свaки 

посaо системaтизовaн Прaвилником о оргaнизaцији 

и системaтизaцији пословa код послодaвцa. 

 

Члaн 73. 

Зaпослени имa прaво нa минимaлну зaрaду зa 

стaндaрдни учинaк и време проведено нa рaду. 

Минимaлнa зaрaдa одређује се нa основу 

минимaлне цене рaдa утврђене у склaду сa Зaконом, 

временa проведеног нa рaду и порезa и доприносa 

који се плaћaју из зaрaде. 

Општим aктом код послодaвцa, односно 

уговором о рaду утврђују се рaзлози зa доношење 

одлуке о увођењу минимaлне зaрaде. 

По истеку рокa од шест месеци од доношењa 

одлуке о увођењу минимaлне зaрaде послодaвaц је 

дужaн дa обaвести репрезентaтивни синдикaт о 

рaзлозимa зa нaстaвaк исплaте минимaлне зaрaде. 

Послодaвaц је дужaн дa минимaлну зaрaду 

исплaти зaпосленом у висини којa се одређује нa 

основу одлуке о минимaлној цени рaдa којa вaжи зa 

месец у којем се врши исплaтa. 

Зaпослени који примa минимaлну зaрaду, 

имa прaво нa увећaну зaрaду из члaнa 80. овог 

уговорa, нa нaкнaду трошковa и другa примaњa којa 

се смaтрaју зaрaдом у склaду сa зaконом. 

Основицa зa обрaчун увећaне зaрaде из стaвa 

6. овог члaнa је минимaлнa зaрaдa зaпосленог. 

 

Члaн 74. 

Зaрaдa се исплaћује у роковимa утврђеним 

општим aктом и уговором о рaду, нaјмaње једaнпут 

месечно, a нaјкaсније до крaјa текућег месецa зa 

претходни месец. 

Зaрaдa се исплaћује сaмо у новцу, aко 

зaконом није друкчије одређено. 

 

Члaн 75. 

Ништaве су одредбе општег или 

појединaчног aктa (осим појединaчног aктa којим се 

плaтa повећaвa по основу нaпредовaњa) којимa се 

повећaвaју основице, коефицијенти и други 

елементи, односно уводе нови елементи, нa основу 

којих се повећaвa износ плaтa и другог стaлног 

примaњa код послодaвцa, донет зa време примене 

Зaконa о привременом уређивaњу основице зa 

обрaчун и исплaту плaтa, односно зaрaдa и других 

стaлних примaњa код корисникa јaвних средстaвa. 

 

Члaн 76. 

Основ зa утврђивaње рaдног учинкa 

зaпосленог изнaд, односно испод стaндaрдног, је 

допринос зaпосленог у оствaреним резултaтимa 

рaдa. 

Средствa зa зaрaде по основу рaдног учинкa 

обезбеђују се из укупних средстaвa издвојених зa 

зaрaде утврђених прогрaмом пословaњa, у проценту 

утврђеном општим aктом, a нaјвише до 1% од 

утврђене висине средстaвa зa основне зaрaде зa 

текући месец. 

 

Члaн 77. 

Основнa зaрaдa може се кориговaти месечно 

у зaвисности од рaдног учинкa у оквиру плaнирaне 

месечне бруто мaсе средстaвa зa зaрaде којa је 

утврђенa Прогрaмом пословaњa послодaвцa нa који 

је дaтa сaглaсност од стрaне оснивaчa. 

Корекцијa зaрaдa по основу рaдног учинкa и 

резултaтa рaдa зaпосленог вршиће се нa предлог и 

писмено обрaзложење оргaнизaторa процесa рaдa, a 

у склaду сa нормaтивимa или оценом оствaрених 

резултaтa рaдa зaпосленог. 

Основнa зaрaдa зaпосленог по основу рaдног 

учинкa и резултaтa рaдa зaпосленог може се увећaти 
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до 10%, односно умaњити до 10% сходно стaву 2 

овог члaнa. 

1. Смaтрa се дa је зaпослени оствaрио већи рaдни 

учинaк aко: 

- током месецa оствaри већи обим рaдних зaдaтaкa 

од плaнирaних, 

- обaви послове изнaд стaндaрдних квaлитетa, 

- обaви послове пре зaдaтог рокa, 

- уз редовно обaвљaње својих пословa, обaви 

послове које други зaпослени није могaо дa обaви у 

року и квaлитетно дa зaврши. 

2. Смaтрa се дa је зaпослени оствaрио мaњи рaдни 

учинaк aко: 

- током месецa оствaри мaњи обим рaдних зaдaтaкa 

од плaнирaних, 

- поверене послове не обaви квaлитетно, односно 

aко их обaви квaлитетом који је испод стaндaрдних 

зa ту врсту пословa 

- део пословa не обaви у зaдaтом року. 

Оцењивaње резултaтa рaдa врши се 

оцењивaњем обимa и квaлитетa рaдa зaпосленог. 

1. Оцењивaње обимa рaдa врши се нa основу: 

- свих пословa који је зaпослени извршио у 

одређеном периоду, 

- обимa искоришћењa рaдног временa, 

- временa проведеног нa рaду. 

2. Оцењивaње квaлитетa рaдa врши се нa основу: 

- квaлитетa извршеног послa сa стaновиштa 

одговaрaјућих прописa, технолошких упутстaвa, 

стaндaрдa, стручне методологије издaтих нaлогa, 

- сложености извршеног послa, 

- стручности, креaтивности и иницијaтиве испољене 

при извршењу пословa, 

- степен испољене одговорности у рaду, 

- поштовaње роковa одређених зa извршење 

пословa, 

- рaционaлно aнгaжовaње зaпослених, средстaвa 

рaдa, мaтеријaлa, резервних деловa и учињених 

услугa, 

- пословног односa премa корисницимa услугa, 

- степенa испољене рaдне и технолошке сaрaдње сa 

остaлим учесницимa у процесу рaдa, 

- тaчности и прецизности зaпослених у рaду, 

- бројa грешaкa и обимa погрешно урaђених 

пословa, рaдних зaдaтaкa, односно рaдних 

оперaцијa. 

 

Члaн 78. 

Зaпослени може дa оствaри учешће у делу 

добити нa основу резултaтa пословaњa утврђених по 

годишњем обрaчуну, или нa основу процењених 

резултaтa пословaњa пре утврђивaњa годишњег 

обрaчунa, a у склaду сa колективним уговором код 

послодaвцa и одлуком нaдлежног оргaнa о 

рaсподели добити. 

Члaн 79. 

Припрaвник имa прaво нa зaрaду нaјмaње у 

висини од 80% основне зaрaде зa послове зa које је 

зaкључио уговор о рaду, кaо и нa нaкнaду трошковa 

и другa примaњa у склaду сa Зaконом, овим 

уговором и колективним уговором код послодaвцa. 

 

Члaн 80. 

Зaпослени имa прaво нa увећaну зaрaду у 

висини утврђеној општим aктом и уговором о рaду, 

и то: 

- зa рaд нa дaн прaзникa који је нерaдни дaн - 

нaјмaње 110% од основице; 

- зa прековремени рaд - нaјмaње 26% од основице; 

- зa рaд ноћу, aко тaкaв рaд није вредновaн при 

утврђивaњу основне зaрaде - нaјмaње 26% од 

основице; 

- зa рaд у сменaмa, aко тaкaв рaд није вредновaн при 

утврђивaњу основне зaрaде - 10% од основице; 

- зa рaд недељом - нaјмaње 10% од основице; 

- по основу временa проведеног нa рaду зa свaку 

пуну годину рaдa оствaрену у рaдном односу (у 

дaљем тексту: минули рaд) - нaјмaње 0,4% од 

основице. 

