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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број:16 Жабаљ, 28.06.2019. године Година 46 Цена овог броја 60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/16) и  

члана 24. став 1.  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/2017) Општинско веће на својој 139. 

седници одржаној дана 04.06.2019. године години доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ У 2019. ГОДИНИ 

 

1.  

Средстава у области јавног информисања  општине Жабаљ у 2019. години по јавном позиву за 

доделу средстава из буџета општине Жабаљ а за пројекте којима се остварује јавни интерес  у 

области јавног информисања за 2019. годину дел. број 401- 57/2019-II, а на основу предлога Одлуке 

о расподели средстава у области јавног информисања  општине Жабаљ у 2019. години Конкурсне 

комисије дел. број 401-57/2019-II од 28.05.2019. године у укупном износу од 8.000.000,00 

распоређују се за реализацију следећих пројеката/програма:  

 

   Одобрена 

средства 

1. ''Делта телевизија'' ДОО Нови Сад   „Жабаљ данас“ 1.000.000,00 

 

2 ''Новосадска ТВ'' ДОО Нови Сад  „Жабаљске новости “ 1.000.000,00 

 

3 ''Инвитем'' ДОО – Радио Југовић Каћ, 

Каћ   

„Ритам туризма општине 

Жабаљ“ 

2.036.000,00 

4 ''Наш радио'' – Центар за тренинг и 

едукацију.  

„Ово је наша општина 

Жабаљ“ 

2.800.000,00 

5 П.Р. ''Проглас'', Београд –   „Водич кроз дијабетес“   200.000,00 

6 ''ДВП Продукција'', Нови Сад  „Остваривање јавног 

инстереса на територији 

општине Жабаљ“   

464.000,00 

7. ''ТВ Бечеј ВТВ'' ДОО Суботица   „Жабаљски стубови“   500.000,00 

   8.000.000,00 
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2.  

Ово решење је коначно. 

 

3. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“  без образложења и на web страници 

www.zabalj.rs. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:   401-57/2019-II  

 

Председавајући Општинског већа 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 

Закон, 41/09, 112/2015 , 80/2017 и 95/18-др закон), и Правилником о условима и поступку давања у 

закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, 

број 16/2017, 111/2017 и 18/2019) Председник општине Жабаљ ( у даљем тексту: Председник), 

расписује јавни позив којим обавештава:  

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се 

може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је 

примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;  

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и 

установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина 

пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, 

а највише до 1.000 хектара;  

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;  

 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ за 2020. годину, до 

дана 31.октобра 2019. године.  

Потребна документација:  

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране 

одговорног лица; 

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији 

од шест месеци);  



 

28.06.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 16. страна 3 

 
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини 

већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном 

земљишту) на територији Републике Србије.  

 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним 

копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Жабаљ, задржава право да у 

случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.  

 

Образац захтева може се преузети сваког дана од 07,00 до 15,00 часова у просторијама Одељења за 

локални економски развој ипривреду Општинске управе Жабаљ, Улица Николе Тесле 45, II спрат, 

канцеларија 210 или са сајта: www.zabalj.rs. 

 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.октобар 2019. 

године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јаном позиву сматраће се 

неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.   

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у 

затвореној коверти са назнаком на предњој страни:  „Право коришћења пољопривредног земљишта 

у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ, на 

адресу: ул. Николе Тесле, бр. 45, 21230 Жабаљ. На полеђини коверте наводи се назив и адреса 

подносиоца захтева. 

 

 Контакт особa за све информације у вези са овим јавним позивом je Драгана Дејановић, телефон: 

021 210-2255, email: dragadejanovic@gmail.com или лично у просторијама Одељења за локални 

економски развој и привреду Општинске управе Жабаљ, улица Николе Тесле, бр.45, други спрат, 

канцеларија број 210. 

 

Овај јавни позив објавити у службеном листу Општине Жабаљ, интернет страници општине 

Жабаљ: www.zabalj.rs, огласној табли Општинске управе Жабаљ и огласним таблама месних 

канцеларија. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320- 138/2019-IV 

Датум: 28.06.2019. године  

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                   Чедомир Божић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zabalj.rs/
http://www.opstinazabalj.rs/
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ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08– др.закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017 и 95/2018- др. закон) и Правилником о условима и 

поступку давања у закуо и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  

(„Службени гласник РС“, бр. 16/2017 и 111/2017, 18/2019) Председник општине Жабаљ 

расписује јавни  позив  свим физичким  и  правним лицима, којим обавештава: 

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, 

стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на 

пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар 

пољопривредних  газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у 

даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих 

животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа 

остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у 

активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), 

 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном 

земљишту у државној својини на територији општине Жабаљ за 2020. годину, до дана 31. 

октобра 2019. године. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва 

над пољопривредном инфраструктуром je: 

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном 

инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у 

правном лицу (доставља подносилац захтева); 

2.Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром: 

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је 

укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) 

и/или 

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу 

Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну инфраструктуру која није 

укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или 

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на 

инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 

2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са 

правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада 

важећим прописима (доставља подносилац захтева). 

 

3.Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева); 

 

4.Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава 

у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);  
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II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је: 

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране 

физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);  

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинстава у активном статуту најмање једну годину (прибавља јединица локалне 

самоуправе);  

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно 

закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла: 

а) Потврду о броју условних грла коју издаје Пољопривредни факултет Нови Сад - 

Департман за сточарство - за животиње у систему уматичења (доставља подносилац 

захтева); 

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у систему 

уматичења (доставља подносилац захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла 

која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на 

клање и извозу животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште 

које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који 

су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код 

надлежних органа који су непоходни за реализацију јавног позива; 

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписана од стране физичког лица, 

односно одговорног лица у правном лицу, дата под кривичном, прекршајном и 

материјалном одговорношћу, која садржи:  

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на 

територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев, 

- списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име и презиме физичког 

лица, сродство и ЈМБГ). 

 

 (Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, 

супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код 

правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 

25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова).  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 

пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији 

јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне 

самоуправе);  

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 

пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева, 

на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица 

локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља 

подносилац захтева). 
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Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим 

лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта 

повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односи се на територију 

јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.  

Напомена; Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу 

пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а нaјкасније до 1. септембра 2019. 

године       поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно за 

остваривање права пречег закупа по основу сточарства Захтев за излазак Републичке ветеринарске 

инспекције најкасније до 1. септембра 2019. године. 

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се 

доставља до 31. октобра 2019. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, 

или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, 

рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника као и рода воћњака и винограда. 

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8 јединица локалне 

самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2019. године.  

 

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по 

основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног 

земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју 

условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. 

Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09, 

112/2015 и 80/2017 и 95/2018- др. закон).  

 

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто 

правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.  

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту 

животиње доставља се посебна потврда, односно записник из дела II тачке 3. 

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину 

закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, 

које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или 

доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања 

закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу 

годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа 

дође до промене површине по било ком законском  основу, даљи поступак давања пољопривредног 

земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину 

земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, у 

просторијама Општинске управе Жабаљ – Одељења за локални економски развој и 

привреду, Улица Николе Тесле, бр. 45, II спрат, канцеларија 210 или са сајта www.zabalj.rs. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. 

октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 

сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.  

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у 

затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по 

основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2020. годину“ или „Захтев за остваривање 

права пречег закупа по основу сточарства за 2020. годину“, за Комисију за израду Годишњег 

http://www.opstinazabalj.rs/
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програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Жабаљ, на адресу: 

ул. Николе Тесле, бр. 45, 21230 Жабаљ. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и 

адреса подносиоца захтева. 

Контакт особa за све информације у вези са овим јавним позивом je Драгана Дејановић, 

телефон: 021 210-2255, email:draganadejanovic@gmail.com или лично у просторијама Одељења за 

локални економски развој и  привреду Општинске управе Жабаљ, улица Николе Тесле, бр. 45, 

други спрат, канцеларија број 210.  

Овај јавни позив објавити у службеном листу Општине Жабаљ, интернет страници 

општине Жабаљ:www.zabalj.rs, огласној табли Општинске управе Жабаљ и огласним таблама 

месних канцеларија. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 320-137/2019-IV 

Датум: 28.06.2019. године 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ 

                                                                                                                              Чедомир Божић с.р.      

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ 

 
На основу члана  247. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17-одлука УС  и 113/17, у даљем тексту: Закон)  и одредаба Посебног колективног уговора за 

јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије “Сл.гласник РС“ 

бр.27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II),  ОПШТИНА ЖАБАЉ, коју заступа председник Чедомир 

Божић (у даљем тексту: Оснивач), ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“, које заступа ВД 

директор Радован Плачкић (у даљем тексту: Послодавац) и Синдикат запослених  у комунално 

стамбеној делатности ЈП“Стандард“ Жабаљ, кога заступа председник Зоран Андришка  (у даљем 

тексту: Синдикат), закључују 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

ЗА ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ  ЖАБАЉ“ 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

        Колективним уговором за  ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“ (у даљем тексту: 

колективни уговор), уређују се права, обавезе и одговорности запослених из радног односа и по 

основу рада и међусобни односи учесника колективног уговора, а нарочито: 

• заснивања радног односа 

• образовање, стручно оспособљавање и усавршавање 

• радно време 

• одмори и одсуства 

• безбедност и здравље на раду 

• зарада, накнада зараде и друга примања 

• забрана конкуренције 

• накнада штете 

http://www.opstinazabalj.rs/
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• престанак радног односа 

• повреде радних обавеза 

• престанак потребе за обављањем одређених послова 

• измена уговора о раду 

• заштита појединачних права запослених 

*          рад ван радног односа  

*          штрајк и минимум процеса рада  

• услови за рад синдиката 

• начин решавања колективних радних спорова и 

• преговарање и закључивање колективног уговора. 

 

Члан 2. 

      Оснивач, у смислу овог колективног уговора,  је општина Жабаљ. 

      Запослени, у смислу овог уговора, је физичко лице које је у складу са Законом засновало радни 

однос са послодавцем. 

      Послодавац, у смислу овог уговора, је  ЈКП „ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ“. 

 

Члан 3. 

     На права, обавезе и одговорности запослених, која нису уређена овим колективним уговором 

примењују се одредбе Закона, Посебног колективног уговора, општих аката Послодавца и 

појединачни уговори о раду. 

