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ДРАГЕ СИНДИКАЛКЕ 
И СИНДИКАЛЦИ, 

ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ

Борба за радничка права за нас у Савезу синдиката РС
никада не престаје. То се није догодило чак ни онда када
смо успјели да се изборимо за важећи Закон о раду и

Општи колективни уговор, којима смо унаприједили права и положај
радника у Републици Српској, у складу са највишим европским и свјет-
ским стандардима радног законодавства.

Сада је пред нама мукотрпна борба за очување стечених радничких
права на која, удруженим снагама, насрћу представници извршне вла-
сти, послодавци и међународне финансијске институције, а све под мас-
ком реформи. Као да се те реформе раде за роботе, а не за живе људе,
раднике и грађане Републике Српске, који имају своје потребе и захтјеве.

Ако је неко и помислио да ће Синдикат поклекнути пред захтјевима
Владе РС и Уније удружења послодаваца РС, који се понашају осионо,
слиједећи само захтјеве ММФ-а и властити интерес, врло брзо ће се
увјерити да ова битка није унапријед изгубљена.

Генерално вијеће Савеза синдиката РС заузело је чврст став и још јед-
ном рекло НЕ новом закону о раду, који је у радној верзији постављен
тако да га је немогуће поправити било каквим интервенцијама. 

Уколико се власт оглуши и не прихвати нашу сугестију да се раде само
измјене и допуне постојећег Закона о раду, уз одређене корекције у складу
са Европском социјалном повељом, имамо спреман одговор.

Савез синдиката РС ће, на темељу закључака Генералног вијећа СС РС
од 10. фебруара ове године,  а потврђених 1.децембра,  приступити свим
облицима синдикалне борбе за очување радничких и синдикалних права.

У специјалном издању нашег часописа доносимо вам изворни текст
Радне верзије Закона о раду, који је Министарствo рада и борачко-инва-
лидске заштите РС понудило на консултације социјалним партнерима.

Такође, доносимо и анализу предложеног Закона, из које ћете, једно-
ставним поређењем са оним што имамо у постојећем Закону о раду,
моћи да закључите у којој мјери би била угрожена права радника, уко-
лико би дошло до његовог усвајања.

Доношење новог Закона о раду у Федерацији БиХ,  на чије законодавне
активности се Република Српска никада није угледала, охрабрило је
нашег министра рада да покуша да наметне  нови закон о раду који би
послодавцима дао фараонска овлашћења и задовољио захтјеве ММФ-а.
Зар су за нову траншу кредита залог радничка права?

Ми у Савезу синдиката на то не можемо пристати јер би на тај начин
помогли Влади РС да  од Републике Српске направи резерват јефтине
радне снаге. 

Ако то покуша, имаће наш одговор!

РИЈЕЧ УРЕДНИЦЕ
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ЗА КЉУЧ ЦИ ГЕ НЕ РАЛ НОГ 
ВИ ЈЕ ЋА СА ВЕ ЗА СИН ДИ КА ТА РС
РаднитекстЗаконаорадуконцептуалнојеурађеннаначиндаседајепредност
колективномпреговарању,алитакодасеононикаднећеостваритијерће
искључивозависитиодвољепослодавца

3РИЈЕЧ СИНДИКАТА

На дру гој ван ред ној сјед -
ни ци Ге не рал ног ви је ћа
Са ве за син ди ка та РС, ко јој
су при су ство ва ли и сви
чла но ви Пред сјед ни штва
Са ве за син ди ка та РС, одр -
жа ној  1. де цем бра 2015. у
До му син ди ка та РС у Ба -
њој Лу ци, раз ма тран је
рад ни текст За ко на о ра ду
Вла де РС.

На кон рас пра ве Ге не рал -
но ви је ће Са ве за син ди ка -
та РС до ни је ло је сље де ће:

ЗА КЉУЧ КЕ
1.  Ге не рал но ви је ће Са ве -

за син ди ка та Ре пу бли ке
Срп ске, од ба цу је по ну ђе ну
Рад ну вер зи ју За ко на о ра -
ду, јер је она та ко ура ђе на
да се не мо же  кон цеп ту ал -
но по пра ви ти.

2.  Ге не рал но ви је ће Са ве -
за син ди ка та РС оста је при
ра ни јем За кључ ку овог ор -
га на ко ји гла си „Не но вом
За ко ну о ра ду“, а Вла ди Ре -
пу бли ке Срп ске пред ла же
да се ра де из мје не и до пу не
по сто је ћег За ко на о ра ду, ко -
је су уте ме ље не на из ја ва ма
пред став ни ка Вла де РС да је
у За ко ну о ра ду нео п ход но
из вр ши ти тех нич ка уса гла -
ша ва ња и од ре ђе не ко рек -
ци је у скла ду са Европ ском
со ци јал ном по ве љом (нпр.
ду жи на тра ја ња го ди шњег
од мо ра), те ускла ђи ва ње са
од ре ђе ним за ко ни ма ко ји
су у ме ђу вре ме ну до не се ни,
као нпр. За кон о ПИО, За кон
о при вред ним дру штви ма и
сл. Ка да је у пи та њу ко лек -
тив ни уго вор Са вез син ди -
ка та РС је уви јек спре ман за
раз го вор са со ци јал ним
парт не ри ма.