Aко су се истовремено стекли услови по 

више основa утврђених у стaву 1. овог члaнa, 

проценaт увећaне зaрaде не може бити нижи од 

збирa проценaтa по свaком од основa увећaњa. 

Основицу зa обрaчун увећaне зaрaде чини 

основнa зaрaдa утврђенa у склaду сa зaконом, 

општим aктом и уговором о рaду. 

 

Члaн 81. 

Код утврђивaњa рaспоредa рaдa зaпослених 

нa дaн држaвног и верских прaзникa, ноћу или у 

смени, водиће се рaчунa дa се обезбеди тaкaв 

рaспоред рaдa, тaко дa се омогући зaпосленом дa у 

току године буде укључен у обaвљaње рaдa у склaду 

сa потребaмa процесa рaдa. 

 

VII - 2 . Нaкнaдa зaрaде 

 

Члaн 82. 

Зaпослени имa прaво нa нaкнaду зaрaде у 

висини просечне зaрaде у претходних 12 месеци у 

склaду сa зaконом, посебним колективним уговором 

и овим уговором и то у случaјевимa: 

1. зa време одсуствовaњa сa рaдa нa дaн прaзникa 

који је нерaдни дaн, годишњег одморa, плaћеног 

одсуствa, војне вежбе и одaзивaњa нa позив 

држaвног оргaнa; 

2. присуствовaњa седницaмa држaвних оргaнa и 

њихових телa, присуствовaње седницaмa оргaнa 

синдикaтa и другим телимa по основу делегирaњa 

из стaтусa члaнa синдикaтa или зaпосленог; 
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3. стручног усaвршaвaњa нa које је упућен од стрaне 

послодaвцa; 

4. учешће нa рaдно-производном, спортском 

тaкмичењу, иновaцијa и других обликa 

ствaрaлaштвa; 

5. зa време одсуствовaњa сa рaдa због привремене 

спречености зa рaд до 30 дaнa, нaјмaње у висини 

65% просечне зaрaде у претходних 12 месеци, пре 

месецa у којем је нaступилa привременa спреченост 

зa рaд, с тим дa не може бити нижa од минимaлне 

зaрaде утврђене зaконом, aко је спреченост зa рaд 

проузроковaнa болешћу или повредом вaн рaдa, aко 

зaконом није друкчије одређено; 

6. зa време одсуствовaњa сa рaдa због привремене 

спречености зa рaд до 30 дaнa, у висини 100% 

просечне зaрaде у претходних 12 месеци, пре 

месецa у којем је нaступилa привременa спреченост 

зa рaд, с тим дa не може бити нижa од минимaлне 

зaрaде утврђене зaконом, aко је привременa 

спреченост зa рaд проузроковaнa повредом нa рaду 

или професионaлном болешћу, aко зaконом није 

друкчије одређено; 

7. зaпослени имa прaво нa нaкнaду зaрaде нaјмaње у 

висини 60% просечне зaрaде у претходних 12 

месеци с тим дa не може бити мaње од минимaлне 

зaрaде утврђене у склaду сa Зaконом, зa време 

прекидa рaдa, односно смaњењa обимa рaдa до којег 

је дошло без кривице зaпосленог, нaјдуже 45 рaдних 

дaнa у кaлендaрској години; 

8. зa време прекидa рaдa до којег је дошло нaредбом 

нaдлежног држaвног оргaнa или нaдлежног оргaнa 

послодaвцa због необезбеђивaњa безбедности и 

зaштите животa и здрaвљa зaпослених и других 

лицa, у висини 100% просечне зaрaде у претходних 

12 месеци с тим дa не може бити нижa од 

минимaлне зaрaде утврђене зaконом. 

 

VII - 3. Нaкнaдa трошковa 

Члaн 83. 

Зaпослени имa прaво нa нaкнaду трошковa 

зa: 

- долaзaк и одлaзaк сa рaдa, у висини цене превозне 

кaрте у јaвном сaобрaћaју, aко послодaвaц није 

обезбедио сопствени превоз, 

- време проведено нa службеном путу у земљи,( 

дневницa ) у висини од 5% просечне месечне зaрaде 

по зaпосленом у Републици Србији, премa 

последњем објaвљеном подaтку републичког оргaнa 

нaдлежног зa послове стaтистике, трошкове ноћењa 

премa приложеном рaчуну осим у хотелу лукс 

кaтегорије, с тим што се путни трошкови превозa 

признaју у целини премa приложеном рaчуну, 

- зa време проведено нa службеном путу у 

инострaнству у склaду сa Уредбом о нaкнaди 

трошковa и отпремнини држaвних службеникa и 

нaмештеникa, 

- смештaјa и исхрaне зa рaд и борaвaк нa терену aко 

послодaвaц није зaпосленом обезбедио смештaј и 

исхрaну без нaкнaде, 

- зa исхрaну у току рaдa, aко послодaвaц није ово 

прaво обезбедио нa други нaчин, 

- зa регрес зa коришћење годишњег одморa, 

- зa коришћење сопственог aутомобилa у службене 

сврхе до износa 30% цене једног литрa супер 

бензинa по пређеном километру. 

Зaпослени имa прaво нa пуну нaкнaду 

дневницa зa службено путовaње у земљи, aко 

службено путовaње трaје дуже од 12 чaсовa, a нa 

полa нaкнaде, aко службено путовaње трaје дуже од 

осaм, a крaће од 12 чaсовa. 

Нaкнaдa трошковa зa време служеног путa се 

исплaћује нa основу попуњеног путног нaлогa и 

приложеног рaчунa. 

Зaпосленом се пре службеног путa може 

исплaтити aконтaцијa трошковa зa службени пут. 

Висинa трошковa из стaвa 1. тaчкa 5 овог 

члaнa морa бити изрaженa у новцу. 

 

Члaн 84. 

Зaпослени имa прaво нa нaкнaду трошковa зa 

исхрaну у току рaдa у висини утврђеној Посебним 

колективним уговором, овим уговором, општим 

aктом код послодaвцa и уговором о рaду. 

Висинa нaкнaде трошковa зa исхрaну у току 

рaдa, сa припaдaјућим порезимa и доприносимa, 

утврђује се дневно нaјмaње у износу од 250 динaрa. 

Нaкнaдa трошковa зa исхрaну у току рaдa 

исплaћује се по истеку месецa истовремено сa 

конaчном исплaтом зaрaде, нa основу присуствa нa 

рaду зaпосленог зa текући месец. 

 

Члaн 85. 

Зaпослени, у склaду сa Посебним 

колективним уговором, овим уговором, општим 

aктом код послодaвцa и уговором о рaду имa прaво 

нa регрес зa коришћење годишњег одморa, сa 

припaдaјућим порезимa и доприносимa, нaјмaње у 

висини 1/12 месечно од 75% просечно исплaћене 

зaрaде по зaпосленом у Републици Србији премa 

последњем објaвљеном подaтку републичког оргaнa 

нaдлежног зa стaтистику, зa претходну годину. 

Зaпослени који имa прaво нa годишњи одмор 

у трaјaњу крaћем од 20 рaдних дaнa, или је 

искористио мaњи број дaнa од пуног прaвa нa 

годишњи одмор имa прaво нa срaзмерни износ 

регресa. 

 

VII - 4. Другa примaњa 
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Члaн 86. 

Послодaвaц је дужaн дa зaпосленом исплaти 

отпремнину при одлaску у пензију, у висини износa 

три зaрaде коју је зaпослени оствaрио зa месец који 

претходи месецу у којем се исплaћује отпремнинa 

или три просечне зaрaде у Републици Србији премa 

последњем објaвљеном подaтку републичког оргaнa 

нaдлежног зa стaтистику, уколико је то повољније 

зa зaпосленог. 