 

II  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 

1.Услови за заснивање радног односа 

 

Члан 4. 

     Послодавац може да заснује радни однос са лицем које испуњава услове за рад на одређеним 

пословима утврђене законом и правилником о организацији и систематизацији послова код 

Послодавца (у даљем тексту: правилник). 

     Правилником  се утврђују организациони делови код Послодавца, назив, опис и попис послова, 

врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима. 

     Правилник доноси директор Послодавца. 

 

2. Начин заснивања радног односа 

Члан 5. 

     Одлуку о потреби за заснивањем радног односа доноси директор Послодавца, у складу са 

потребама процеса рада. 

     Избор лица са којим ће се засновати радни однос врши директор Послодавца. 

 

Члан 6. 

     За послове на којима се захтевају посебне способности  или се послови обављају под 

специфичним или отежаним условима рада, може се Правилником предвидети  претходна провера 

радних способности. 

 

3. Уговор о раду 

Члан 7. 

     Радни однос се заснива уговором о раду. 



 

28.06.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 16. страна 9 

 
     Уговором о раду уређују се међусобна права, обавезе и одговорности запосленог и послодавца, 

у складу са Законом и другим прописима, овим колективним уговором и другим актима 

Послодавца. 

     Уговор о раду сматра се закљученим кад га потпишу запослени и Послодавац. 

     Уговор о раду закључује се у најмање три примерка од којих се један обавезно предаје 

запосленом, а два задржава Послодавац. 

     Запослени остварује права, обавезе и одговорности из радног односа од дана ступања на рад. 

 

III  ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

 

Члан 8. 

     Послодавац је дужан да запосленом обезбеди образовање, стручно оспособљавање и 

усавршавање, зависно од потреба процеса рада, технолошких и организационих промена и увођења 

новог начина и организације рада, у складу са програмом стручног оспособљавања и усавршавања 

запослених код Послодавца.  

     Запослени је дужан да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад.  

     Програм стручног оспособљавања и усавршавања запослених доноси директор. 

 

 

IV  РАДНО ВРЕМЕ 

 

Члан 9. 

     Радно време запосленог је временски период који је запослени дужан, односно расположив да 

обавља послове свог радног места према налозима послодавца, на местима где се ти послови 

обављају. 

 

1. Пуно радно време 

Члан 10. 

     Пуно радно време код  Послодавца износи 40 часова недељно. 

     Послодавац  доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена,полазећи од 

следећег: 

- на радном месту где природа посла и организација рада то дозвољава, радно време је 

једнократно, радна недеља траје 5 радних дана по осам часова, 

- на радним местима где природа посла и организација рада то захтева, рад се организује у 

сменама и/или ноћу, радна недеља и распоред радног времена организује се на други начин. 

 

Члан 11. 

     Послодавац је дужан да обавести запослене о распореду и/или промени распореда радног 

времена најкасније пет дана раније, осим у случају увођења прековременог рада. 

     Изузетно, послодавац може да обавести запослене о распореду и/или промени радног времена у 

року крaћем од рока из претходног члана  у случају потребе посла у случају наступања 

непредвиђених околности.   

 

2. Скраћено радно време 

Члан 12. 

     Скраћено радно време уводи се за рад на нарочито тешким, напорним и за 

здравље штетним пословима где су услови рада, и поред примене свих одговарајућих мера 

безбедности и заштите живота и здравља на раду, такви да постоје изражена штетна дејства на 

здравље и радну способност запослених. 



 

28.06.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 16. страна 10 

 
     Послови са скраћеним радним временом и дужина скраћеног радног временаутврђују се на 

основу стручне анализе, посебном одлуком Послодавца, у складу са Законом. 

     Запослени који ради скраћено радно време има сва права као да ради са пунимрадним временом. 

 

 

 

3. Прековремени рад 

Члан 13. 

     Послодавац може да уведе и рад дужи од пуног радног времена, у случајевима утврђеним 

Законом. 

     Прековременирад не може да траје дуже од  8 часова недељно.  

     Запослени може да ради најдуже 12 часова дневно, односно 48 сати недељно укључујући и 

прековремени рад. 

Члан 14. 

     Запослени је дужан да на захтев послодавца, поред случајева утврђених законом, ради дуже од 

пуног радног времена и у случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који 

није планиран, а нарочито: 

− ради извршења послова које је неопходно урадити, а чије се трајање није могло предвидети,  

− ради отклањања изненадног квара на водоводној мрежи,црпној станици  или средствима 

рада код Послодавца. 

     Запослени је дужан да у случајевима из претходног става овог члана, ради дуже од пуног радног 

времена на основу писменог или усменог налога непосредног руководиоца. 

     Када се са радом дужим од пуног радног времена започне на основу усменог налога 

непосредног руководиоца, о томе се сачињава белешка. 

     Директор Послодавца је дужан да у року од 24 часа од давања усменог налога за рад дужи од 

пуног радног времена, о томе донесе писану одлуку. 

 

4. Прерасподела радног времена 

Члан 15. 

     Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена у циљу бољеорганизације рада, 

рационалнијег коришћења средстава за рад или радног времена,извршења одређеног посла у 

утврђеним роковима, као и у случају повећаног обима посла. 

     Прерасподела радног времена може да траје најдуже  девет месеци. Директор може одлучити, у 

складу са Законом, да се прерасподела не везује за календарску годину. 

     У случају прерасподеле радног времена, радно време не може да траје дуже од 48 часова 

недељно, те да укупно радно време у току 6 месецине буде у просеку дуже од пуног. 

 

Члан 16. 

     Послодавац је обавезан да запосленом изда решење о прерасподели радногвремена, најмање пет 

дана пре почетка његове примене. 

     Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом. 

     Прерасподела радног времена не може се вршити на пословима на којима јеуведено скраћено 

радно време у складу са Законом и овим Уговором. 

     Запосленом који ради у прерасподели радног времена, коришћење дневног инедељног одмора 

може се одредити на други начин и у другом периоду, с тим што се дневни и недељни одмор мора 

обезбедити у обиму утврђеним Законом и то у периоду који не може бити дужи од 30 дана при 

чему се мора испоштовати право на одмор између два радна дана у трајању од најмање11 часова 

непрекидно. 
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V  ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

 

 

1. Одмор у току дневног рада 

Члан 17. 

     Запослени који ради пуно радно време има право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 

минута. 

     Запослени који ради дуже од пуног радног времена, има право на одмор у току рада у трајању 

од 45 минута. 

     Одмор у току дневног рада урачунава се у радно време и не може се користити на 

почетку и крају радног времена. 

 

2. Дневни одмор 

Члан 18. 

     Запослени има право на одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, 

осим у случају прераспоределе радног времена, кад има право на одмор у оквиру 24 часа у 

непрекидном трајању од најмање 11 часова. 

 

3. Недељни одмор 

Члан 19. 

     Запослени има право на недељни одмор у трајању од 24 часа непрекидно којем се додаје време 

дневног одмора. 

     Дневни одмор се користи, по правилу, недељом. 

     Уколико природа посла и организација рада то захтева, или запослени обавља послове свог 

радног места у сменама или у периоду прераспоределе радног времена те не може да користи 

одмор у трајању утврђеном у ставу 1. овог чланаима право на недељни одмор од најмање 24 часа 

непрекидно. 

 

4. Годишњи одмор 

Члан 20. 

     Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана  

увећава по основу: 

 

1.степена образовања и оспососбљености за 

рад: 

 

 

 

1) за високо образовање на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске  

студије или специјалистичке 

струковне студије) у складу саЗаконом 

о високом образовању, почев од 

10.септембра 2005.године и на 

основним студијама у трајању од 

најмање 4 године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 

10.септембра 2005.године                                                                

 

5 радних дана 

1) за високо образовање на студијама 5 радна дана 
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првог степена(основне 

академске, односно струковне 

стуције), студијама у трајању  од 3 

године, више образовање и 

специјалистичко образовање 

након средњег образовања                                                                    

 

2) за средње образовање у трајању од 

четири или три   године                                                                                                  

2 радна дана 

 

3) за основно образовање, оспособљеност 

за рад у трајању 

  од једне године, образовање за рад у 

трајању од две године          

1 радни дан 

 

 

2. услова рада : 

 

 

1) за раднике који раде на нарочито 

тешким пословима у веома 

неповољним условима рада и који 

имају право на скраћено радно време  

5 радних дана 

2) за рад на радним местима са 

повећаним ризиком, а који немају 

скраћено радно време 

3 радна дана 

3) за рад у сменама  1  радни дан 

 

3. радног искуства: 

 

 

1) запосленом до 5 година рада 

проведених у радном односу           

1 радни дан 

 

2) запосленом са навршених 5 до 15 

година рада проведених у радном 

односу                                   

2 радна дана 

3) запосленом са навршених 15 до 25 

година рада проведени у радном 

односу                                   

3 радна дана 

4) запосленом са преко 25 година 

проведених у радном односу       

4 радна дана 

 

 

4. доприноса на раду на предлог руководиоца:  

1) за остварене изузетне резултате                                                     до 5 радних дана 

 

 

5. бриге о деци и члановима породице и 

здравственог стања: 

 

1) родитељу, усвојитељу, старатељу или 

хранитељу са  дететом до 14 година                                                                          

2 радна дана 

2) запосленом који се стара о члану уже 

породице који је омете у развоју, има 

тешко телесно оштећење или болест 

5 радних дана 
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услед  које је потпуно непокретан или 

врло слабо покретан                    

3) инвалиду рада, односно војном 

инвалиду и запосленом који болује од 

професионалног обољења 

2 радна дана. 

 

Под чланом уже породице у смислу става 1. тачка 5. подтачка 2) овог члана сматрају се брачни 

друг и деца запосленог. 

 Годишњи одмор запосленог, утврђен по свим критеријумима из става 1. овог члана, не може бити 

дужи од 30 радних дана за календарску годину.  

 

Члан 21. 

      Запослени мушкарац са навршених 30 година стажа осигурања или навршених 55 година 

живота и запослена жена са навршених 25 година стажа осигурања или са навршених 50 година 

живота има право на годишњи одмор у трајању од 30 радних дана.  

 

Члан 22. 

     Запослени има право на дванаестину годишњег одмора из члана 20. овог колективног уговора 

(сразмерни део) за сваки месец дана рада у календарској години у којој је засновао радни однос 

или у којој му престаје радни однос. 