3.  Уко ли ко Вла да РС од би -
је при је длог Са ве за син ди -
ка та РС и не на ста ви
раз го во ре у ве зи са радним
законодавством, Са вез син -
ди ка та РС ће на те ме љу за -
кљу ча ка Ге не рал ног ви је ћа
Са ве за син ди ка та РС од
10.02.2015. го ди не, при сту -
пи ти свим об ли ци ма син -
ди кал не бор бе за очу ва ње
рад нич ких и син ди кал них
пра ва.

Ге не рал но ви је ће Са ве за
син ди ка та Ре пу бли ке Срп -
ске  за кљу чи ло је да је  Рад -
ни текст За ко на о ра ду
кон цеп ту ал но ура ђен на
на чин да се да је пред ност
ко лек тив ном пре го ва ра њу,
али та ко да се оно ни кад
не ће оства ри ти јер ће ис -
кљу чи во за ви си ти од во ље
по сло дав ца.

Вла да Ре пу бли ке Срп ске
се по ву кла из со ци јал ног
ди ја ло га и ко лек тив ног
пре го ва ра ња.

Рад но мје сто по ста је по -
ту но флек си бил но, са мим
тим и не си гур но.

Уго вор о ра ду на од ре -
ђе но ври је ме по ста је мо дел
за сни ва ња рад ног од но са. 

За по шља ва ње мла дих не -
ће би ти мо гу ће, јер ду жи на
ра да не за ви си од рад ног ста -
жа не го од го ди на жи во та.

Чак и да ни је ова ко кон -
цеп ту ал но по ста вљен рад -
ни текст За ко на,
аманд ман ским дје ло ва њем
у Скуп шти ни мо же би ти
про ми је њен, има ју ћи у ви -
ду чи ње ни цу да ве ћи ну на -
род них по сла ни ка чи не
по сло дав ци или ди рек то ри
пред у зе ћа и уста но ва.

•    У ис тој рав ни су ко лек -
тив ни уго вор и пра вил ник
о ра ду, ка ко то у рад ном
тек сту сто ји, ОП ШТИ АКТ. 

•    Пред ви ђе на је мо гућ -
ност да се за кљу чи ко лек -
тив ни уго вор, али је
исто вре ме но да та  ве ли ка
сло бо да по сло дав цу да,
уко ли ко се не за кљу чи ко -
лек тив ни уго вор, на шта га
ни ко не мо же на тје ра ти,
сво јим ак том – Пра вил ни -
ком о ра ду, са мо стал но уре -
ђу је сва пра ва и оба ве зе из
рад ног од но са.

•    У прин ци пу су у пот пу -
но сти из јед на че не мо -
гућности за за кљу чи ва ње
уго во ра о ра ду на од ре ђе но
или нео д ре ђе но ври је ме. 

•    Не по сто је огра ни че ња
у бро ју за кљу че них уго во ра
о ра ду на од ре ђе но ври је ме,
та ко да уго вор о ра ду на
нео д ре ђе но ври је ме, ко ји се
у пра ви лу за кљу чу је, гу би
сва ки сми сао. 

•    Уво ђе ње пој ма „ПРИ -
ПРАВ НО СТИ“, без на кна де.  

•    ПРЕ КО ВРЕ МЕ НИ РАД -
по ве ћа ње - днев но са три
на че ти ри ча са, те на го ди -
шњем ни воу са  150 на 180
ча со ва.

•    ГО ДИ ШЊИ ОД МОР  је
ми ни мал но 20 рад них да на.

•    Го ди шњи од мор уве ћа -
ва се  је дан дан за сва ке на -
вр ше не че ти ри го ди не
рад ног ста жа, умје сто за
сва ке три го ди не ка ко је у
ва же ћем за ко ну.

• За по је ди не ка те го -
ри је рад ни ка го ди шњи од -
мор ће би ти ума њен
(рад ни ци са ду жим рад ним
ста жом).

•    Уво ђе ње ин сти ту та
„ЧЕ КА ЊА“ због сма ње ња
оби ма по сла са пра вом на
50 % на кна де пла те рад ни -
ка.

•    По ро диљ ско од су ство
пре ла зи у бру то из но су на
те рет Фон да дје чи је за шти -
те. 

•    При ли ком утвр ђи ва ња
ви си не на кна де за по ро -
диљ ско од су ство узи ма се
про сјек зад њих 12 пла та
рад ни це, умје сто до са да -
шње три пла те. 

•    От пу шта ње рад ни ка са
пре о ста лом рад ном спо соб -
но шћу уко ли ко по сло да вац
не мо же обез бије ди ти од го -
ва ра ју ће рад но мје сто. 

•    Пот пу но но ви, не ја сан
и не до ре чен на чин утвр ђи -
ва ња пла те. 

•    Ни је де фи ни сан по јам
основ не пла те и  рад ног
учин ка. 