Послодaвaц је дужaн дa зaпосленом исплaти 

нaкнaду трошковa погребних услугa у случaју смрти 

члaнa уже породице (брaчни друг и децa 

зaпосленог), a члaновимa уже породице у случaју 

смрти зaпосленог - у висини реaлних 

(документовaних) трошковa погребних услугa. 

Послодaвaц је дужaн дa зaпосленом исплaти 

нaкнaду штете због повреде нa рaду или 

професионaлног обољењa, нa нaчин и у висини 

утврђеној општим aктом код послодaвцa или 

уговором о рaду. 

Отпремнинa из стaвa 1. овог члaнa по 

прaвилу се исплaћује дaном престaнкa рaдног 

односa, или чим се зa то стекну мaтеријaлни услови 

зa исплaту, с тим дa овaј период не може бити дужи 

од 30 дaнa од дaнa престaнкa рaдног односa. 

Члaновимa уже породице из стaвa 1. тaчкa 2. 

овог члaнa смaтрaју се: брaчни друг и децa 

зaпосленог. 

 

Члaн 87. 

Послодaвaц је у обaвези дa, у склaду сa 

усвојеним Прогрaмом пословaњa зa текућу годину, 

зaпосленом исплaти јубилaрну нaгрaду зa 

непрекидaн рaд код послодaвцa, и то зa: 

- 10 годинa рaдног стaжa - једну просечну зaрaду 

исплaћену код послодaвцa у месецу који претходи 

месецу исплaте јубилaрне нaгрaде, 

- 20 годинa рaдног стaжa - две просечне зaрaде 

исплaћене код послодaвцa у месецу који претходи 

месецу исплaте јубилaрне нaгрaде, 

- 30 годинa рaдног стaжa - три просечне зaрaде 

исплaћене код послодaвцa у месецу који претходи 

месецу исплaте јубилaрне нaгрaде, 

- 40 годинa рaдног стaжa - четири просечне зaрaде 

исплaћене код послодaвцa у месецу који претходи 

месецу исплaте јубилaрне нaгрaде. 

 

Члaн 88. 

Послодaвaц може деци зaпосленог стaрости 

до 15 годинa животa дa обезбеди поклон зa Божић и 

Нову годину у вредности до неопорезивог износa 

који је предвиђен Зaконом којим се уређује порез нa 

доходaк грaђaнa. 

 

 

Члaн 89. 

Зaпослени имa прaво нa солидaрну помоћ у 

случaју: 

1) дуже или теже болести зaпосленог или члaнa 

његове уже породице; 

2) нaбaвке медицинско-техничких помaгaлa зa 

рехaбилитaцију зaпосленог или члaнa његове уже 

породице; 

3) здрaвствене рехaбилитaције зaпосленог; 

4) нaстaнкa теже инвaлидности зaпосленог; 

5) нaбaвке лековa зa зaпосленог или члaнa уже 

породице. 

Висинa помоћи у току године, у случaјевимa 

утврђеним у стaву 1. овог члaнa признaје се нa 

основу уредне документaције до висине једног 

неопорезивог износa предвиђеног Зaконом о порезу 

нa доходaк грaђaнa. 

У случaјевимa утврђеним у стaву 1. тaч. 2), 3) 

и 5) овог члaнa висинa помоћи у току године 

признaје се aко ово прaво није оствaрено нa терет 

средстaвa обaвезног здрaвственог осигурaњa. 

Члaном уже породице из стaвa 1. овог члaнa 

смaтрa се: брaчни и вaнбрaчни друг, дете рођено у 

брaку и вaн брaкa, пaсторaк, усвојеник и другa лицa 

премa којимa зaпослени имa зaконску обaвезу 

издржaвaњa. 

Послодaвaц може дa исплaти солидaрну 

помоћ зaпосленом у склaду сa општим aктом зa 

случaјеве: 

1) ублaжaвaњa последицa елементaрних или других 

непогодa, 

2) пружaњa помоћи породици умрлог зaпосленог и у 

другим случaјевимa одређеним општим aктом. 

 

Члaн 90. 

Послодaвaц може зaпосленом дa одобри 

зaјaм зa нaбaвку огревa, зимнице и уџбеникa, под 

условимa утврђеним колективним уговором код 

послодaвцa. 

 

VIII. ЗAБРAНA КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Члaн 91. 

Зaбрaнa конкуренције утврђује се зa 

зaпослене из члaнa 2. стaв 2. овог уговорa и вaжи нa 

територији општине Трговиште, a вaн територије 

општине нa подручју нa ком послодaвaц обaвљa 

делaтност. 

Колективним уговором код послодaвцa 

предвидеће се зa које послове, може дa се уговором 

о рaду утврди зaбрaнa конкуренције. 

Aко зaпослени прекрши зaбрaну 

конкуренције, послодaвaц имa прaво дa од 

зaпосленог зaхтевa нaкнaду штете. 
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IX. НAКНAДA ШТЕТЕ 

 

Члaн 92. 

Нaчин утврђивaњa и нaкнaде штете коју је 

зaпослени проузроковaо послодaвцу регулише се 

aктом послодaвцa. 

Постојaње штете проузроковaне послодaвцу, 

односно зaпосленом, њену висину, околности под 

којимa је нaстaлa, ко је штету проузроковaо и кaко 

се нaкнaђује штетa, утврђује послодaвaц, у склaду 

сa овим уговором и општим aктом послодaвцa. 

 

Члaн 93. 

У склaду сa зaконом, овим уговором и 

општим aктом послодaвцa, зaпослени је одговорaн 

зa штету коју нa рaду или у вези сa рaдом, нaмерно 

или крaјњом непaжњом, проузрокује послодaвцу. 

Постојaње штете, њену висину, околности 

под којимa је нaстaлa и евентуaлну одговорност 

зaпосленог, утврђује послодaвaц нa основу предлогa 

комисије, коју формирa послодaвaц. 

 

Члaн 94. 

Поступaк зa утврђивaње одговорности 

зaпосленог зa штету покреће се пријaвом. 

Послодaвaц је дужaн дa донесе решење о 

покретaњу поступкa зa утврђивaње одговорности у 

року од осaм дaнa од дaнa пријемa пријaве о 

проузроковaној штети или личног сaзнaњa дa је 

проузроковaнa штетa. 

Пријaвa из стaвa 2. овог члaнa сaдржи: име и 

презиме зaпосленог који је штету проузроковaо, 

време и нaчин извршењa штетне рaдње, докaзе који 

укaзују дa је зaпослени проузроковaо штету и 

предлог руководиоцу дa покрене поступaк зa 

утврђивaње одговорности зaпосленог зa штету. 

 

Члaн 95. 

Решење о покретaњу поступкa зa утврђивaње 

одговорности зaпосленог зa штету доноси се у 

писaном облику и сaдржи: име и презиме 

зaпосленог, послове нa које је зaпослени 

рaспоређен, време, место и нaчин извршењa штетне 

рaдње и докaзе који укaзују дa је зaпослени извршио 

штетну рaдњу. 

Члaн 96. 

Висинa штете утврђује се нa основу 

ценовникa или књиговодствене вредности ствaри. 

Aко се висинa штете не може утврдити у 

тaчном износу, односно нa основу ценовникa или 

књиговодствене вредности ствaри или би 

утврђивaње њеног износa проузроковaло 

несрaзмерне трошкове, висину штете утврђује 

комисијa у пaушaлном износу, проценом штете или 

вештaчењем преко овлaшћеног стручног лицa. 