      Запослени може да користи годишњи одмор у једном делу или у два или више делова, с тим да 

први део, у трајању од најмање две радне недеље, користи у текућој години, а остатак најкасније до 

30-ог јуна наредне године.  

       Време коришћења годишњег одмора запосленог утврђује се планом годишњих одмора, који 

доноси директор за сваку текућу годину, а на предлог руководилаца служби, уз претходну 

консултацију са запосленим водећи рачуна о равноправности запослених при коришћењу термина.  

Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума 

одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.  

        Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о коришћењу 

годишњег одмора послодавац може доставити и непосредно пре коришћења годишњег одмора. 

        Запосленом решење о коришћењу годишњег одмора може бити достављено и у електронској 

форми. 

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

потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за почетак коришћења годишњег 

одмора.  

         Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора остварује се у складу са законом.     

 

5. Одсуство уз накнаду зараде (плаћено одсуство) 

 

Члан 23. 

Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) у укупном трајању 

до 10 радних дана (укупно за све случајеве, а не појединачно по случају)  у току календарске 

године, у случајевима: 

1. ступања у брак          3 радна дана 

2. порођаја супруге или усвојења  детета  5 радних дана 

3. склапање брака и порођајa другог члана уже породице 2 радна дана 

4. смрти члана уже породице 5 радних  дана 

5. смрти родитеља, брата или сестре брачног друга запосленог  2 радна дана 

6. теже болести члана уже породице, при чему се тежа болест 

утврђује на основу конзилијарног мишљења лекара здраствене 

5 радна дана 
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установе у којој запослени или члан његовог породичног 

домаћинства лечи 

7. заштите и отклањања штетних последица у домаћинству 

проузрокованих елементарном нeпогодом                                              

3  радна дана 

8. селидбе сопственог домаћинства на подручју истог насељеног 

места                                                   

1 радни дана 

9. селидбе сопственог домаћинства ван подручја места становања                                                               3 радна дана    

10. учествовања на радно-производном и спортском такмичењу 

које организује Синдикат  

5 радних дана              

 

11. коришћења организованог рекреативног одмора у одмора у циљу 

превенције радне инвалидниости  

7 радних дана  

12. обављање неодложних личних послова  2  радна  дана 

 

Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 2), 4) и 10)укупан број радних дана који се користе као 

плаћено одсуство у току календарске године увећава се за број дана који је утврђен као време 

одсуства у сваком од тих случајева.   

Плаћено одсуство из става 1. тачка 9), 10)и 11) овог члана може оставирити једном годишње. 

Запослени има право на плаћено одсуство на позив државног органа, органа јединице локалне 

самоуправе, провосудних органа у складу са законом. 

Члановима уже породице запосленог у смислу  овог члана сматрају се брачни друг, деца, браћа, 

сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог. Максимални број дана укупног 

плаћеног одсуства годишње  је 10 (укупно за све случајеве, а не појединачно по случају)  дана 

изузев за случаје из става 1 овог члана тачки 4,5,6 и 7. 

 

Члан 24. 

     Поред права на плаћено одсуство из члана 23., запослени има право на плаћено одсуство још за 

сваки случај добровољног давања крви – 2 узастопна радна дана рачунајући и дан давања крви. 

     Одсуство у случајевима из става 1. овог члана, не урачунава се у максималан број радних дана 

плаћеног одсуства у току календарске године. 

 

Члан 25. 

     Запослени има право на плаћено одсуство ради образовања, стручногоспособљавања и 

усавршавања, које је утврђено програмом стручног образовања и усавршавања Послодавца и за 

потребе Послодавца, и то за: 

1) полагање испита за стручно усавршавање и оспособљавање у средњој, вишој школи 

или на факултету –  1  радни дан по испиту, а највише 5 радних дана; 

2) полагање стручног испита пред републичким односно покрајинским органима, за 

припрему и одбрану дипломског рада на вишим школама и факултетима – до 5 

радних дана. 

      Запосленом  се може одобрити плаћено одсуство у трајању дужем од 5 радних дана, а најдуже 

30 радних дана у току календарске године у случају полагања стручног испита или испита којим се 

стиче непосредно виши степен образовања у области у коју спадају послови које запослени 

обавља(израда докторске дисертације,учешће у студијским или експертским групама и у другим 

облицима стручног усавршавања).   

Запослени има право на плаћено одсуство на позив државног органа, органа јединице локалне 

самоуправе, правосудних орграна у складу са законом. 
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Члан 26. 

     Запослени има право да користи у току календарске године плаћено одсуство по сваком основу 

из члана 23. - 25. овог Уговора, под условом да је, уз писани захтев, поднео и одговарајућу 

документацију (доказ о разлозима за коришћење плаћеног одсуства). 

     Изузетно, у случају смрти члана уже породице, доказ се може доставити у року од пет дана од 

дана завршетка плаћеног одсуства. 

 

6. Одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство) 

 

Члан 27. 

     Запослени има право на одсуство са рада без накнаде зараде (неплаћеноодсуство), у 

случајевима: 

1. неговања болесног члана уже породице; 

2. образовања, стручног оспособљавања и усавршавања, које није предвиђено програмом 

Послодавца; 

3. учествовања у раду научних, стручних, спортских и других организација и/или 

манифестација; 

4. обављања послова у вези изградње куће или стана у циљу решавања свогстамбеног питања; 

5. у другим оправданим случајевима. 

     Неплаћено одсуство може се одобрити ако се тиме не ометају потребе посла код    послодавца и 

одобрава га директор на писани захтев запосленог. 

     Неплаћено одсуство може трајати најдуже до 7  радних дана месечно односно 10 радних дана 

годишње, осим у случајевима из става 1.тачка 1.,2. и 5. овог члана, које може трајати најдуже 

годину дана. 

     Чланом уже породице из става 1.тачка 1. овог члана сматрају се брачни друг,деца, браћа, сестре, 

родитељи, родитељи брачног друга, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог.  

 

7. Мировање радног односа 

 

                                                                 Члан 28. 

     Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, осим права и обавеза 

за које је законом или овим уговором друкчије одређено, ако одсуствује са рада због: 

1. одласка на одслужење, односно дослужење војног рока; 

2. упућивања на рад у иностранство од стране послодавца у оквиру међународно-техничке 

или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга представништва; 

3. привременог упућивања на рад код другог послодавца; 

4. избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, политичкој 

организацији или другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да 

ради код послодавца; 

5. издржавања казне затвора, односно изречене мере безбедности, васпитне или заштитне 

мере, у трајању до шест месеци; 

6. за време неплаћеног одсуства са рада. 

Запослени коме мирују права и обавезе из става 1. овог члана има право да се у року од  15 дана од 

дана престанка једног од случаја мировања радног односа из тачке 1) до 6) овог члана, врати на рад 

код послодавца. 

Права из става 1. и 2. овог члана има и брачни друг запосленог који је упућен на рад у 

иностранство у оквиру међународно – техничке или просветно – културне сарадње, у дипломатска, 

конзуларна и друга представништва.  
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VI  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

1.Општа заштита 

Члан 29. 

     Запослени има право на безбедност и заштиту здравља на раду у складу сазаконом, овим 

уговором и другим општим актима којима се уређује и организује заштита на раду код послодавца.  

     Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља  на раду 

како не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље осталих запослених и 

других лица. 

     Послодавац је обавезан да организује запосленом рад на радном месту и у радној околини у 

складу са законом, посебним прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду и општим 

актима Послодавца. 

     Послови са повећаним ризиком код Послодавца и услови које запослени мора даиспуњава за рад 

на овим пословима утврђују се Правилником и актом о процени ризика на радном месту и у радној 

околини. 

     Запосленом припадају средства и опрема личне заштите на раду у складу са актом о 

безбедности и здрављу на раду. 

     Руководилац службе је дужан да организује рад на начин којим се обезбеђује заштита живота и 

здравља запослених, да запосленог ближе упозна са условима рада, мерама заштите на раду, 

општим актима и да обезбеди да се сваки запослени оспособи за безбедан рад и да му обезбеди 

употребу прописаних средстава и опреме личне заштите. 

     Запослени је дужан да обавести руководиоца службе о свакој врсти потенцијалне опасности која 

би могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 30. 

     Послодавац је дужан да запосленима обезбеди: 

− средства и опрему за личну заштиту у складу са актом о процени ризика; 

− израду годишњег плана и програма заштите на раду и потребна финансијска 

средства; 

− средства за свакодневну личну хигијену запослених, а посебно запосленима који 

раде на пословима при чијем обављању долази до прљања, машћења и слично; 

− оспособљавање запослених за безбедан рад, односно теоретску и практичну обуку 

сваког запосленог на његовом радном месту, које се спроводи сагласно Закону о 

безбедности и здрављу на раду и програму који доноси директор Послодавца, 

− одржавање средстава за рад у исправном стању, сагласно општем акту послодавца; 

− потребне мере заштите од штетних утицаја за живот и здравље запослених. 

 

Члан 31. 

     Запослени се обавезује: 

− да своје послове врши са пуном пажњом ради обезбеђења свог живота и здравља и осталих 

запослених; 

− да се придржава прописаних и наложених мера заштите на раду и да се стара о спровођењу 

и унапређењу заштите на раду; 

− да се подвргне одговарајућем алко-тесту уколико се посумња да је под утицајем алкохола; 

− да се обучи за примену мера заштите на раду и за пружање помоћи осталим запосленим; 

− да наменски користи лична заштитна средства и опрему, да њима пажљиво рукује и да их 

одржава у исправном стању; 

− да се одазове редовним и ванредним превентивним  здравственим прегледима; 
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− да стално усавршава своје знање и практичну способност у вези заштите на раду и заштите 

радне и животне средине и обављањем својих послова спречава загађивање радне и 

животне средине. 

Члан 32. 

Заштиту жена, омладине, инвалида и материнства, као и породиљско одсуство, одсуство с рада 

ради неге детета и одсуство с рада ради посебне неге  детета послодавац је дужан да обезбеди у 

складу са законом. 

Члан 33. 

       Запослени, који ради на пословима за чије обављање мора да испуњава посебне здравствене 

услове  и који привремено изгуби здравствену способност, утврђену од надлежног здравственог 

органа, премешта се на друге послове који одговарају његовој стручној спреми и радним 

способностима. 