•    Пот пу на сло бо да по -
сло дав ца је да са мо стал но
утврђу је ви си ну пла те.

•    Сма ње на је на кна да по
осно ву ми ну лог ра да.

•    Мо гућ ност Вла де РС да
утвр ђу је ци је ну ра да, а дру -
га при ма ња по осно ву ра да
и по мо ћи рад ни ку су са мо
так са тив но на ве де на, без
утвр ђи ва ња ми ни мал ног
из но са. 

•    Не ма огра ни че ња оп -
те ре ће ња пла те.

•    Уоп ште но про пи си ва -
ње те жих  и лак ших по вре -
да рад не оба ве зе.  

•    Уда ље ње (су спен зи ја)
рад ни ка ка да год по сло да -
вац по сум ња на те жу по -
вре ду рад не оба ве зе. 

•    Скра ћи ва ње ро ко ва за
до ста вља ње ми шље ња Син -
ди ка та на про грам збри ња -
ва ња ви шка рад ни ка. 

•    Фор мал на уло га За во -
да за за по шља ва ње у по гле -
ду збри ња ва ња ви шка
рад ни ка.

•    Не по сто ји мо гућ ност
за пре ста нак рад ног од но са
ка да рад ник на вр ши 40 го -
ди на пен зиј ског ста жа, та ко
да ће сви рад ни ци ра ди ти
до 65 го ди на жи во та, без об -
зи ра на го ди не ста жа.

•    Пот пу на флек си би ли -
за ци ја рад ног од но са.

•    Не по сто ји оба ве за про -
во ђе ња ди сци плин ског по -
ступ ка.

•    Пре ко 20 осно ва за пре -
ста нак рад ног од но са.

•    Не ма дру го сте пе но сти
по ступ ка, од но сно мо гућ -
но сти из ја вљи ва ња жал бе.

•    Мо гућ ност из мје не са -
др жа ја уго во ра о ра ду,
анекс уго во ра.

•    Мо гућ ност да суд рад -
ни ка не мо ра да вра ти на
по сао, у слу ча ју ка да по сло -
да вац не за ко ни то да от каз
рад ни ку, од но сно по гри је -
ши у про це ду ри пре стан ка
рад ног од но са.

•    Мо гућ ност ра да ван
рад ног од но са.

•    Скра ћи ва ње ро ко ва за
обра ћа ње Су ду и Ин спек -
ци ји ра да.

•    Из ба ци ва ње пој ма „ве -
ћин ски Син ди кат“.

•    Да та је мо гућ ност за -
кљу чи ва ња Спо ра зу ма о
удру жи ва њу ра ди ис пу ње -
ња усло ва ре пре зен та тив -
но сти.

•    Код од лу чи ва ња и
утвр ђи ва ња ре пре зен та -
тив но сти не ма кон сен зу са,
од лу чу је се ве ћи ном гла со -
ва.

•    Ми ни стар мо же утвр -
ди ти ре пре зен та тив ност и
без при је дло га Од бо ра.

•    Мо гућ ност ра да Од бо -
ра и без уче шћа Син ди ка та.

•    Ни је у пот пу но сти ја -
сно де фи ни са но ко под но си
за хтјев за при спи ти ва ње
утвр ђе не ре пре зен та тив но -
сти.

•    Пр ви пут се уво ди по -
јам пред став ни ка рад ни ка
умје сто Син ди ка та.

•    Ко лек тив ни уго во ри се
за кљу чу ју на три го ди не.

•    Вла да РС не уче ству је у
за кљу чи ва њу Оп штег ко -
лек тив ног уго во ра.

•    Мо гућ ност за кљу чи ва -
ња По себ ног (гран ског) ко -
лек тив ног уго во ра за гра ну,
гру пу, под гру пу или дје лат -
ност.

•    Оба ве за фор ми ра ња
Од бо ра за пре го во ре у слу -
ча ју ка да има мо ви ше ре -
пре зен та тив них син ди ка та.

•    Оба ве за са рад ње у про -
це су ко лек тив ног пре го ва -
ра ња ре пре зен та тив ног
Син ди ка та са не ре пре зен -
та тив ним Син ди ка том ко ји
оку пља нај ма ње 10 % за по -
сле них код по сло дав ца.

•    Мо гућ ност ми ни стра
да из при мје не ко лек тив -
них уго во ра , у ди је лу ко ји
се од но си на пла те и на кна -
де, из у зме по је ди не по сло -
дав це или Удру же ња
по сло да ва ца.

•    Ко лек тив ни уго во ри се
при мје њу ју нај ду же шест
мје се ци од да на сту па ња на
сна гу За ко на о ра ду.
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РИЈЕЧ СИНДИКАТА4

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Рад ним тек стом За ко на о
ра ду уре ђу ју се рад ни од -
нос, пра ва, оба ве зе и од го -
вор но сти из рад ног од но са
и дру ги од но си по осно ву
ра да у Ре пу бли ци Срп ској
ако по себ ним за ко ни ма
ни је друк чи је од ре ђе но.
За ко ном је пред ви ђе на мо -
гућ ност за кљу чи ва ња ко -
лек тив ног уго во ра на
ни воу пред у зе ћа/уста но ве.
Ко лек тив ни уго вор за кљу -
чу ју Син ди кат и по сло да -
вац ко јим се уре ђу ју пра ва,
оба ве зе и од го вор но сти из
рад ног од но са. 