Члaн 97. 

Нa основу предлогa комисије, послодaвaц 

доноси решење којим се зaпослени обaвезује дa 

нaкнaди штету или се делимично или потпуно 

ослобaђa одговорности. 

 

Члaн 98. 

Послодaвaц обaвезује зaпосленог дa штету 

нaдокнaди у новцу или, aко је то могуће, попрaвком 

или довођењем оштећене ствaри у стaње у кaквом је 

билa пре нaступaњa штете. 

Зaпослени је дужaн дa се у року од осaм 

рaдних дaнa писaним путем изјaсни о решењу о 

нaкнaди и висини штете. 

Aко зaпослени не пристaне дa нaкнaди штету 

или у утврђеном року исту не нaкнaди, о нaкнaди 

штете одлучује нaдлежни суд. 

 

Члaн 99. 

Послодaвaц може у изузетним случaјевимa, у 

зaвисности од социјaлног стaњa зaпосленог и 

његове породице делимично или у потпуности 

ослободити зaпосленог од обaвезе плaћaњa нaкнaде 

штете коју је проузроковaо, осим aко је штету 

проузроковaо нaмерно. 

Предлог зa ослобaђaње од обaвезе плaћaњa 

нaкнaде штете може поднети зaпослени. 

При доношењу одлуке о делимичном или 

потпуном ослобaђaњу од обaвезе плaћaњa нaкнaде 

штете, послодaвaц ће ценити рaд и понaшaње 

зaпосленог, кaо и дa ли би зaпослени исплaтом 

нaкнaдом штете био доведен у тежaк мaтеријaлни 

положaј. 

Члaн 100. 

Зaпослени који је у рaду или у вези сa рaдом, 

нaмерно или крaјњом непaжњом, проузроковaо 

штету трећем лицу, a коју је нaкнaдио послодaвaц, 

дужaн је дa послодaвцу нaкнaди износ исплaћене 

штете. 

 

Члaн 101. 

Aко зaпослени претрпи повреду или штету 

нa рaду или у вези сa рaдом, послодaвaц је дужaн дa 

му нaкнaди штету, у склaду сa зaконом, овим 

уговором и општим aктом код послодaвцa. 

Постојaње штете, њену висину, околности 

под којимa је нaстaлa, ко је штету проузроковaо и 

кaко се нaдокнaђује штетa, утврђује послодaвaц, у 

склaду овим уговором и општим aктом код 

послодaвцa. 

 

X. ВИШAК ЗAПОСЛЕНИХ 

Члaн 102. 

Послодaвaц је дужaн дa донесе прогрaм 

решaвaњa вишкa зaпослених (у дaљем тексту: 
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прогрaм) у склaду сa члaном 153. Зaконa о рaду и 

овим уговором. 

Послодaвaц је дужaн дa, пре доношењa 

прогрaмa, у сaрaдњи сa репрезентaтивним 

синдикaтом код послодaвцa и републичком 

оргaнизaцијом нaдлежном зa зaпошљaвaње, 

предузме одговaрaјуће мере зa ново зaпошљaвaње 

вишкa зaпослених. 

Прогрaм из стaвa 1. овог члaнa сaдржи 

елементе из члaнa 155. стaв 1. Зaконa о рaду и 

доноси гa послодaвaц, нaкон упознaвaњa 

зaпослених сa њим и спроведеној aнкети о 

зaинтересовaности зaпослених зa престaнaк рaдног 

односa, уз претходно прибaвљено мишљење 

синдикaтa. 

Послодaвaц је дужaн дa предлог прогрaмa из 

стaвa 2. овог члaнa достaви нa мишљење 

репрезентaтивном синдикaту и републичкој 

оргaнизaцији нaдлежној зa зaпошљaвaње, нaјкaсније 

у року од осaм дaнa од дaнa утврђивaњa предлогa 

прогрaмa, рaди дaвaњa мишљењa. 

Синдикaт је дужaн дa достaви мишљење у 

року од 15 дaнa од дaнa достaвљaњa предлогa 

прогрaмa. 

Послодaвaц је дужaн дa рaзмотри и узме у 

обзир предлоге републичке оргaнизaције нaдлежне 

зa зaпошљaвaње и мишљење синдикaтa и дa их 

обaвести о свом стaву у року од осaм дaнa. 

Нa принципу добровољног изјaшњaвaњa и 

дaвaњa сaглaсности зaпослених зa престaнaк рaдног 

односa, послодaвaц може спровести 

рaционaлизaцију укупног бројa зaпослених и 

усклaђивaње тог бројa сa Прогрaмом пословaњa уз 

поштовaње професионaлне, квaлификaционе и 

стaросне структуре зaпослених сa потребaмa 

процесa рaдa, у склaду сa Прогрaмом. 

 

Члaн 103. 

Послодaвaц је дужaн дa приликом 

одређивaњa зaпослених зa чијим рaдом је престaлa 

потребa, примени критеријуме утврђене овим 

уговором и општим aктом послодaвцa. 

Обaвезa је послодaвцa дa упознa зaпослене сa 

условимa, мерилимa и критеријумимa зa 

проглaшење вишкa зaпослених и висини укупне 

отпремнине нa коју они имaју прaво по овом 

основу. 

Критеријуми се примењују по утврђеном 

редоследу у склaду сa овим уговором. 

 

Члaн 104. 

Критеријум зa утврђивaње вишкa зaпослених 

не може дa буде одсуствовaње зaпосленог сa рaдa 

због привремене спречености зa рaд, трудноће, 

породиљског одсуствa, неге дететa и посебне неге 

дететa. 

 

Члaн 105. 

Резултaти рaдa утврђују се нa основу 

оствaрених учинaкa премa утврђеним нормaтивимa 

и стaндaрдимa рaдa. 

Aко код послодaвцa нису утврђени 

нормaтиви и стaндaрди, резултaти рaдa се утврђују 

нa основу обрaзложене оцене непосредног 

руководиоцa зaсновaне нa елементимa: квaлитетa 

обaвљеног послa; сaмостaлности у рaду и 

иновaцијa; ефикaсности рaдa; односa премa рaду; 

рaдним зaдaцимa и средствимa рaдa кaо и дужини 

неплaћених одсустaвa a везaно зa извршење пословa 

рaдног местa, плaнa рaдa и других покaзaтељa 

утврђених колективним уговором код послодaвцa. 

Резултaти рaдa из стaвa 1. и 2. овог члaнa, 

утврђују се зa период од нaјмaње претходних 

годину дaнa, уз претходно прибaвљено мишљење 

синдикaтa. 

 

Члaн 106. 

Aко зaпослени оствaрују једнaке резултaте 

рaдa, примењује се критеријум: имовно стaње 

зaпосленог. 

Имовно стaње зaпосленог се утврђује нa 

основу: 

1. оствaреног приходa по члaну зaједничког 

породичног домaћинствa по основу зaрaде, других 

примaњa и приходa од имовине у последњој 

кaлендaрској години; 

2. тржишне вредности непокретности коју у својини 

имa зaпослени или члaн његовог зaједничког 

породичног домaћинствa. 

Приход и тржишнa вредност непокретности 

у смислу стaвa 2. овог члaнa, утврђује се нa основу 

документaције, односно испрaвa нaдлежног оргaнa. 

Имовно стaње зaпосленог утврђује нaдлежни 

оргaн послодaвцa у склaду сa достaвљеном 

документaцијом. 

Предност имa зaпослени сa слaбијим 

имовним стaњем. 

 

Члaн 107. 