       Запосленом код кога је, у складу с прописима о пензијском и инвалидском осигурању, 

утврђено да постоји опасност од настанка инвалидности на одређеним пословима, послодавац је  

дужан да обезбеди обављање другог одговарајућег посла. 

 

                                                                            Члан 34.      

      Особи са инвалидитетом – запосленом с преосталом радном способношћу, послодавац је дужан 

да обезбеди обављање послова према преосталој радној способности. 

     Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао у смислу 

става 1. овог члана.  

 Ако послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао у смислу става 1. овог члана, 

запослени се сматра вишком запослених, с тим да послодавац мора да докаже да нема одговарајући 

посао за лице са инвалидитетом – запосленог спреосталомрадномспособношћу. 

 

Члан 35. 

    Запослени родитељ детета коме је неопходна посебна нега по истеку породиљског одсуства и 

одсуства с рада ради неге детета, који користи законско право да ради са половином радног 

времена до навршених 5 година живота детета, остварује зараду сразмерно ефективном радном 

времену. 

     Запослени, који на основу мишљења надлежног здравственог органа, ради са скраћеним радним 

временом има право на зараду сразмерно ефективном радном времену.                

 

2. Послови са повећаним ризиком 

Члан 36. 

     Запослени може бити одређен да ради на радном месту са повећаним ризиком ако исупуњава 

следеће услове: 

− да има прописану стручну спрему; 

− да има посебне здраствене услове за обављање послова са повећаним ризиком, 

− да је претходно оспособљен за безбедан и здрав рад, 

− да није млађи од 18 година, 

− да није инвалид рада. 

     Послови са повећаним ризиком утврђују се на основу следећих критеријума: 

− штетности по здравље запосленог - неповољни микроклиматски услови, 

повећана бука и вибрације, штетни гасови, паре и аеросоли, штетна зрачења - 

електромагнетно, ултравиолетно, инфрацрвено и јонизујуће зрачење, физичко 

и психофизиолошко оптерећење и биолошке штетности. 

− присутних ризика у раду - рад на висини, под земљом или водом, под напоном 

или у близини делова под напоном, са флуидима под притиском, са експлозивом, отровним или 

нагризајућим материјама. 
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   Послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада 

обезбеди лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада. 

   Ако се у току поступка периодиочног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава 

посебне здраствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, 

послодавац је дужан да га премести на друго радно место које одговара његовим здраственим 

способностима. 

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

безбедан и здрав рад утврдити скраћено радно време, додатне и једнократне паузе, као и друге 

мере. 

   Запослени који обављају послове са повећаним ризиком, инвалиди рада, професионално оболели, 

као и запослени који обављајуу послове на којима постоји могућност професионалног обољења, у 

складу са актом о процени ризика, имају право на коришћење одмора за превенцију радне 

инвалидности, у складу са општим актом. 

   Послодавац је дужан да професионално оболелом и особи са инвалидитетом обезбеди обављање 

послова према радној способности, у складу са законом. 

 

Члан 37. 

Запослени има право да одбије да ради, уз право на накнаду зараде: 

1) ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене прописане 

мере за безбедност и здравље на радном месту на које је одређен, све док се те мере не обезбеде; 

2) ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако се на лекарском 

прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове, за рад на радном месту са 

повећаним ризиком; 

3) ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика и мерама 

за њихово отклањање,  на пословима или на радном месту на које га је послодавац одредио; 

4) ноћу ако би, према оцени службе медицине рада, такав рад могао да погорша његово 

здравствено стање; 

5) на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 38. 

Када запосленом прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има право да 

предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на 

располагању и да напусти радно место, радни процес, односно радну околину. 

У случају из става 1.овог члана запослени није одговоран за штету коју проузрокује послодавцу, 

нити чини повреду радне обавезе има право накнаду зараде као да је радио на свом радном месту. 

 

Члан 39. 

      Посебни услови рада код послова са повећаним ризиком вреднују се приликом утврђивања 

зараде за обављање послова радног места, као и приликом одређивања дужине годишњег одмора 

запосленог.      

Члан 40. 

       Послодавац је дужан да на свој терет колективно осигура запослене за случај смрти, повреда 

на раду, професионалне болести, смањења или губитка радне способности. 

Висину премије осигурања утврђује надлежни орган код послодавца. 

 

Члан 41. 

Запослени код послодавца имају право да изаберу најмање једног представника запослених за 

безбедност и здравље на раду. 

Број представника запослених за безбедност и здравље на раду код послодавца и начин њиховог 

избора уређује се колективним уговором код послодавца. 
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Представника запослених за безбедност и здравље на раду из реда запослених именује 

репрезентативни синдикат, а ако има више репрезентативних синдиката, представника именује 

синдикат са већим бројем чланова синдикалне организације, односно репрезентативни синдикати 

споразумно. 

Члан 42. 

Мандат представника запослених за безбедност и здравље на раду траје четири године. 

Пре истека периода на који је изабран представнику запослених за безбедност и здравље на раду 

мандат може да престане због: 

1) престанка радног односа код послодавца, 

2) подношења оставке, 

3) неповерења више од половине од укупног броја запослених, исказаног у писаној форми са 

образложењем, именима и презименима, јединствени матични број грађана и потписима 

запослених. 

У случају из става 2.овог члана избор новог представника запослених за безбедност и здравље на 

раду спроводи се најкасније у року од 30 дана од престанка мандата претходног представника. 

 

VII  ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

 

1. Зарада 

Члан 43. 

     Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, колективним 

уговором и уговором о раду. 

     Зарада запосленог састоји се од: 

1) зараде за обављени рад и време проведено на раду; 

2) зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси); 

3) других примања по основу радног односа, осим примања која  по Закону не представљају 

примања која чине зараду. 

     Под зарадом у смислу става 1. овог члана сматра се зарада која садржи порез и доприносе који 

се плаћају из зараде.  

     Зарада се исплаћује у једном делу, најкасније  до 10. – ог у месецу за претходни месец. 

     Зарада се може исплатити на крају месеца, за текући месец, на основу одлуке директора 

предузећа. 

     Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде достави 

обрачун сачињен у складу са важећим прописима. 

 

     1.1.1.Зарада за обављени рад и време проведено на раду 

 

Члан 44. 

     Зарада за обављени рад и време проведено на раду утврђује се на основу: 

1) основне зараде; 

2) дела зараде за радни учинак; 

3) увећане зараде. 

 

1.1.1.Основна зарада 

Члан 45. 

      Основна зарада запосленог утврђује се на основу: 

      1. Коефицијента посла радног места; 

      2. Вредности основне зараде за обрачун плате, 

      3. Радног учинка, 
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      4. Додатка на плату. 

 

 1.1.2. Вредност основице за обрачун плате и коефицијент послова 

 

                                                                     Члан 46. 

 Вредност основне зараде за за обрачун плате за наредну годину утврђује послодавац, при 

доношењу годишњег програма пословања. Вредност основне зараде  за обрачун плате може 

утврђивати директор, oдлуком, за сваки месец, с тим да су средства за исплату предвиђена 

годишњим програмом пословања. 

       Уколико се у току године битно промене  околности и претпоставке на основу којих је 

утврђена вредност основне зараде за обрачун плате се може промени у складу са измењеним 

околностима. 

       Коефицијент послова радног места утврђује се на основу сложености послова, одговорности у 

раду и услова рада. 

       Коефицијенте послова сваког радног места утврђује послодавац. Уколико у процесу рада дође 

до измене Правилника о организацији и систематизацији послова и уведу се нова рада места, 

коефицијенте за та радна места утврђује директор уз уважавање групе послова у коју су наведени 

послови сврстани. 

       Промена коефицијента посла  може се вршити на основу одлуке послодавца. 

       Новчани износ основне зараде запосленог, који је одређен уговором о раду обрачунава се 

множењем вредности основне зараде за обрачун плате и коефицијента посла. 

       Новчани износ основне зараде утврђен уговором о раду запосленог мења се у зависности од 

промене вредности основне зараде за обрачун плате. 

        Основна  зарада приправника утврђује се у износу од 80 % основне зараде за одговарајуће 

послове на којима се приправник оспособљава за самосталан рад у струци. 

 

Члан 47. 

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

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

и посебних знања и вештина. 

     Одговорност у раду утврђује се на основу значаја и утицаја послова које запослени обавља, на 

процес и резултате рада. 

     Услови рада утврђују се на основу радне околине у којој се обављају послови. 

     На основу Правилника о организацији и систематизацији послова утврђене су групе послова са 

распоном коефицијената.  

    Сви послови утврђени су и разврстани у четири  групе (I – IV) са коефицијентима у  

 

ТАБЕЛИ ГРУПА ПОСЛОВА: 

 

Група 

послова 
Назив послова 

Захтев стручности за 

обављање послова, 

одговрност у раду и 

услови рада 

Коефицијент 

послова 

1 2 3 4 
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I 

Послови који се обављају по 

једноставном поступку и са 

једноставним средствима рада 

Неквалификовани или 

полуквалификовани 

радници 

  

1. Кафе куварица - курир -чистачица   1,4 

II 

Средње сложени послови у 

производњи и пружању 

комуналних услуга, одржавању 

комуналних објеката и руковању 

средствима рада 

Квалификовани радници 

или ССС 
  

2. 
Помоћни радник на одржавању 

водоснабдевања 
  2,0 

3. 
Радник на одржавању 

водоснабдевања 
  2,2 

4. 

Радник на одржавању 

водоснабдевања и вођење 

магацина 

  2,3 

III 

Средње сложени и разноврсни 

послови везани за припрему и 

праћење процеса рада укључујући 

и административно-техничке 

послове 

ССС или ВШС   

5. Координатор црпне станице   2,3 

6. 
Службеник за наплату 

потраживања 
  2,0 

7. 
Обрачунски радник  - фактуриста 

и магацин 
  2,0 

8. 

Обрачунски радник - зараде и 

остала примања запослених и 

других лица 

  2,0 
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IV 

Сложени послови као што су 

послови стручног вођења процеса 

рада, припреме стручних предлога 

за унапређење процеса рада. 