Уко ли ко се не за кљу чи По -
је ди нач ни ко лек тив ни уго -
вор, по сло да вац је у оба ве зи
да до не се пра вил ник о ра ду,
ако за по шља ва ви ше од 10
рад ни ка, и њи ме са мо стал -
но уре ђу је пра ва, оба ве зе и
од го вор но сти  из рад ног од -
но са. По сло да вац је ду жан
за тра жи ти ми шље ње Син -
ди ка та, ко је га не оба ве зу је. 

За ко ном су де фи ни са ни
пој мо ви рад ни ка, по сло дав -
ца, Син ди ка та и Удру же ња
по сло да ва ца. На пот пу но
ја сан на чин је де фи ни сан
по јам рад ни ка, док по јам
по сло дав ца из од ред бе рад -
ног тек ста овог за ко на, ни је
у пот пу но сти пре ци зно де -
фи ни сан, што мо же ства ра -
ти по те шко ће у при мје ни
овог за ко на. 

Та ко ђе, код од ред би ко је
де фи ни шу по јам Син ди ка та
и мо дел ор га ни зо ва ња, ви -
дљи во је да по ред гран ског
об ли ка ор га ни зо ва ња Син -
ди ка та, по сто ји мо гућ ност и
стру ков ног мо де ла ор га ни -
зо ва ња Син ди ка та, што је
ве о ма опа сно за со ци јал ни
ди ја лог и ко лек тив но пре го -
ва ра ње, те је дин ство син ди -
кал ног ор га ни зо ва ња. 

За ко ном су де фи ни са ни
пој мо ви ко лек тив ног уго во -
ра, ак та о си сте ма ти за ци ји,
пра вил ни ка о ра ду, уго во ра
о ра ду, рад ног мје ста, рад не
сре ди не, рад ног ис ку ства, те

рад ног ста жа. Акт о си сте -
ма ти за ци ји до но си по сло -
да вац са мо стал но, без
оба ве зе да тра жи ми шље ње
Син ди ка та. 

У рад ном тек сту за ко на, у
пот пу но сти су из јед на че ни
ко лек тив ни уго вор и Пра -
вил ник о ра ду, као оп шти
ак ти по сло дав ца у ве зи са
пра вима и оба ве зама. И да -
ље је на сна зи „прин цип по -
вољ но сти“ и „ни шта вост
од ред би“, што зна чи да се
ак том ни же прав не сна ге не
мо же утвр ди ти ма њи обим
пра ва  у од но су на ви ши
прав ни акт.

Рад ник има пра во на на -
кна ду ште те ко ју је пре тр пио
због при мје не ни шта вих од -
ред би оп штег ак та и уго во ра
о ра ду. Де фи ни са на су пра ва
и оба ве зе рад ни ка, те пра ва
и оба ве зе по сло да ва ца. Пре -
ма рад ном тек сту за ко на,
рад ник има пра во са мо на
пла ту и на кна ду пла те, док
оста ле на кна де по за ко ну
ни су оба ве зне.

Што се ти че оба ве за по -
сло да ва ца, осим што је оба -
ве за са мо да ис пла ти пла ту,
уво ди се и но ва оба ве за по -
сло дав ца да при ли ком сту -
па ња рад ни ка на рад,
рад ни ку уру чи иден ти фи -
ка ци о ну ис пра ву. За бра на
дис кри ми на ци је је оста ла
иста као и у ва же ћем за ко -
ну. И да ље је те рет до ка зи -
ва ња да ни је би ло
дис кри ми на ци је на по сло -
дав цу, као и у ва же ћем за -
ко ну. Ме ђу тим, и у
до са да шњој прак си би ло је
вр ло те шко до ка за ти дис -
кри ми на ци ју, по себ но мо -
бинг, та ко да се ста ње,
на жа лост, не ће по пра ви ти.

Пре ма то ме, у ис тој рав ни
су ко лек тив ни уго вор и пра -
вил ник о ра ду, ка ко то у
рад ном тек сту сто ји ОП ШТИ
АКТ. 

Рад ним тек стом је пред -
ви ђе на мо гућ ност да се за -
кљу чи ко лек тив ни уго вор,
али је исто вре ме но да та  ве -
ли ка сло бо да по сло дав цу

АНАЛИЗА РАДНОГ ТЕКСТА
ЗАКОНА О РАДУ 
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да, уко ли ко се не за кљу чи
ко лек тив ни уго вор, на шта
га ни ко не мо же на тје ра ти,
сво јим ак том – пра вил ни -
ком о ра ду, са мо стал но уре -
ђу је сва пра ва и оба ве зе из
рад ног од но са.