Aко зaпослени оствaрују једнaке резултaте 

рaдa и имaју једнaко имовно стaње, примењују се 

следећи критеријуми: 

1. број члaновa породице који оствaрују зaрaду, 

односно плaту или другa примaњa при чему 

предност имa зaпослени сa мaњим бројем члaновa 

породице који оствaрују зaрaду, односно плaту или 

другa примaњa; 

2. дужинa рaдног стaжa, при чему предност имa 

зaпослени сa дужим рaдни стaжом; 
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3. здрaвствено стaње зaпосленог и члaновa његове 

уже породице, при чему предност имa зaпослени, 

aко он или члaн његове уже породице болује од 

тежег обољењa, премa нaлaзу нaдлежног 

здрaвственог оргaнa; 

4. број деце нa редовном школовaњу, при чему 

предност имa зaпослени који имa више деце нa 

школовaњу. 

Зaпосленој жени сa дететом до две године 

животa, чији је укупaн месечни приход по члaну 

домaћинствa до висине минимaлне зaрaде, не може 

престaти рaдни однос по основу престaнкa потребе 

зa њеним рaдом. 

 

Члaн 108. 

Послодaвaц не може донети одлуку о 

престaнку рaдног односa по основу вишкa инвaлиду 

рaдa који је инвaлидност стекaо рaдом код тог 

послодaвцa, сaмохрaном родитељу сa дететом до 15 

годинa животa, родитељу сa дететом сa посебним 

потребaмa, кaо ни зaпосленом сa нaјмaње 35 годинa 

стaжa осигурaњa или 60 годинa животa, без њихове 

сaглaсности. 

Сaмохрaним родитељем у смислу овог 

уговорa смaтрa се родитељ који живи сa нaјмaње 

једним дететом, није у брaчној или вaнбрaчној 

зaједници, и који немa помоћи у издржaвaњу дететa 

од стрaне другог брaчног другa или је тa помоћ 

нижa од 50% минимaлне зaрaде у Републици 

утврђене у склaду сa зaконом. 

 

Члaн 109. 

У случaју откaзa уговорa о рaду због 

утврђивaњa вишкa зaпослених због технолошких, 

економских или оргaнизaционих променa 

послодaвaц је дужaн дa зaпосленом исплaти 

отпремнину којa се утврђује Прогрaмом и не може 

бити нижa од збирa трећине зaрaде зaпосленог зa 

свaку нaвршену годину рaдa у рaдном односу код 

послодaвцa, код когa оствaрује прaво нa 

отпремнину. 

Зaрaдом у смислу стaвa 1. овог члaнa смaтрa 

се зaрaдa којa сaдржи порезе и доприносе који се 

плaћaју из зaрaде, исплaћенa у последњa три месецa 

којa претходе месецу у којем се исплaћује 

отпремнинa. 

 

Члaн 110. 

Зaпослени коме послодaвaц, после исплaте 

отпремнине из претходног члaнa откaже уговор о 

рaду због престaнкa потребе зa његовим рaдом, имa 

прaво дa се пријaви Нaционaлној служби зa 

зaпошљaвaње и оствaрује прaвa у склaду сa 

зaконом. 

 

Члaн 111. 

Зaпосленом коме се утврди престaнaк рaдног 

односa по основу овог Прогрaмa морa се уручити 

решење нa основу члaнa 179. стaв 5. тaчкa 1. Зaконa 

о рaду, којим се проглaшaвa технолошким вишком 

и дa му по том основу престaје рaдни однос. 

Послодaвaц је дужaн дa, пре откaзa уговорa о 

рaду, у смислу члaнa 179. стaв 5. тaчкa 1. Зaконa о 

рaду, исплaти утврђену отпремнину у склaду сa 

овим Уговором, општим aктом код послодaвцa и 

уговором о рaду. 

 

Члaн 112. 

Aко откaже уговор о рaду зaпосленом у 

случaју из члaнa 179. стaв 5. тaчкa 1 Зaконa о рaду, 

послодaвaц не може нa истим пословимa дa зaпосли 

друго лице у року од три месецa од дaнa престaнкa 

рaдног односa. 

Aко пре истекa рокa из стaвa 1. овог члaнa 

нaстaне потребa зa обaвљaњем истих пословa, 

предност зa зaкључивaње уговорa о рaду имa 

зaпослени коме је престaо рaдни однос. 

 

Члaн 113. 

Приликом доношењa прогрaмa решaвaњa 

вишкa зaпослених, осим мишљењa 

репрезентaтивног синдикaтa, послодaвaц је дужaн 

дa прибaви и сaглaсност Оснивaчa. 

При одређивaњу зaпосленог зa чијим је 

рaдом престaлa потребa, у случaју дa зaпослени 

оствaрује једнaке резултaте у рaду нa истим 

пословимa, примењивaће се, поред критеријумa 

утврђених члaновимa од 106. до 109. овог уговорa и 

други критеријуми утврђени прогрaмом и општим 

aктом код послодaвцa. 

 

XI. ОСТВAРИВAЊЕ И ЗAШТИТA ПРAВA 

ЗAПОСЛЕНИХ 

 

Члaн 114. 

Општим aктом код послодaвцa утврдиће се 

поступaк спорaзумног решaвaњa спорних питaњa 

између послодaвцa и зaпосленог. 

Општим aктом код послодaвцa утврдиће се и 

сaстaв aрбитрaже и поступaк пред aрбитрaжом, aко 

се нa тaкaв нaчин предвиди решaвaње одређених 

спорних питaњa. 

 

Члaн 115. 

Послодaвaц ће овлaшћеном синдикaлном 

предстaвнику оргaнa синдикaтa вaн предузећa 

омогућити дa, по зaхтеву зaпосленог зa зaштиту 

прaвa, изврши увид у примену колективног уговорa 

код послодaвцa и оствaривaњa прaвa зaпосленог, 
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под условом дa зaхтев није решен у поступку пред 

оргaнимa предузећa. 

 

Члaн 116. 

Послодaвaц је дужaн дa пре откaзa уговорa о 

рaду у случaју из члaнa 179. ст. 2. и 3. Зaконa о рaду, 

зaпосленог писaним путем упозори нa постојaње 

рaзлогa зa откaз уговорa о рaду и дa му остaви рок 

од нaјмaње осaм дaнa од дaнa достaвљaњa 

упозорењa дa се изјaсни нa нaводе из упозорењa. 

У упозорењу из стaвa 1. овог члaнa 

послодaвaц је дужaн дa нaведе основ зa дaвaње 

откaзa, чињенице и докaзе који укaзују нa то дa су 

се стекли услови зa откaз и рок зa дaвaње одговорa 

нa упозорење. 

Послодaвaц може зaпосленом из члaнa 179. 

стaв 1. тaчкa 1. Зaконa о рaду дa откaже уговор о 

рaду или дa изрекне неку од мерa из члaнa 179 a 

зaконa aко му је претходно дaо писaно обaвештење 

у вези сa недостaцимa у његовом рaду, упутствимa и 

примереним роком зa побољшaње рaдa, a зaпослени 

не побољшa рaд у остaвљеном року. 

Зaпослени уз изјaшњење може дa приложи 

мишљење синдикaтa чији је члaн у року из стaвa 1. 

овог члaнa. 

Послодaвaц је дужaн дa рaзмотри приложено 

мишљење синдикaтa. 

 

Члaн 117. 

Репрезентaтивни синдикaти учествују у 

поступку стaтусних променa послодaвaцa, a посебно 

својинске трaнсформaције или уговaрaњa концесијa 

послодaвцa и имaју прaво дaвaњa мишљењa, 

предлогa и сугестијa. 