Подразумевају велико искуство, 

самосталност, способност 

самосталног одлучивања, 

планирања и организовања 

послова. Захтева се преузимање 

одговорности за средства и 

запослене 

 

  

ССС, ВШС или ВСС   

9. Шеф техничке службе   4,0 

10. 
Шеф службе за економско - правне 

послове 
  3,7 

11. Контролор наплате потраживања   3,0 

12. Саветник за правне послове    2,5 

 

Зарада за радни учинак 

Члан 48. 

Основ за утврђивање радног учинка запосленог изнад, односно испод стандардног, је допринос 

запосленог у оствареним резултатима рада. 

Средства за зараде по основу радног учинка обезбеђују се из укупних средстава издвојених за 

зараде утврђених програмом пословања, у проценту утврђеном општим актом, а највише до 1% од 

утврђене висине средстава за основне зараде за текући месец. 

 

Члан 49. 

Основна зарада запосленог на месечном нивоу може се увећати до 20% , односно умањити за 

најмање 5% по основу радног учинка. 

Радни учинак запосленог из става 1.овог члана утврђује директор на образложени предлог 

руководиоца запосленог. 

Увећана зарада 

Члан 50. 

Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду, и то: 

1) за рад на дан празника који је нерадни дан – најмање 110% од основице; 

2) за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде – најмање 26% 

од основице; 

3) за прековремени рад – најмање 26% од основице; 

4) за рад недељом – најмање 10% од основице; 

5) по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном 

односу (у даљем тексту: минули рад) – најмање 0,4% од основице. 

Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1.овог члана, проценат 

увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања. 

Општим актом и уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима запослени има 

право на увећану зараду, као што је увећање зараде по основу рада у сменама. 
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Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са законом, општим 

актом и уговором о раду. 

Члан 51. 

Код утврђивања распореда рада запослених на дан државног и верских празника, ноћу или у смени, 

водиће се рачуна да се обезбеди такав распоред рада, тако да се омогући запосленом да у току 

године буде укључен у обављање рада у складу са потребама процеса рада. 

 

1.1.5. Минимална зарада 

 

Члан 52. 

     Услед поремећаја пословања послодавца, запосленом се може исплаћивати минимална зарада. 

     Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду-

пуно радно време, односно радно време које се изједначава са пуним радним временом, а у износу 

одређеном у складу са законом. 

Члан 53. 

       Одлука о увођењу минималне зараде доноси се из следећих разлога: 

− пословање са губитком 

− недостатак посла.      

  Одлуку о увођењу минималне зараде доноси Надзорни одбор. 

  Минимална зарада ће се исплаћивати најдуже  6 месеци.  

 Уколико и даље трају разлози који су довели до увођења минималне зараде, послодавац може да 

донесе одлуку о наставку исплате минималне зараде.  

 Одлуку о наставку исплате минималне зараде за наредни период, не дужи од шест месеци 

доноси надзорни одбор. 

 

2. Накнада зараде 

Члан 54. 

     Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада у висини 

просечне зараде запосленог у претходних 12 месеци, и то за време: 

1) коришћења годишњег одмора; 

2) коришћења плаћеног одсуства у смислу члана 23. - 25. овог уговора; 

3) одсуствовања са рада у дане државног и верског празника који су по законунерадни дани; 

4) војне вежбе и одазивања на позив војних и других државних органа, ако тозаконом није 

другачије одређено; 

5) присуствовања седницама државних органа и њихових тела, присуствовања седницама 

органа синдиката и другим телима по основу делегирања из статуса члана синдиката или 

запосленог, 

6) стручног усавршавања на које је упућен од стране послодавца, 

7) учешћа на радно-производном, спортском такмичењу, такмичењу у иновацијама  и другим 

облицима  стваралаштва; 

8) за време за које одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због 

неспровођења прописаних мера за безбедан и здрав рад, у складу са прописима који 

регулишу безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 55. 

     Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада збогпривремене 

спречености за рад/боловања до 30 дана, и то у висини: 

1) 65% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена 

спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу  
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1) или повредом ван рада, с тим да накнада не може бити нижа од минималне зараде утврђене 

у складу са законом; 

2) 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена 

спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или 

професионалном болешћу, с тим да накнада не може бити нижа од минималне зараде 

утврђене у складу са законом. 

3) 100 % од основице за обрачун накнаде за време одсуствовања са рада ради одржавања 

трудноће, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са законом 

4) 100 % од основице за обрачун накнаде за време одсуствовања са рада ради неге детета до 

три године. 

Послодавац исплаћује накнаду за одсуствовање са рада због привременеспречености за рад које 

траје преко 30 дана истовремено са исплатом зарадазапосленима, с тим што послодавац рефундира 

средства од надлежног фонда кад се стекну услови. 

 

Члан 56. 

     Запослени има право на накнаду зараде у висини 65% просечне зараде у претходних 12 месеци 

за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог, с тим да накнада не може бити 

нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом. 

Под прекидом рада у смислу претходног става овог члана сматра се:  

1. када је тренутно смањен обим послова послодавца, 

2. ако сагласно плановима у одређеном периоду нема потребе за ангажовањем одређеног 

броја запослених на одређеним пословима, а запослени се не могу ангажовати на другим 

пословима код истог или другог послодавца;  

3. ако запослени који су распоређени на истим пословима у одређеним временским 

периодима не могу  бити ефективно ангажовани за пуно радно време;  

4. недостатак посла и необезбеђеност континуитета производње и рада;  

5. недостатак репроматеријала, сировина или енергената за одређени временски период. 

Прекид рада у смислу претходног става овог члана може трајати најдуже 45 радних дана у 

календарској години. 

Члан 57. 

     Запослени има право на накнаду зараде у висини 65 % просечне зараде у претходних 12 месеци 

за време прекида рада до којег је дошло наредбом државног органа или надлежног органа 

послодавца због необезбеђивања мера безбедности и заштите живота и здравља на раду као и 

запослени за кога је утврђено да представља вишак запослених и за време: чекања на премештај на 

друге послове, упућивања на рад код другог послодавца, преквалификацију или доквалификацију, 

с тим да накнада не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом. 

 

Члан 59. 

     Под просечном зарадом оствареном у претходних дванаест месеци подразумева се зарада за 

обављени рад и време проведено на раду која се састоји од:основне зараде, резултата рада, увећане 

зараде и других примања која имају карактер зараде, у складу са законом.  

 

3. Накнада трошкова 

 

3.1. Превоз на рад и са рада 

Члан 60. 

    Запослени који живи ван места седишта Послодавца или послове за послодавца обавља ван свог 

места живљења, има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене 

превозне карте у јавном саобраћају,односно цене претплатне карте у јавном саобраћају уколико је 

цена претплатне карте нижа од цене превозне карте на месечном нивоу. 
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     Право на накнаду у смислу претходног става овог члана запослени остварује куповином 

месечне превозне карте (почетком месеца) или у готовини (по истеку месеца) у висини цене 

превозне карте у јавном саобраћају.  

Уколико запослени није радио цео месец, исплата накнаде за превоз ће бити исплаћена у 

сразмерном износу за време проведено на раду. 

Право на накнаду трошкова превоза у случају коришћења сопственог возила, запослени може 

остварити презентовањем фискалног и готовинског рачуна издатог од стране продавца горива на 

име послодавца до висине цене месечне претплатне карте сразмерно времену проведеном на раду. 

 

Члан 61. 

     Уколико запослени након закључења уговора о раду промени место становања, послодавац 

нема обавезу да призна право  на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади 

запосленом у тренутку закључења уговора о раду. 

 

3.2. Службено путовање у земљи 

 

Члан 62. 

     Службеним путовањем у земљи сматра се путовање ван места рада запосленог, ради 

извршавања одређених послова по налогу овлашћеног запосленог. 

     Запослени је дужан да у року од 3 дана по повратку са службеног путовања у земљи поднесе 

уредно попуњен путни налог са извештајем о обављеном послу. 

 

Члан 63. 

     Запослени има право на дневницу за службено путовање у земљи у висини од 2 %од просечне 

месечне зараде по запосленом у привреди Републике према последњемобјављеном податку 

Републичког завода за статистику, али највише до висиненеопорезивог износа. 

 

Члан 64. 

За време службеног путовања у земљи, запослени има право на накнаду трошкова за исхрану 

(дневницу), ноћење, превоз и сличне трошкове по приложеном рачуну. 

     Запослени има право на аконтацију трошкова из става 1.овог члана, у висини планираних 

трошкова, према предвиђеном трајању службеног пута. 

 

Члан 65. 

     Запосленом на службеном путу припада: 

1. цела дневница – за 24 часа проведена на службеном путу и за остатак времена дужи 

од 12 часова проведених на том путу, као и за време проведено на службеном путу 

дуже од 12 часова, а краће од 24 часа; 

2. пола дневнице – за време проведено на службеном путу дуже од 8 часова, а краће 

од 12, и ако је путовање трајало дуже од 24 часа – за остатак времена дужег од 8 

часова, а краћег од 12. 

 

Члан 66. 

     Трошкови ноћења на службеном путу признају се највише до износа за хотел просечне 

категорије, у висини стварних трошкова преноћишта према приложеном рачуну. 

 

Члан 67. 

     Трошкови превоза на службеном путу и други трошкови који су неопходни за обављање 

послова због којих је запослени упућен на службени пут, признају се у висини стварних трошкова, 

према приложеном рачуну. 
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     У налогу за службено путовање утврђује се врста превозног средства којим запослени може 

путовати. 

    Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путног налога и 

приложених рачуна. 

   Запосленом се пре службеног пута може исплатити аконтација трошкова за службени пут. 

 

3.3. Службено путовање у иностранство 

 

Члан 68. 

     Запослени има право на дневницу за службено путовање у иностранство у висини од 75% 

износа одређеног и прописаног за државне органе. 

     За службено путовање у иностранство, запосленом се признају издаци за смештај, исхрану 

(дневницу) и превоз. 

     Путни трошкови се признају у целини према приложеном рачуну, а трошкови ноћења се 

признају највише до износа за хотел просечне категорије (односно за одговарајућу категоризацију), 

у висини стварних трошкова преноћишта према приложеном рачуну. 

 

3.4. Исхрана у току рада (топли оброк) 

 

Члан 69. 

     Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада са припадајућим 

доприносима, у висини од 250,00 динара дневно. 

Накнада трошкова за исхрану у току рада исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном 

исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући месец. 

 

 

3.5. Регрес за коришћење годишњег одмора 

 

Члан 70. 

  Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора,са припадајућим порезима и 

доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75 % просечно исплаћене зараде по запосленом у 

Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

статистику, за претходну годину. 

Запослени који има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 радних дана или је 

искористио мањи број дана од пуног права на годишњи одмор има право на сразмеран износ 

регреса.  

 

4. Друга примања 

 

4.1. Отпремнина при одласку у пензију 

 

Члан 71. 

     Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину при одласку у пензију, у висини три 

зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина 

или три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике, уколико је то повољније за запосленог. 
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4.2. Помоћ у случају смрти 

Члан 72. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти 

члана уже породице, а члановима уже  породице , у случају смрти запосленог – у висини реалних 

трошкова погребних услуга, према приложеним рачунима. 

      Члановима уже породице у смислу става 1. овог члана сматрају се брачни и ванбрачни друг, 

дете, пасторак, усвојеник и родитељи. 

 

4.2. Јубиларна  награда 

Члан 73. 

Запослени има право на јубиларну награду за време проведено код послодавца, односно 

непрекидан рад код послодавца, и то: 

− за  10 година - у висини једне  просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који 

претходи месецу исплате јубиларне награде; 

− за  20 година - у висини  две  просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који 

претходи месецу исплате јубиларне награде; 

− за  30 година - у висини три  просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који 

претходи месецу исплате јубиларне награде; 

− за  40 година - у висини четири  просечне зараде исплаћене код Послодавца у месецу који 

претходи месецу исплате јубиларне награде; 

     Под непрекидним радом у смислу става 1. овог члана сматрају се и случајеви преласка, без 

прекида, из једног у друго јавно комунално предузеће чији је оснивач општина Жабаљ. 

Запослени стиче право на исплату јубиларне награде на дан испуњења услова из ст. 1. овог члана. 

Јубиларне награде се исплаћују на дан Предузећа. 

 

 

4.3. Солидарна помоћ 

 

Члан 74. 

     Запослени има право на солидарну помоћ у случају:    

1. дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, 

2.  набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана  његове 

уже породице; 

3. набавке лекова за запосленог или члана уже породице 

4. здравствене рехабилитације запосленог,  

5. настанка  теже инвалидности запосленог 

6. набавку огрева 

7. школских књига за децу на редовном школовању 

8. набавку зимнице. 

Чланом уже породице из става 1. овог члана сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у 

браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законску обавезу 

издржавања. 

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. овог члана утврђује се на основу 

уредне документације до висине  просечне зараде по запосленом у Републици Србији(нето износ),  

према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 
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Члан 75. 

Послодавац ће  исплати запосленом солидарну помоћ у висини просечне зараде по запосленом 

уРепублици Србији(нето износ),  према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике у случају рођења детета. 

У случају смрти запосленог послодавац ће исплатити породици умрлог запосленог солидарну 

помоћ у висини од у висини просечне зараде по запосленом у Републици Србији(нето износ),  

према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике 

 

Члан 76. 

Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања 

неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства у 

висина солидарне помоћи од  41.800,00 динара, без пореза и доприноса. 

 

Члан 77. 

     Послодавац је обавезан да обезбеди деци запосленог, старости до 15 година, један поклон за 

Нову годину и Божић у висини неопорезивог износа. 

 

 

VIII ЗАБРАНА  КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Члан 78. 

Забрана конкуренције утврђује се за запослене који радом код послодавца могу да стекну нова, 

посебно важна технолошка знања, широк круг пословних партнера или да дођу до сазнања важних 

пословних информација и тајни. 

 Забрана конкуренције важи за територију општине Жабаљ. 

 

Члан 79. 

 Уговором о раду послодавац и запослени  могу уговорити и услове забране конкуренције у 

смислу члана 78.овог  колективног уговора по престанку радног односа, у року од две године по 

престанку радног односа. 

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

накнаду штете. 

 

IX  НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 80. 

     Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намерно или крајњом 

непажњом, проузрокује послодавцу, у складу са законом и овим уговором. 

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

проузроковао. 

Члан 81. 

     Постојање штете и околности под којима је настала, ко је штету проузроковао, висину и начин 

надокнаде штете утврђује посебна Комисија за утврђивање штете (у даљем тексту: Комисија) у 

складу са овим колективним уговором 

     Комисију из претходног става овог члана именује својим решењем директор послодавца а 

састоји се од три члана од којих је један представник синдиката. 

 

Члан 82. 

     Поступак за утврђивање постојања одговорности запосленог и висине причињене штете 

проузроковане послодавцу, покреће директор послодавца у року од 8 дана о дана по пријему 

писмене пријаве или личног сазнања за проузроковану штету.  
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     Пријаву о проузрокованој штети може поднети било ко од запослених код послодавца или друго 

физичко и правно лице. 

     Пријава из става 1.овог члана, нарочито садржи: име и презиме запосленог који је штету 

проузроковао послодавцу, време, место и начин извршења штетне радње, доказе који указују да је 

запослени проузроковао штету послодавцу и предлог послодавцу да покрене поступак за 

утврђивање одговорности запосленог за штету. 

 

Члан 83. 

     Директор послодавца је дужан да донесе решење о покретању поступка за утврђивање 

одговорности у року од осам дана од дана пријема пријаве о проузрокованој штети или личног 

сазнања о елементима штете. 

     Решење о покретању поступка за утврђење одговорности запосленог за штету доноси се у 

писаној форми и посебно садржи: име и презиме запосленог, послове на које је запослени 

распоређен, време, место и начин извршења штетне радње и доказе који указују да је запослени 

извршио штетну радњу. 

     Решење се доставља Комисији. 

Члан 84. 

     Кад прими решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету, 

Комисија заказује расправу, спроводи поступак саслушања запосленог чија се одговорност 

утврђује, сведока (ако их има), изводи друге доказе ради утврђивања  чињеничног стања и одлучује 

о одговорности запосленог за штету. 

     Висина штете утврђује се на основу ценовника и књиговодствених  вредности оштећених 

ствари – опреме  и др. или на основу процене/вештачења извршеног  од стране одговарајућег 

стручњака.  

Члан 85. 

     О спроведеном поступку сачињава се записник и утврђује степен кривице запосленог и висина 

штете, на основу кога директор доноси решење о одговорности запосленог или о ослобађању од 

одговорности. 

     Саставни део записника из претходног става овог члана је и изјава запосленог да ли пристаје да 

надоканади штету. 

     Решењем о одговорности запосленог утврђује се висина и начин накнаде штете и рок у коме је 

запослених дужан да надокнади штету. 

     Запослени је дужан доставити писану изјаву да ли пристаје или не да накнади штету у складу са 

решењем из претходног става овог члана. 

      Ако запослени не пристане да надокнади штету у утврђеном року, покреће се поступак за 

накнаду штете пред надлежним судом. 

 

Члан 86. 

     Послодавац може, у зависности од социјалног стања запосленог и његове породице,  да одобри:  

− да запослени накнади штету у више рата;  

− да се накнада штете умањи за одређени проценат;  

− да се запослени ослободи накнаде штете. 

      Предлог за ослобађање од обавезе плаћања накнаде штете може поднети запослени. 

 

Члан 87. 

     Ако запослени претрпи штету  због повреде на раду или професионалног обољења или штету у 

вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету. 

     Уз захтев за накнаду штете запослени подноси одговарајуће доказе да је штета 

настала. 
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     Послодавац одлучује о захтеву запосленог за накнаду штете, на предлог комисије која утврђује  

све  чињенице у вези са захтевом запосленог, постојање одговорности послодавца или другог 

запосленог за насталу штету и висину штете. 

     Ако се послодавац и запослени не споразумеју о накнади и висини штете, запослени имаправо 

да накнаду штете захтева пред надлежним судом. 

 

 

X ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 88. 

    Радни однос престаје: 

- истеком рока за који је заснован; 

- кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања ако се   

послодавац и запослени друкчије не споразумеју; 

- споразумом између запосленог и послодавца; 

- отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог; 

- на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота; 

- смрћу запосленог и 

- у другим случајевима утврђеним законом. 

 

Члан 89. 

    Запосленом може престати  радни однос независно од његове воље и воље послодавца, под 

условима и на начин утврђен законом. 

     Радни однос запосленом може да престане на основу писменог споразума послодавца и 

запосленог, у складу са законом. 

     Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду у писаном облику најмање 15 дана 

пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа (отказни рок). 

 

Члан 90. 

     Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоје оправдани разлози који 

се односе на радну способност запосленог, његово понашање и када престане потреба у ЈКП-у за 

обављањем одређених послова. 

    Оправдани разлози који се односе на радну способност запосленог, у смислу става 1.овог члана, 

јесу: 

1. ако је утврђено да запослени не остварује просечне резултате рада; 

2. ако је утврђено да запослени нема потребна знања и способности за обављање послова на 

којима ради. 

Оправдани разлози који се односе на понашање запосленог јесу: 

1. ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе утврђене овим уговoром 

и/или уговором о раду; 

2. ако не поштује радну дисциплину, односно ако је његово понашање у супротности са 

општим актима послодавца и такво да не може да настави да ради код послодавца; 

3. ако запослени учини кривично дело на раду или у вези с радом; 

4. ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока за 

неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу Закона о раду и овог 

колективног уговора; 

5. ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад, и 

6. друга понашања (повреде радних обавеза), запосленог утврђена овим Уговором и уговором 

о раду, због којих послодавац може запосленом да откаже уговор о раду. 
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     Оправданим разлозима који се односе на престанак потребе послодавца за обављањем 

одређених послова, сматрају се ако потреба за обављањем послова престане услед технолошких, 

економских или организационих промена. 

     Послодавац има право да запосленом откаже уговор о раду уколико запослени одбије 

закључење анекса уговора о раду у којем му послодавац нуди измену уговорених услова рада. 

     Послодавац има право да запосленом откаже уговор о раду уколико запослени, који не остварује 

просечне резултате рада, одбије закључење анекса уговора о раду у коме му послодавац нуди 

измену која се односи на новчани износ основне зараде и елементе за утврђивање радног учинка, 

накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог.  

 

10.1. Утврђивање радне способности запосленог 

 

Члан 91. 

     Непосредни руководилац, на основу рада запосленог у претходном периоду утврђује да 

запослени не остварује резултате рада утврђене Планом пословања послодавца, односно да 

запослени нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради , о чему 

доставља писмени извештај директору.  