ЗА СНИ ВА ЊЕ РАД НОГ
ОД НО СА 

Усло ви за сни ва ња рад ног
од но са су исти као у ва же -
ћем за ко ну. Уго вор о ра ду
мо же би ти за кљу чен на
нео д ре ђе но, ка ко то за кон
ка же у пра ви лу, и на од ре -
ђе но ври је ме. Уго вор о ра ду
на од ре ђе но ври је ме мо же
се за кљу чи ти у ци љу за сни -
ва ња рад ног од но са чи је је
тра ја ње уна пријед од ре ђе -
но објек тив ним раз ло зи ма
ко ји су оправ да ни ро ком,
из вр ше њем тач но од ре ђе -
ног по сла или на сту па њем
уна пријед од ре ђе ног ро ка. 

У ва же ћем за кон ском рје -
ше њу, уго вор о ра ду на од ре -
ђе но ври је ме се за кљу чу је
са мо у из у зет ним слу ча је ви -
ма, ко ји су так са тив но на ве -
де ни (укуп но че ти ри).  Уго вор
о ра ду на од ре ђе но ври је ме
тра је до дви је го ди не, с тим да
мо же тра ја ти и ду же, и то у
сље де ћим случа је ви ма:

а) ако је то по треб но због
за мје не при вре ме но од сут -
ног рад ни ка до ње го вог по -
врат ка; 

б) за рад на про јек ту чи је
је тра ја ње уна пријед од ре -
ђе но, а нај ду же до за вр шет -
ка про јек та;

в) са не за по сле ним ко ме
до ис пу ње ња јед ног од
усло ва за оства ри ва ње пра -
ва на ста ро сну пен зи ју не -
до ста је до пет го ди на,
нај ду же до ис пу ње ња усло -
ва, у скла ду са про пи си ма о
пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу; У овим го ре на -
ве де ним слу ча је ви ма не ма
ни ка квог огра ни че ња тра -
ја ња уго во ра о ра ду на од ре -
ђе но ври је ме.

По сло да вац има ап со лут -
ну сло бо ду да од лу чи да ли
ће са рад ни ком за кљу чи ти
уго вор о ра ду на нео д ре ђе но
или од ре ђе но ври је ме. Не 
по сто је огра ни че ња у бро ју
за кљу че них уго во ра о ра ду
на од ре ђе но ври је ме, та ко
да по сло да вац мо же за по -
сли ти рад ни ка на од ре ђе но
ври је ме, у тра ја њу од дви је
го ди не, на пра ви ти пре кид
од мје сец да на, те га по но во
за по сли ти на од ре ђе но ври -
је ме у тра ја њу од дви је го -
ди не и та ко у не до глед. 

За раз ли ку од са да шњег
за кон ског рје ше ња, у ко јем
сто ји, да ако рад ник на кон
ис те ка ро ка уго во ра на од -
ре ђе но ври је ме, уз из ри чи -
ту или пре ћут ну са гла сност
по сло дав ца, на ста ви да ра -
ди, сма тра ће се да је за сно -

вао рад ни од нос на нео д ре -
ђе но ври је ме, у овој рад ној
вер зи ји тај рок је по ве ћан
на нај ма ње пет рад них да -
на по ис те ку вре ме на за ко -
је је уго вор за кљу чен. Исто
та ко, не ма од ред бе из ва же -
ћег за ко на, да ако рад ник
оства ри 24 мје се ца ра да у
то ку по сљед ње три го ди не,
сма тра се да је за сно вао
рад ни од нос на нео д ре ђе но
ври је ме. 

У по гле ду сту па ња рад ни -
ка на рад, про пи са на је оба -
ве за по сло дав ца да рад ни ка
при ја ви са да ном ка да сту -
па на рад, од но сно за кљу чу -
је уго вор о ра ду. 

Проб ни рад, Рад ни од нос
за оба вља ње по сло ва са по -
себ ним усло ви ма ра да, Рад -
ни од нос са не пу ним рад ним
вре ме ном, Рад ни од нос за
оба вља ње по сло ва ван про -
сто ри ја по сло дав ца, Рад ни
од нос са кућ ним по моћ ним
осо бљем, Рад при прав ни ка,
оба вља ње по сло ва ди рек то -
ра, Обра зо ва ње, струч но
оспо со бља ва ње и уса вр ша ва -
ње, ре гу ли са ни су као у ва же -
ћем за ко ну.

У рад ном тек сту за ко на, у
прин ци пу су у пот пу но сти
из јед на че не мо гућ но сти за
за кљу чи ва ње уго во ра о ра ду
на од ре ђе но или нео д ре ђе -
но ври је ме. Не по сто је огра -
ни че ња у бро ју за кљу че них
уго во ра о ра ду на од ре ђе но
ври је ме, та ко да уго вор о ра -
ду на нео д ре ђе но ври је ме,
ко ји се у пра ви лу за кљу чу је,
гу би сва ки сми сао. 