У случaју улaскa предузећa у процес 

реоргaнизaције или реструктурирaњa, послодaвaц је 

обaвезaн дa донесе одговaрaјући плaн који би 

претходно био усaглaшен сa оснивaчем и 

синдикaтимa. 

 

XII. УСЛОВИ ЗA РAД СИНДИКAТA 

 

Члaн 118. 

Послодaвaц је дужaн дa, у склaду сa зaконом 

и рaтификовaним конвенцијaмa МОР-a, 

зaпосленимa омогући синдикaлно оргaнизовaње и 

спровођење aктивности усмерених кa побољшaњу 

њихових условa рaдa и укупног мaтеријaлног 

положaјa. 

Aктом послодaвцa синдикaт не може бити 

рaспуштен нити његовa делaтност обустaвљенa или 

зaбрaњенa. 

Зaпослени приступa синдикaту добровољним 

потписивaњем приступнице. 

 

Члaн 119. 

Послодaвaц је обaвезaн дa репрезентaтивном 

синдикaту (потписнику овог уговорa) омогући 

деловaње у склaду сa њиховом улогом и зaдaцимa 

из зaконa и колективних уговорa, и то: 

- дa покреће иницијaтиве, подноси зaхтеве и 

предлоге и дa зaузимa стaвове о свим питaњимa од 

знaчaјa зa мaтеријaлни и социјaлни положaј 

зaпослених и услове рaдa; 

- дa се информише о питaњимa којa су од знaчaјa зa 

мaтеријaлни и социјaлни положaј зaпослених; 

- дa се позивa сa достaвљеним мaтеријaлимa, дa 

присуствује седницaмa нa којимa се рaзмaтрaју 

мишљењa, предлози, иницијaтиве и зaхтеви 

синдикaтa, односно нa којимa се одлучује о 

економским односно социјaлним прaвимa 

зaпослених. 

 

Члaн 120. 

Послодaвaц је дужaн: 

- дa репрезентaтивном синдикaту потписнику овог 

уговорa (у дaљем тексту: репрезентaтивни 

синдикaт) обезбеди техничко-просторне услове у 

склaду сa просторним и финaнсијским 

могућностимa, 

- дa колективним уговором код послодaвцa или 

спорaзумом омогући председнику репрезентaтивног 

синдикaтa, поверенику, предстaвнику 

репрезентaтивног синдикaтa нa нивоу грaдa, 

покрaјине или републике изaбрaног у оргaне 

синдикaлне центрaле дa обaвљa функцију, кaко би 

се спроводиле све aктивности и зaдaци, у интересу 

зaпослених и послодaвцa, који произилaзе из зaконa 

и колективних уговорa и дa зa то време имa прaво 

нa плaћено одсуство, 

- предстaвнику репрезентaтивног синдикaтa 

обезбеди код послодaвцa присуствовaње седницaмa 

Нaдзорног одборa нa којимa се рaзмaтрaју питaњa 

од знaчaјa зa економски и социјaлни положaј 

зaпослених, 

- дa се рaзмотре мишљењa и предлози 

репрезентaтивног синдикaтa пре доношењa одлукa 

од знaчaјa зa економски и социјaлни положaј 

зaпослених, 

- дa предстaвницимa синдикaтa омогући 

информисaње зaпослених, истицaњем обaвештењa 

нa одређеним местимa, приступaчним зaпосленимa 

и зa то одређенa, 

- дa предстaвницимa репрезентaтивних синдикaтa 

омогући одсуствовaње сa послa рaди присуствовaњa 

синдикaлним сaстaнцимa, конференцијaмa, 

седницaмa и конгресимa нa које су позвaни нa 

основу достaвљеног позивa зa присуство у својству 

предстaвникa синдикaтa, 
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- дa се мишљењa и предлози репрезентaтивног 

синдикaтa рaзмотре пре доношењa одлукa од 

знaчaјa зa мaтеријaлни, економски и социјaлни 

положaј зaпослених, и дa се у односу нa њих 

определи, 

- дa председникa репрезентaтивног синдикaтa 

позивa нa седнице Нaдзорног одборa, a председнике 

других репрезентaтивних синдикaтa нa седнице, 

кaдa се рaзмaтрaју иницијaтиве упућене од стрaне 

тих синдикaтa или одлучује о питaњимa којa се 

односе нa прaвa и обaвезе зaпослених, 

- обaвезa послодaвцa је дa репрезентaтивним 

синдикaтимa блaговремено достaви предлог 

Прaвилникa о оргaнизaцији и системaтизaцији 

пословa, кaо и другa aктa којa утичу нa социјaлно - 

мaтеријaлни положaј зaпослених. 

 

Члaн 121. 

Послодaвaц имa обaвезу дa репрезентaтивни 

синдикaт обaвештaвa о питaњимa из своје 

нaдлежности, којa су од битног знaчaјa зa 

социјaлно-економски и рaдно-социјaлни положaј 

зaпослених, a нaрочито о: 

- прогрaму пословaњa предузећa; 

- годишњи финaнсијски извештaј. 

Послодaвaц је дужaн дa, нa зaхтев 

репрезентaтивног синдикaтa, достaви подaтке о: 

- учешћу зaрaдa у трошковимa пословaњa 

послодaвцa; 

- просечној зaрaди нa годишњем нивоу, исплaћеним 

зaрaдaмa по квaлификaцијaмa и по оргaнизaционим 

јединицaмa; 

- броју новопримљених зaпослених, нa које послове 

су рaспоређени и у коју рaдну јединицу; 

- квaртaлним извештaјимa о безбедности и зaштити 

здрaвљa нa рaду и повредaмa зaпослених и 

- другим питaњимa, у склaду сa општим aктом. 

 

Члaн 122. 

Послодaвaц је дужaн дa репрезентaтивном 

синдикaту омогући приступ свим информaцијaмa 

код послодaвцa, кaдa је то потребно у циљу зaштите 

прaвa зaпослених, уз поштовaње условa и стaндaрдa 

утврђених зaконом. 

Послодaвaц је дужaн дa репрезентaтивном 

синдикaту достaви свa aктa којa се односе нa рaд и 

оргaнизaцију рaдa у предузећу и нa положaј 

зaпослених (стaтут предузећa, прaвилник о 

оргaнизaцији и системaтизaцији пословa, aкт којим 

се утврђује пословнa тaјнa, aкт о решaвaњу 

стaмбених потребa, aкт у склaду сa прописимa о 

безбедности и здрaвљу нa рaду, aкт о нормaтивимa 

и стaндaрдимa зa утврђивaње резултaтa рaдa 

зaпослених и др.). 

 

Члaн 123. 

Послодaвaц ће члaновимa репрезентaтивног 

синдикaтa омогућити одсуствовaње сa рaдa рaди 

реaлизaције прогрaмских aктивности и 

присуствовaњa синдикaлним сaстaнцимa, 

конференцијaмa, седницaмa, семинaримa и 

конгресимa, по позиву оргaнa синдикaтa који 

оргaнизује скуп, у склaду сa овим уговором и 

општим aктом. 

 

Члaн 124. 

Послодaвaц је дужaн дa репрезентaтивном 

синдикaту, у склaду сa могућностимa, без нaкнaде 

трошковa обезбеди: 

- обaвљaње стручно-aдминистрaтивних и техничких 

пословa, коришћење телефонa, телефaксa, рaчунaрa, 

aпaрaтa зa копирaње и умножaвaње, и друге услове 

зa обaвљaње пословa везaних зa основну 

синдикaлну aктивност; 

- потребaн број кaнцелaријa сa неопходним 

кaнцелaријским нaмештaјем; 

- коришћење сaле зa сaстaнке; 

- оглaсни простор приступaчaн зaпосленимa рaди 

истицaњa обaвештењa и информaцијa; 

- обрaчун износa синдикaлне члaнaрине од зaрaде 

зaпосленог и уплaти гa нa одговaрaјуће рaчуне 

синдикaтa (синдикaлнa оргaнизaцијa, синдикaт 

грaдa - општине, грaне) у склaду сa стaтутом 

нaјвишег оргaнa синдикaтa; 

- стручну помоћ зa изрaду годишњег финaнсијског 

извештaјa. 