     На основу писменог извештаја руководиоца  директор формира независну стручну комисију 

која ће испитати наводе из извештаја непосредног руководиоца. 

     На предлог непосредног руководиоца из става 1.овог члана и доставе закључка комисије о 

извештају непосредног руководиоца, директор доноси одлуку о престанку радног односа, у складу 

са законом. 

 

 XI ПОВРЕДЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА  

 

Члан 92. 

     Поред повреда радних обавеза утврђених Законом о раду и овим Уговором се утврђују и друге 

повреде радних обавеза, којима је послодавцу учињена већа материјална штета или су настале теже 

штетне последице, због којих послодавац може запосленом да откаже уговор о раду, и то ако 

запослени:  

1. неоправдано изостане с посла 7 дана у току календарске године;  

2. одбија обављање послова утврђених уговором о раду; 

3. неблаговремено, несавесно и немарно извршава послове; 

4. нецелисходно и неодговорно користи средства рада, или незаконито располаже 

средствима рада, или се незаконито послужи средствима рада, или нецелисходно и 

неодговорно користи средства послодавца или се неовлашћено служи тим средствима, 

или присвоји имовину послодавца у вредности већој од минималне зараде; 

5. злоупотреби положај и прекорачи овлашћења; 

6. обавља послове супротно одредбама члана 78. овог Уговора (клаузула конкуренције); 

7. ода пословну, службену или другу тајну утврђену законом и другим прописима; 

8. фалсификује новчана и друга службена документа; 

9. не извршава одлуке органа послодавца; 

10. не пријави повреде радних обавеза; 

11. одбија да изврши прописани лекарски преглед; 

12. понаша се тако да омета рад послодавца или других запослених (долазак на рад под 

дејством алкохола и других наркотичких средстава, свађа или туча на послу, одлазак с 

посла пре истека радног времена или у току рада, долазак на рад са закашњењем, 

понашање запосленог супротно одредбама Правилника о безбедности и здрављу на раду  

и Правилника о заштити од пожара). 
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     Већом материјалном штетомсматра се материјална штета, најмање у висини просечне  зараде 

исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу у ком је учињена штета. 

     Тежом штетном последицом сматра се тежа телесна повреда или смрт другог запосленог код 

послодавца или другог лица која је проузрокована, или је могла бити проузрокована повредом 

радне обавезе запосленог 

Члан 93. 

Послодавац је дужан, пре давања отказа уговора о раду због повреде радне обавезе или 

непоштовања радне дисциплине, да запосленом достави Упозорење у коме је дужан да наведе 

основ за давање  отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ, на 

које ће се писмено изјаснити запослени у року од 8 дана од дана достављања упозорења. 

Запослени уз изјашњење може да достави и мишљење синдиката, које је послодавац дужан да 

размотри. 

 

Члан 94. 

Утврђивање повреде радне обавезе у смислу члана 89 и  91. овог уговора покреће непосредни 

руководилац запосленог или послодавац ( директор ). 

Предлог за утврђивање повреде радне обавезе садржи: лично име запосленог, радно место на које 

је распоређено; опис повреде радне обавезе; место, време и начин извршења повреде и доказе о 

извршеној повреди. 

Предлог из става 2.овог члана подноси се Комисији за утврђивање повреде радне обавезе коју 

чине: дипломирани правник, представник послодавца и представник синдиката ако је запослени 

члан синдиката, а ако није члан ни једног синдиката послодавац одређује 2 представника у 

Комисију.  

Комисија је дужна да утврди чињенично стање и достави извештај директору. 

  Комисија је дужна да достави свој извештај о повреди радне обавезе директору у року од 7 дана 

од дана образовања Комисије. 

 

Члан 95. 

По спроведеном поступку, ако је утврђено да је запослени својим понашањем повредио обавезе из 

радног односа, директор доноси одлуку о изрицању мере због повреде радне обавезе  у складу са 

Законом о раду и овим колективним уговором. 

 

Члан 96. 

     Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине у 

смислу члана 89 и 91. овог Уговора и члана 179. Закона да, ако сматра да постоје олакшавајуће 

околности или да повреда радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине, није такве 

природе да запосленом треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне једну 

од следећих мера: 

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

2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана казна 

изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од зараде, на основу решења 

послодавца о изреченој мери; 

3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о 

раду без поновног упозорења из члана 180. Закона, ако у наредном року од шест месеци учини 

исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине. 
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 XII ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА ОБАВЉАЊЕМ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 97. 

     Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако због технолошких, економских или 

организационих промена престане потреба за обављањем одређених послова, ако не може да му 

обезбеди обављање других послова, односно да га оспособи за рад на другим пословима. 

 

Члан 98. 

 Послодавац је дужан да пре одређивања запослених за чијим је радом престала    

  потреба примени следеће критеријуме, по овом редоследу: 

1. основни критеријум: резултати рада запосленог; 

2. допунски критеријум: социјално-економски положај запосленог. 

Одлуком надзорног одбора ближе се утврђују мерила за одређивање вишка запослених у складу са 

критеријумима из става 1. овог члана. 

Члан 99. 

Послодавац не може донети одлуку о престанку радног односа запосленом по  основу вишка 

запослених, без његове сагласности, и то:  

1. инвалиду рада који је инвалидност стекао код тог послодавца 

2. самохраном родитељу са дететом до 15 година живота     

3. родитељу са дететом са посебним потребама. 

Самохраним родитељем у смислу овог уговора сматра се родитељ који живи са најмање једним 

дететом, није у брачној или ванбрачној заједници, и који нема помоћ у издржавању детета од 

стране брачног друга или је та помоћ нижа од 50 % минималне зараде у Републици утврђене у 

складу са законом.  

Члан 100. 

     Критеријум за утврђивање вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог с рада 

због привремене спречености за рад, трудноће, породиљског одсуства, неге детета и посебне неге 

детета. 

Члан 101. 

     У случају отказа уговора о раду због престанка потребе за обављањем одређеног посла, 

послодавац је дужан да запосленом пре отказа уговора о раду исплати отпремнину у висини од 

трећине  зараде запосленог за сваку навршену  годину рада проведеног у радном односу код 

послодавца код кога остварује право на отпремнину. 

     Зарадом у смислу става 1.овог члана, сматра се просечна месечна зарада запосленог исплаћена 

за последња три месеца која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина.      

 

XIII  ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ 

 

1. Измена уговорених услова рада 

 

Члан 102. 

     Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова  (у даљем тексту: анекс 

уговора): 

1) ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и  организације рада; 

2) ради премештаја у друго месторада код истог послодавца; 

3) ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца; 

4) ако је запосленом  који је вишак обезбедио остваривање права из Закона и овог уговора; 

5) ради промене елемената за утврђивање зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане 

зараде и других примања  

6) у другим случајевима. 
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Члан 103. 

     Уз анекс уговора о раду послодавац је дужан да запосленом достави писмено обавештење о 

разлозима за понуђени анекс и правним последицама које могу да настану  непотписивањем анекса 

уговора. 

     Рок у коме запослени треба да се изјасни о понуђеном анексу уговора о раду износи осам 

радних дана од дана пријема истог. 

     Уколико запослени одбије да потпише анекс уговора о раду у року из претходног става овог 

члана, задржава право да у судском поступку поводом отказа уговора о раду оспорава законитост 

анекса уговора о раду. 

     Уколико запослени потпише анекс уговора о раду у остављеном року задржава право да пред 

надлежним судом оспорава законитост тог анекса. 

 

2.Премештај  запосленог на други одговарајући посао 

 

Члан 104. 

     Запослени се распоређује на посао због којег је и засновао радни однос и који је утврђен 

уговором о раду.  

     За време трајања радног односа, запослени може бити трајно или привремено 

распоређен/премештен на друге послове предвиђене Правилником о организацији и 

систематизацији послова код  послодавца,  а који одговарају његовој врсти и степену стручне 

спреме, радном искуству и радној способности, ако то захтевају потребе процеса и организације 

рада, и то у једном од следећих случајева:  

o кад је у процесу рада потребно успешније и ефикасније обављање одређених 

послова;  

o ради потпунијег коришћења стручне спреме, односно радне способности 

запосленог;  

o када привремено или трајно престане потреба за радом запосленог на одређеним 

пословима;  

o када се трајније смањи обим рада на одређеним пословима на којима има више 

извршилаца;  

o кад дође до промене у организацији и технологији рада;  

o кад се отворе нови послови у процесу рада;  

o кад запослени то захтева, ако се тиме задовољавају потребе процеса рада;  

o због замене одсутног запосленог.  

     Премештај запосленог у смислу става 2. овог члана врши се закључењем анекса уговора о раду, 

у складу са Законом.  

 

Члан 105. 

     Запослени може бити привремено премештен на друге одговарајуће послове, на основу решења, 

без  анекса уговора о раду ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, најдуже 45 

радних дана у периоду од 12 месеци, у складу са законом. 

     У случају из претходног става овог члана запослени задржава основу зараду утврђену за посао 

са кога се премешта ако је то за њега повољније. 

 

Члан 106. 

     Запосленом – особи са инвалидитетом и/или запосленом са здравственим сметњама утврђеним 

од стране надлежног здравственог органа послодавац је дужан да обезбеди обављање послова 

према радној способности, односно исти не може да обавља послове који би изазвали погоршање 

његовог здравственог стања или последице опасне за његову околину. 
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Члан 107. 

     Ако послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао у смислу претходног члана 

овог колективног уговора, запослени се сматра вишком. 

     Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао у смислу 

претходног члана овог колективног уговора. 

 

3. Упућивање на рад код другог послодавца 

 

Члан 108. 

     Запослени може, уз своју сагласност, да буде привремено упућен на рад код другог послодавца 

на одговарајући посао ако је привремено дошло до прекида или смањења рада код послодавца, 

престала потреба за његовим радом, дат у закуп пословни простор 

 

 или закључен уговор о пословној сарадњи, док трају разлози за његово упућивање, а најдуже 

годину дана. 

     Запослени може, уз своју сагласност, у случајевима из става 1.овог члана и у другим 

случајевима утврђеним општим актом или уговором о раду, да буде привремено упућен на рад код 

другог послодавца и дуже од годину дана, док трају разлози за његово упућивање. 

 

Члан  109. 