РАД НО ВРИ ЈЕ МЕ

Пот пу но је но ва де фи ни -
ци ја рад ног вре ме на: Рад но
ври је ме је ври је ме у ко јем је
рад ник спре ман и оба ве зан
оба вља ти по сло ве, пре ма
упу та ма по сло дав ца, на
мје сту гдје се ње го ви по сло -
ви оба вља ју или дру гом мје -
сту ко је од ре ди по сло да вац. 

Но ви на је и да се уво ди
по јам „при прав но сти“ ко ји
се не сма тра рад ним вре ме -
ном, и у ко јем је рад ник ду -
жан да се ода зо ве по зи ву
по сло дав ца за оба вља ње
по сло ва ако се ука же та ква
по тре ба. При прав ност ни је
пла ће на осим у слу ча ју ка -
да се рад ник ода зо ве по зи -
ву по сло дав ца и оба ви
по сло ве на ло же не од стра -
не по сло дав ца, на мје сту
ко је он од ре ди. 

Пре ко вре ме ни рад је
по ве ћан са три на че ти ри
ча са днев но, и са 150 на 180
ча со ва у то ку ка лен дар ске
го ди не. Не ма за ко ном утвр -
ђе ног ми ни му ма уве ћа ња
пла те за пре ко вре ме ни рад.
Рад на сед ми ца по пра ви лу
тра је пет рад них да на, а
рад ни дан осам ча со ва. Пу -
но рад но ври је ме из но си 40

ча со ва сед мич но. Не пу но
рад но ври је ме, скра ће но
рад но ври је ме, пре ра спо -
дје ла рад ног вре ме на , ноћ -
ни рад и рад у смје на ма ,
ре гу ли са ни су  као у ва же -
ћем за ко ну.

Уво ђе ње пој ма „при прав -
но сти“ и по ве ћа ње пре ко -
вре ме ног ра да, днев но са
три на че ти ри ча са, те на го -
ди шњем ни воу са  150 на
180 ча со ва.

ОД МО РИ И ОД СУ СТВА

Днев ни од мор у то ку рад -
ног вре ме на ( па у за) ула зи
у ре дов но рад но ври је ме, с
тим да рад ник мо ра ра ди ти
нај ма ње шест ча со ва, да би
оства рио пра во на па у зу.
Днев ни од мор из ме ђу два
уза стоп на да на у тра ја њу од
12 ча со ва и сед мич ни од -
мор од нај ма ње 24 ча са не -
пре код но исто су
ре гу ли са ни  као и  у ва же -
ћем за ко ну. Но ви на у овом
по гла вљу је утвр ђи ва ње ми -
ни му ма го ди шњег од мо ра у
из но су од 20 рад них да на,
умје сто до са да шњих 18 рад -
них да на. 

Та ко ђе, про пи са но је да се
го ди шњи од мор уве ћа ва за
сва ке че ти ри го ди не рад ног
ста жа рад ни ка за је дан дан,
што је сма ње ње   у од но су
на ва же ће рје ше ње, гдје се
за сва ке три го ди не, го ди -
шњи од мор уве ћа ва за је -
дан дан. За рад кра ћи од
шест мје се ци рад ник има
пра во на два да на од мо ра
за сва ки мје сец ра да.    

Про пи са но је пра во рад -
ни ка на ре грес за ко ри шће -
ње го ди шњег од мо ра, гдје
се ви си на ре гре са утвр ђу је
оп штим ак том- ни је утвр -
ђен ми ни ма лан из нос. 

Та ко ђе, но ви на је да се
уво ди пра во на на кна ду
ште те уко ли ко рад ник кри -
ви цом по сло дав ца не ис ко -
ри сти го ди шњи од мор
(про сјеч на пла та рад ни ка).
Пла ће но од су ство је пет
рад них да на,  као и у ва же -
ћем за ко ну, али ни је од ре -
ђе но тра ја ње по
раз ли чи тим осно ви ма, већ
то за ви си од од лу ке и во ље
по сло дав ца. 

Ни је на зна че но ни ко ли ко
из но си на кна да пла те за ври -
је ме пла ће ног од су ства. Не -
пла ће но од су ство је три да на,
као у ва же ћем за ко ну.  Уво ди
се ин сти тут „че ка ња“, у слу ча -
ју при вре ме ног сма ње ња
оби ма по сла. За ври је ме од -
су ства по осно ву „ че ка ња“
рад ник има пра во на на кна -
ду пла те и ви си ни од 50 %
про сјеч не пла те оства ре не у
пред ход на три мје се ца. За ко -
ном ни је утвр ђе на ду жи на
тра ја ња че ка ња.

Го ди шњи од мор је ми ни -
мал но 20 рад них да на. Го -

ди шњи од мор уве ћа ва се
је дан дан за сва ке на вр ше -
не че ти ри го ди не рад ног
ста жа, умје сто за сва ке три
го ди не ка ко је у ва же ћем
за ко ну. За по је ди не ка те го -
ри је рад ни ка го ди шњи од -
мор ће би ти ума њен (
рад ни ци са ду жим рад ним
ста жом ).

Уво ђе ње ин сти ту та „че ка -
ња“ због сма ње ња оби ма
по сла са пра вом на 50 %
пла те рад ни ка.