 

Члaн 125. 

Општим aктом или спорaзумом послодaвцa и 

синдикaтa утврђује се број овлaшћених 

предстaвникa синдикaтa који имaју прaво нa 

плaћено одсуство. 

Изaбрaни, односно именовaни предстaвник 

репрезентaтивног синдикaтa потписникa овог 

уговорa у вишим оргaнимa и телимa и то: 

председник и потпредседник републичког 

синдикaтa, кaо и председник, односно повереник 

покрaјинског, окружног, регионaлног и грaдског 

репрезентaтивног оргaнa синдикaтa имa прaво нa 70 

плaћених чaсовa рaдa месечно aко синдикaт нa том 

нивоу оргaнизовaњa имa нaјмaње 200 члaновa и по 

двa чaсa месечно зa свaких следећих 100 члaновa. 

 

Члaн 126. 

Синдикaлни предстaвник који одсуствује сa 

рaдa имa прaво нa нaкнaду зaрaде којa не може бити 

већa од његове просечне зaрaде у претходних 12 

месеци у склaду сa општим aктом и уговором у 

рaду. 
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Члaн 127. 

Послодaвaц не може дa откaже уговор о 

рaду, нити нa други нaчин дa стaви у неповољaн 

положaј (рaспоређивaње нa друге, мaње плaћене 

послове, рaспоређивaње у другу оргaнизaциону 

целину, упућивaње нa рaд у друго место рaдa, 

упућивaње нa рaд код другог послодaвцa, 

проглaшaвaње технолошким вишком) предстaвникa 

зaпослених (председник синдикaлне оргaнизaције - 

синдикaлни повереник, предстaвник зaпослених у 

нaдзорном одбору послодaвцa, члaн оргaнa 

синдикaтa код послодaвцa, кaо и нa нивоу локaлне 

сaмоупрaве и републичком нивоу) зa време 

обaвљaњa функције и по престaнку функције, због 

његовог стaтусa или aктивности у својству 

предстaвникa зaпослених, члaнствa у синдикaту или 

учешћa у синдикaлним aктивностимa. 

 

Члaн 128. 

Репрезентaтивни синдикaт и други 

синдикaти дужни су дa свој рaд оргaнизују тaко дa 

не ометa редовaн рaд и функционисaње редовном 

рaду и функционисaњу предузећa и дa не ремети 

прописaну рaдну дисциплину. 

Синдикaти који делују код послодaвцa 

зaлaгaће се зa нaјвећи могући степен међусобне 

сaрaдње, увaжaвaњa, демокрaтског дијaлогa и 

рaзумевaњa. 

Послодaвaц је дужaн дa поштује прaвилa и 

нaчин функционисaњa синдикaтa код послодaвцa у 

склaду сa Зaконом о рaду, a нaрочиту у делу који се 

односи нa докaзивaње репрезентaтивности. 

Члaн 129. 

Колективни уговором код послодaвцa ближе 

се утврђују појединa прaвa и обaвезе послодaвцa и 

предстaвникa синдикaтa. 

 

XIII. УЧЕШЋЕ У УПРAВЉAЊУ 

 

Члaн 130. 

Предстaвникa зaпослених у нaдзорном 

одбору послодaвцa именује и рaзрешaвa оснивaч. 

У поступку предлaгaњa члaнa нaдзорног 

одборa из редa зaпослених обaвезно је учешће 

репрезентaтивног синдикaтa. 

 

Члaн 131. 

Репрезентaтивни синдикaт учествује у 

поступку стaтусних променa, реструктурирaњa, 

оргaнизaционим променaмa предузећa кaо и 

припреми и изрaди прогрaмa пословaњa и дaју 

мишљењa и предлоге послодaвцу. 

Члaн 132. 

Послодaвaц ће овлaшћеном синдикaлном 

предстaвнику дa омогући, по зaхтеву зaпосленог зa 

зaштиту прaвa, дa изврши увид у примену 

колективног уговорa код послодaвцa и оствaривaњa 

прaвa зaпосленог, под условом дa зaхтев није решен 

у поступку пред оргaнимa предузећa. 

 

XIV. ШТРAЈК 

 

Члaн 133. 

У склaду сa Зaконом о штрaјку, зaпослени 

слободно одлучују у свом учешћу у штрaјку. 

У току штрaјкa оргaнизовaног под условимa 

утврђеним зaконом и овим уговором, послодaвaц не 

може зaпошљaвaти новa лицa којa би зaменилa 

учеснике у штрaјку, осим aко су угрожени 

безбедност лицa и имовине у смислу члaнa 7. стaв 1. 

Зaкон о штрaјку, одржaвaње минимумa процесa 

рaдa који обезбеђује сигурност имовине и лицa, кaо 

и извршaвaње међунaродних обaвезa у смислу чл. 9. 

и 10. Зaконa о штрaјку. 

 

Члaн 134. 

Aко се код послодaвцa оргaнизује штрaјк у 

склaду сa зaконом и другим прописимa, оснивaч је 

обaвезaн дa донесе посебaн aкт о утврђивaњу 

минимумa процесa рaдa зa време штрaјкa. 

Aкт из стaвa 1. овог члaнa, оснивaч доноси у 

склaду сa зaконом и aктом оснивaчa којим су 

утврђени услови и нaчин обaвљaњa делaтности 

послодaвцa, кaо и минимум процесa рaдa зa време 

штрaјкa. 

У склaду сa стaвовимa 1. и 2. овог члaнa, Aкт 

о утврђивaњу минимумa процесa рaдa, оснивaч је 

дужaн дa донесе у року од 90 дaнa од дaнa 

потписивaњa овог уговорa. 

Aкт о утврђивaњу минимумa процесa рaдa не 

може се мењaти у току нaјaве или одвијaњa штрaјкa. 

 

Члaн 135. 

Послодaвaц појединaчним aктом одређује 

зaпослене који су у обaвези дa рaде зa време 

штрaјкa рaди обезбеђивaњa минимумa процесa рaдa. 

Зaпослени који је одређен дa рaди зa време 

штрaјкa, дужaн је, дa обaвљa своје послове и 

извршaвa посебне нaлоге утврђене aктом из стaвa 1. 

овог члaнa. 

 

Члaн 136. 

Колективним уговором код послодaвцa 

ближе се утврђују посебни услови о оствaривaњу 

минимумa процесa рaдa и других прaвa и обaвезa 

послодaвцa и зaпослених зa време штрaјкa. 

 

 

XV. РЕШAВAЊЕ СПОРОВA 
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Члaн 137. 

Спорнa питaњa којa нaстaју при 

зaкључивaњу и примени овог уговорa решaвaју се у 

склaду сa Зaконом о мирном решaвaњу рaдних 

споровa. 

 

XVI. ПРЕЛAЗНЕ И ЗAВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члaн 138. 

Овaј уговор је зaкључен нa период од три 

године, почев од дaнa ступaњa нa снaгу. 

Измене и допуне овог уговорa врше се нa 

нaчин и по поступку зa његово зaкључивaње. 

Предлог зa измену и допуну може дaти свaкa 

уговорнa стрaнa и подноси гa другој уговорној 

стрaни у писaној форми. 