     Запослени са послодавцем код кога је упућен на рад закључује уговор о раду на одређено време. 

     По истеку рока на који је упућен на рад код другог послодавца запослени има право да се врати 

на рад код овог послодавца. 

 

XIV  ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ  ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 110. 

О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује директор. 

Запосленом се у писаном облику доставља решење о остваривању права,  обавеза и одговорности, 

са образложењем и поуком о правном леку, осим у законом предвиђеним случајевима.  

 

Члан 111. 

     У случају спора између послодавца и запосленог, утврђује се поступак споразумног решавања 

спорних питања. 

     Спорна питања у смислу става 1. овог чланарешава арбитар. 

     Арбитра споразумом одређују стране у спору из реда стручњака у области која је предмет 

спора. 

     Предлог за споразумно решавање спора у писаној форми могу поднети обе стране, у року од три 

дана од дана достављања решења запосленом. 

     Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана подношења захтева за споразумно 

решавање спорних питања. 

     Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог. 

 

Члан 112. 

     Против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду 

права, запослени, односно представник синдиката  кога запослени овласти,  може да покрене спор 

пред надлежним судом. 

     Рок за покретање спора је  60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду 

права, уколико спор није решен споразумно. 
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XV  РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

 

Члан 113. 

     За обављање појединих послова за које није потребно заснивање радног односа код послодавца 

се могу закључивати уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, уговори о 

заступању и посредовању, уговори о стручном оспособљавању и усавршавању и уговори о 

допунском раду. 

     Уговори из става 1.овог члана Уговора закључују се у складу с одредбама Закона о раду. 

 

Члан  114. 

     У сарадњи с одговарајућим школама и факултетима послодавац може примати ученике и 

студенте на обављање стручне праксе. 

     Пре отпочињања стручне праксе ученик, односно студент је дужан да донесе одговарајући упут 

од своје школе, односно факултета, да тај упут преда руководиоцу службе у којој ће обављати 

праксу. 

     По обављеној пракси руководилац службе у коме је пракса обављена издаје одговарајућу 

потврду или мишљење о времену и врсти обављене праксе с оценом обављене праксе. 

     За време обављања стручне праксе из претходног става овог Уговора ученик, односно студент је 

дужан да се придржава свих прописа о раду који се примењују код послодавца.У супротном, лице 

ће бити удаљено с праксе и о томе ће бити обавештена школа, односно факултет. 

     Лица из става 1.овог члана немају право на накнаду за рад нити право на накнаду трошкова. 

 

XVI  ШТРАЈК И МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА 

 

Члан 115. 

Синдикат има право да организује штрајк под условима утврђеним законом и овим уговором . 

Штрајком се не сме угрозити право на живот , здравље и личну сигурност људи.  

 

Члан 116. 

Оснивачје обавезан да, у складу са законом, утврди минимум процеса рада за време штрајка, 

капацитете и постројења која морају да раде у време штрајка, као и послове и број извршилаца који 

су дужни да раде у време штрајка., а на основу мишљења репрезентативног синдиката.  

О утврђеном минимуму процеса рада обавештавају се, поред јавно комуналног предузећа,  сви 

корисници преко средстава јавног информисања, имајући на уму да  

предузеће пружа услуге које су незаменљив услов живота и рада грађана. 

 

Члан 117. 

     Запослени који је одређен да ради у време штрајка, дужан је да обавља своје 

послове и да извршава посебне налоге утврђене решењем. 

     У току штрајка организованог под условима утврђеним Законом, послодавац не 

може  запошљавати нова лица која би заменила учеснике у штрајку, осим ако су угрожени 

безбедност лица и имовине у смислу Закона о штрајку, одржавање минимума процесарада који 

обезбеђује сигурност имовине и лица, као и извршавање међународних обавеза. 
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XVII  УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

 

Члан 118. 

     Послодавац је дужан да ускладу са законом запосленима омогући синдикално организовање и 

спровођење активности усмерених на побољшање њихових услова рада и укупног животног  

положаја. 

     Запослени код послодавца имају право да образују синдикат без претходног одобрења и да 

синдикату приступају под условом да се придржавају статута и правила синдикалне организације. 

      Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице.  

 

           Члан 119. 

Послодавац је дужан да: 

− представнику репрезентативног синдиката обезбеди  присуствовање седницама Надзорног 

одбора на којима се разматрају питања од значаја за економски и социјални положај 

запослених; 

− размотри мишљења и предлоге  репрезентативног синдиката пре доношења одлука од 

значаја за економски и социјални положај запослених. 

 

Члан 120. 

Послодавац има обавезу да синдикат обавештава о питањима из своје надлежности, које су од 

битног значаја за социјално-економски и радно-социјални положај запослених, а нарочито о: 

− програму пословања предузећа; 

− годишњем финансијском извештају.  

 

Члан 121. 

 Послодавац је дужан да, на захтев синдиката, достави податке о: 

− учешћу зарада у трошковима пословања послодавца 

− просечној заради на годишњем нивоу, исплаћеним зарадама по квалификацијама и по 

организационим јединицама; 

− броју новопримљених запослених, на које послове су распоређени и у коју радну јединицу; 

− кварталним извештајима о безбедности и заштити здравља на раду и повредама запослених 

и  

− другим питањима од значаја за социјално-економски положај запослених.   

 

Члан 122. 

Послодавац је дужан да синдикату омогући приступ свим информацијама код послодавца, када је 

то потребно у циљу заштите права запослених, уз поштовање услова и стандарда утврђених 

законом.  

Послодавац је дужан да синдикату достави сва акта која се односе на рад и организацију рада у 

предузећу и на положај запослених(статут предузећа, правилник о организацији и систематизацији 

послова, акт у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, акт о нормативима и 

стандардима за утврђивање резултата рада запослених и др.).  

 

Члан 123. 

     Послодавац  је дужан да синдикату у складу самогућностима, без накнаде трошкова, 

обезбеди: 

− обављање стручно-административно и техничких послова, коришћење телефона, 

телефакса, рачунара, апарата за копирање и друге услове за обављање послова везаних за 

основну синдикалну активност; 

− канцеларију за рад и састанке; 
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− огласни простор ради истицања обавештења и информација;  

− могућност да чланству доставља информативне билтене, публикације и друга документа 

синдиката, под условом да та активност не иде на штету редовног функционисања 

послодавца и радне дисциплине код послодавца;  

−  обрачун и наплату синдикалне чланарине из зараде, односно накнаде зараде, приликом 

сваке исплате зараде и уплату на одговарајуће рачуне синдиката на основу писмене изјаве 

запосленог; 

− стручну помоћ за израду годишњег финансијског извештаја. 

 

Члан 124. 

     Послодавац ће омогућити синдикату да током године организује састанке са члановима 

синдиката који на годишњем нивоу не могу да трају више од 12 сати. 

 

Члан 125. 

     Послодавац обезбеђује председнику организације синдиката 4 (четири) плаћенa часа месечно за 

обављање синдикалних активности. 

     Послодавац  обезбеђује овлашћеном синдикалном представнику плаћено одсуство за време 

преговарања о колективном уговору. 

     Послодавац обезбеђује овлашћеном синдикалном представнику - заступнику запосленог у 

радном спору плаћено одсуство за време заступања. 

     За време одсуства са рада у складу са ставом 1. – 3. овог члана председник односно овлашћени 

синдикални представник има право на накнаду зараде у висини основне зараде.  

 

Члан 126. 

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај 

(распоређивање на друге, мање плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, 

упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад код другог послодавца, проглашавање 

технолошким вишком) представника запослених (председник синдикалне организације – 

синдикални повереник, представник запослених у надзорном одбору послодавца, члан органа 

синдиката код послодавца, као и на нивоу локалне самоуправе и републичком нивоу) за време 

обављања функције и по престанку функције, због његовог статуса или активности у својству 

представника запослених, чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима. 

 

Члан 127. 

Представника запослених у надзорном одбору послодавца именује и разрешава оснивач. 

       У поступку предлагања члана надзорног одбора из реда запослених обавезно је учешће 

синдиката. 

 

 Члан 128. 

 Синдикат учествује у поступку статусних промена, реструктурирања, организационих  промена  

предузећа, као и припреми и изради програма пословања и даје мишљења и предлоге послодавцу. 

 

Члан 129. 

Послодавац ће овлашћеном синдикалном представнику да омогући, по захтеву запосленог за 

заштиту права, да изврши увид у примену колективног уговора код послодавца и остваривање 

права запосленог, под условом да захтев није решен у поступку пред органима предузећа.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

            Члан 130. 

Учесници овог уговора обавезују се да у оквиру својих овлашћења предузимају све потребне радње 

за примену његових одредби. 

 

             Члан 131. 

Овај уговор се закључује на период од три године, почев од дана ступања на снагу. 

Потписници су обавезни да преговоре о новом колективном уговору започну најкасније 60 дана 

пре истицања рока на који је овај уговор закључен. 

 

             Члан 132. 

Измене и допуне овог уговора врше се на начин и по поступку на које је и закључен. 

 

            Члан 133. 

На сва питања која нису регулисана овим уговором непосредно се примењују одредбе гранског 

колективног уговора и закона. 

                                                                       Члан 134. 

Општи акти и уговор о раду морају бити усаглашени са овим уговором најкасније у року од 60 

дана од дана ступања на снагу овог уговора. 

 

Члан 135. 

Овај колективни уговор ступа на снагу наредног дана  од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Жабаљ.“ 

 

 

Број: 023-51/2019-IV 

Дана: 03.06.2019. год. 

 

 

С И Н Д И К А Т                                                            ЗА   П О С Л О Д А В Ц  А    

ПРЕДСТАВНИК                                                                     ВД ДИРЕКТОР 

ЗОРАН АНДРИШКА с.р.                                    РАДОВАН ПЛАЧКИЋ с.р. 

 

                                                 О С Н И В А Ч 

                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                              ЧЕДОМИР БОЖИЋ с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28.06.2019.               Службени лист општине Жабаљ              број 16. страна 40 

 
 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  Секретар Скупштине општине Петар Самоловац 

Службени лист излази најмање једному три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 60  

е-mail: sekretarsozabalj@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 
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2. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Жабаљ за 2020. годину 

2 

3. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини  на територији општине Жабаљ за 2020. годину 

4 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ 

4. Колективни уговор за ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ 7 