ЗА ШТИ ТА ПРА ВА 
РАД НИ КА

Тра ја ње по ро диљ ског од -
су ства је оста ло исто као у
ва же ћем за ко ну. Же на има
пра во на по ро диљ ско од су -
ство у тра ја њу од јед не го -
ди не не пре кид но, а за
бли зан це, и сва ко тре ће, и
на ред но ди је те, у тра ја њу од
18 мје се ци. Но ви на је да се
при ло ком утвр ђи ва ња ви -
си не на кна де за по ро диљ -
ско од су ство узи ма про сјек
зад њих 12 пла та рад ни це,
умје сто до са да шње три пла -
те, те да оба ве за ис пла те
пла те пре ла зи на Фонд дје -
чи је за шти те. 

Ра ни је је Фонд сно сио тро -
шко ве не то пла те а по сло -
да вац је пла ћао до при но се.
Пред ви ђе на је мо гућ ност
от ка зи ва ња уго во ра о ра ду
рад ни ку са пре о ста лом рад -
ном спо соб но шћу, уко ли ко
му по сло да вац не мо же
обез бје ди ти од го ва ра ју ће
рад но мје сто. Је ди на оба ве -
за по сло дав ца је ис пла та
от прем ни не.

От пу шта ње рад ни ка са
пре о ста лом рад ном спо соб -
но шћу. 

ПЛА ТЕ, НА КНА ДЕ 
И ДРУ ГА ПРИ МА ЊА

Пот пу но но ви на чин утвр -
ђи ва ња пла те. Пре ма за ко -
ну, пла та се са сто ји од Пла те
за оба вље ни рад и ври је ме
про ве де но на ра ду, уве ћа ња
пла те по осно ву до при но са
рад ни ка, по слов ном успје ху
по сло дав ца ( на гра де, бо ну -
си и сл.), уве ћа ња пла те
про пи са них овим за ко ном
и оп штим ак том. Пла та за
оба вље ни рад и ври је ме
про ве де но на ра ду са сто ји
се од основ не пла те, ди је ла
пла те за рад ни учи нак и
уве ћа ња пла те. Из за ко на
ни је ја сно шта чи ни основ -
ну пла ту. 

Но ви на је да ци је ну ра да,
уко ли ко се не утвр ди у гра -
ни или дје лат но сти, утвр ђу -
је Вла да Ре пу бли ке Срп ске
на при је длог Еко ном ско со -
ци јал ног са вје та. За уве ћа -
ње пла те по осно ву ми ну лог
ра да, рад ним тек стом овог
за ко на, по ну ђе не су три ал -
тер на ти ве и то : 

5РИЈЕЧ СИНДИКАТА

strana 3 vanredni_master sindikalca  07-12-2015  22:09  Page 5



- 0,3 % за сва ку го ди ну
рад ног ста жа;

- 0,4 % за сва ку го ди ну
рад ног ста жа код зад њег
по сло дав ца:

- утвр ђу је се оп штим ак -
том.

У све три ал тер на ти ве на -
ка на да се сма њу је, јер је
пре ма ва же ћим про пи си ма
уве ћа ње по осно ву ми ну лог
ра да 0,5 % за сва ку го ди ну
на вр ше ног ста жа. Но ви на
је, та ко ђе, да об ра чун пла те
има сна гу из вр шне ис пра -
ве. Нај ни жу пла ту у Ре пу -
бли ци утвр ђу је Вла да РС на
при је длог Еко ном ско со ци -
јал ног са вје та. Та ко ђе, но ви -
на је да уко ли ко Еко ном ско
со ци јал ни са вјет не утвр ди
при је длог Од лу ке о нај ни -
жој пла ти, Вла да са ма до но -
си Од лу ку, што до са да ни је
био слу чај, јер су нај ни жу
пла ту од ре ђи ва ли со ци јал -
ни парт не ри на нај ви шем
ни воу. 

Дру га при ма ња по осно ву
ра да и по мо ћи рад ни ку су
са мо так са тив но на бро ја на,
али ни су утвр ђе ни ми ни -
мал ни из но си ( пре воз, то -
пли оброк, те рен ски до да так,
от прем ни на код од ла ска у
пен зи ју, по моћ у слу ча ју
смр ти рад ни ка, чла на по ро -
ди це и др.). Уко ли ко се не за -
кљу чи Оп шти ко лек тив ни
уго вор, пре ма овом за ко ну,
ви си ну ових оста лих при ма -
ња утвр ђу је Вла да РС сво јом
Од лу ком. Та ко ђе не ма огра -
ни че ња оп те ре ће ња пла те,
као што је до са да би ло. 

Пот пу но но ви на чин утвр -
ђи ва ња пла те. Ни је де фи -
ни сан по јам основ не пла те
и  рад ног учин ка. Пот пу на
сло бо да по сло дав ца је да
утвђу је ви си ну пла те, сма -
ње на је на кна да по осно ву
ми ну лог ра да, мо гућ ност
Вла де РС да утвр ђу је ци је ну
ра да, дру га при ма ња по
осно ву ра да и по мо ћи рад -
ну ку су са мо так са тив но на -
ве де на, без утвр ђи ва ња
ми ни мал ног из но са. Не ма
огра ни че ња оп те ре ће ња
пла те.