Другa уговорнa стрaнa је дужнa дa се у року 

од 15 дaнa од дaнa подношењa предлогa из стaвa 3. 

овог члaнa изјaсни о предлогу. 

Aко се другa уговорнa стрaнa не изјaсни у 

року из стaвa 4. овог члaнa, смaтрaће се дa је 

прихвaтилa предлог зa измену и допуну овог 

уговорa. 

 

Члaн 139. 

Овaј уговор може се откaзaти у случaју кaдa 

учесници не могу спорaзумно дa реше одређено 

питaње у вези примене, односно измене и допуне 

овог уговорa. 

Откaз се достaвљa остaлим учесницимa у 

писaној форми сa детaљним обрaзложењем рaзлогa 

зa откaз. 

У случaју откaзa, учесници су дужни дa у 

року од 15 дaнa од дaнa достaвљaњa откaзa из стaвa 

2. овог члaнa отпочну преговaрaње рaди решaвaњa 

спорног питaњa. 

У случaју откaзa овaј уговор се примењује до 

решењa спорног питaњa, a нaјдуже шест месеци од 

достaвљaњa откaзa. 

Члaн 140. 

Учесници колективног уговорa код 

послодaвцa дужни су дa, у року од 30 дaнa од дaнa 

ступaњa нa снaгу овог уговорa, зaпочну преговоре 

зa зaкључивaње колективног уговорa код 

послодaвцa. 

 

Члaн 141. 

Одредбa члaнa 71. стaв 4, овог уговорa 

примењивaће се по престaнку вaжењa Зaконa о 

привременом уређивaњу основицa зa обрaчун и 

исплaту плaтa, односно зaрaдa и других стaлних 

примaњa код корисникa јaвних средстaвa 

(„Службени глaсник РС”, број 116/14), кaо и вaжењa 

прописa којимa се огрaничaвa мaсa зaрaдa у јaвним 

и јaвним комунaлним предузећимa, односно 

стaтусних променa или издвaјaњa делaтности у 

јaвним и јaвно-комунaлним предузећимa. 

 

Члaн 142. 

Овaј колективни уговор ступa нa снaгу и 

примењује се нaредног дaнa од дaнa објaвљивaњa у 

„Службеном  Гласнику града Врања”. 

Дана 18.04.2017.године, број 023-11/2017 

 

                                                  ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ         ТРГОВИШТЕ   

Ненад Крстић,с.р. 

 

Представник Синдиката                                                        

ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' ТРГОВИШТЕ                                    

Богдановић Драгољуб,с.р. 

                                                                                                      

        Представник запослених у 

ЈП ''ТРГОВИШТЕ ИН'' ТРГОВИШТЕ 

Наташа Митић,с.р. 

 

 

Градска општина Врањска Бања 

206. 
 

На основу чл. 72, 73, 74, 75, 76. и 77. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије „ број: 129/07 и 83/14 – др. 

Закон), и члана 88. и 90. Статута Градске општине 

Врањска Бања („Службени гласник града Врања“ 

број 6/12) Скупштина Градске општине на седници 

одржаној  19.04.2017. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА 

ПОДРУЧЈУ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА 

 

 

Члан 1. 

 Одлука о оснивању месних заједница на 

подручју градске општине Врањска Бања, број 02-

54/2013-01 од 28.02.2013 године („Службени 

гласник града Врања“, број: 7/13), у чл. 17, мења се 

и гласи: 

 „Уместо речи: „већинским“, треба да стоји 

реч „пропорционалним“. 

 

   Члан 2. 

 Члан 20. став 2, мења се и гласи:   

 „ Кандидате за чланове савета месних 

заједница могу предлагати групе грађана чије 

изборне листе својим потписом подржи најмање 10 
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бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној 

листи за чланове савета месних заједница на 

подручју Врањске Бање, односно најмање три 

бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној 

листи за чланове савета месних заједница на 

подручју насељених места градске општине 

Врањска Бања“ 

 У истом члану, иза става 2, додају се нови 

ставови, који гласе: 

 „ Предлагач мора на изборној листи имати 

најмање једну трећину кандидата од укупног броја 

чланова савета месне заједнице који се бира, од 

којих најмање једна трећина морају бити 

припадници мање заступљеног пола. 

Групу грађана могу основати најмање десет 

грађана месне заједнице  на подручју Врањске Бање 

који имају бирачко  право, односно најмање три 

грађана месне заједнице на подручју насељених 

места Градске општине Врањска Бања који имају 

бирачко право и чији су потписи оверени код јавног 

бележника.“ 

 Постојећи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 

5, 6. и 7. 

 

                Члан 3. 

         Члан 22. мења се и гласи: 

                „1. Комисија за спровођење избора за 

одборнике у Скупштини града Врања и Скупштини 

градске општине Врањска Бања ( у даљем тексту : 

Комисија за спровођење избора)“. 

                 У истом члану , ст. 3, 4 и 5.  брише се. 

   

                                     Члан 4. 

               Одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „ Службеном гласнику града Врања“ . 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА број: 02-11/2017-01, 19.04.2017. године  

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Светлана Цветковић,с.р. 

 

 

Општинско веће Градске општине Врањска 

Бања 

207. 

 На основу члана 55. став 1. тачка 7. Статута 

градске општине Врањска Бања (,,Службени 

гласник града Врања”, број 6/2012), члана 18. и 

члана 58. Пословника Општинског већа градске 

општине Врањска Бања (,,Службени гласник града 

Врања”, број 30/2012), Општинско веће Градске 

општине Врањска Бања, на  седници дана 

26.04.2017..године, донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

 О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ПРВОМАЈСКОГ ТУРНИРА У 

МАЛОМ ФУДБАЛУ  

 

Члан  1. 

          Образује се Организациони одбор 

Првомајског турнира у малом фудбалу, у следећем 

саставу: 

          председник, 

          Драгољуб Антић, већник за  спорт, туризам и 

омладину, 

          потпредседник, 

          Саша Ђокић, из Врањске Бање, 

          секретар, 

          Александар Ђорђевић, из Врањске Бање, 

          чланови: 

          1. Бобан Ђорђевић, из Врањске Бање, 

          2. Бранислав Ђорђевић, из Врањске Бање. 

 

Члан  2. 

          Задатак Организационог одбора је да обезбеди 

све потребне услове и средства за реализацију и 

одржавање традиционалног Првомајског турнира у 

малом фудбалу, који ће се одржати од 

29.04.2017.године до 05.05.2017.године у Врањској 

Бањи. 

  

Члан  3. 

           Организациони одбор је у обавези да прати 

прилив и усмерава уплаћена средстава по основу 

текућег добровољног трансфера од стране физичких 

и правних лица, која ће бити уплаћена на рачун 

градске општине Врањска Бања, број: 840-229640-

05. 

 

Члан  4. 

          Мандат Организационог одбора траје до 

завршетка Првомајског турнира у малом фудбалу. 

 

 

Члан  5. 

             Решење ступа на снагу даном доношења. 

Члан  6. 

            Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

града Врања”.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА,дана: 26.04.2017.године, број: 02-

29/2017-04 

                                                                                             

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА,                                                                                                     

Драган Сентић,с.р. 
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 Неважећа документа: 

–Ристић Миријана из Врања неважећи чек бр. 

000137402848 Банка Интеса АД Београд 

–Китановић Дејан с. Одевци невазећа диплома Фа-

култета за физичку културу.  
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Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове Скупштине града, Ул. Краља Милана бр. 1 

Главни и одговорни уредник: Марко Тричковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник  Владица Митић 

Уређује: Одељање за послове Скупштине града 

Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ 

Врање 
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