ОД ГВОР НОСТ ЗА 
ПО ВРЕ ДУ ИЗ УГО ВО РА 
О РА ДУ И МА ТЕ РИ ЈАЛ НА 
ОД ГО ВОР НОСТ

Про пи са на је ма те ри јал -
на, кри вич на и пре кр шај на
од го вор ност рад ни ка за по -
вре ду оба ве зе из уго во ра о
ра ду. За по вре ду рад них
оба ве за рад ник је од го во -
ран по сло дав цу. Уоп ште но
је про пи сан по јам те же по -
вре де рад не оба ве зе. Мје ре
ко је по сло да вац мо же из ре -
ћи за по вре ду рад них оба -
ве за и рад не ди сци пли не су
: пи са но упо зо ре ње, нов ча -
на ка зна и пре ста нак рад -

ног од но са. Про пи са на је
оба ве за на кна де ма те ри јал -
не ште те од стра не рад ни ка,
ка да је учи ни по сло дав цу
или тре ћем ли цу.  

По сло да вац има мо гућ -
ност да уда љи (су спен ду је)
рад ни ка ако је рад ник за те -
чен у вр ше њу рад њи за ко је
се осно ва но сум ња да пред -
ста вља ју кри вич но дје ло, те -
жу по вре ду рад не оба ве зе
или рад њи ко је угро жа ва ју
имо ви ну ве ће ври јед но сти. 

Уоп ште но про пи си ва ње
те жих по вре да рад не оба ве -
зе. Уда ље ње     (су спен зи ја)
рад ни ка ка да год по сло да -
вац по сум ња на те жу по -
вре ду рад не оба ве зе. 

ВИ ШАК РАД НИ КА

По сло да вац је у оба ве зи
да због тех но ло шких или
еко ном ских про мје на, до -
не се про грам рје ша ва ња
ви шка рад ни ка, ко ји је ду -
жан до ста ви ти Син ди ка ту
на ми шље ње. Син ди кат је
ду жан до ста ви ти ми шље ње
на при је длог про гра ма, а
по сло да вац мо ра раз мо три -
ти ми шље ње Син ди ка та и
оба ви јес ти ти Син ди кат о
свом ста ву у ро ку од осам
да на. 

Но ви на је, да је по сло -
да вац ду жан да при је до но -
ше ња про гра ма рје ша ва ња
ви шка рад ни ка кон сул ту је
За вод за за по шља ва ње РС,
што до са да ни је био у оба -
ве зи. Ви си на от прем ни не
не мо же би ти ни жа од јед не
тре ћи не пла те рад ни ка за
сва ку на вр ше ну го ди ну ра -
да код по сло дав ца, као и до
са да. 

ПРЕ СТА НАК РАД НОГ 
ОД НО СА

Так са тив но на ве де но у
ко јим слу ча је ви ма пре ста -
је рад ни од нос, с тим да је
бри са на од ред ба да рад ни
од нос пре ста је са 40 го ди на
рад ног ста жа. Оп шти услов
за пре ста нак рад ног од но са
је 65 го ди на жи во та и нај -
ма ње 15 го ди на ста жа оси -
гу ра ња. Но ви на је да
спо ра зум ни пре ста нак рад -
ног од но са има прав но деј -
ство од да на овје ре пот пи са
од стра не над ле жног ор га -
на ло кал не са мо у пра ве,
што до са да ни је би ло оба -
ве зно. 

За ко но да вац је увео пре ко
20 осно ва за от ка зи ва ње
уго во ра о ра ду. По себ но
упи тан основ, ако рад ник
не оства ру је ре зул та те ра да
или не ма по треб на зна ња и
спо соб но сти за оба вља ње
по сло ва на ко ји ма ра ди, те
основ ако зло у по тре би пра -
во на од су ство због при вре -
ме не спри је че но сти за рад,

као и ако учи ни дру гу те жу
по вре ду утвр ђе ну оп штим
ак том (ко ја је то по вре да
ако ни је про пи са на за ко -
ном, мо же би ти би ло ко ја).
Ови осно ви су пре ши ро ко
по ста вље ни и по јед но ста -
вљу ју про це ду ру пре стан ка
рад ног од но са. 

Син ди кал ни иму ни тет
скра ћен је са го ди ну да на,
на кон пре стан ка функ ци је,
на шест мје се ци и за от ка -
зи ва ње уго во ра о ра ду пред -
сјед ни ку син ди кал не
ор га ни за ци је, ви ше ни је по -
треб на са гла сност ми ни -
стра ра да, као до са да, не го
са мо са гла сност Син ди ка та.
За кон пред ви ђа мо гућ ност
да суд рад ни ка не мо ра да
вра ти на по сао у слу ча ју ка -
да по сло да вац по гри је ши у
про це ду ри пре стан ка рад -
ног од но са и у оба ве зи је да
му са мо ис пла ти от прем ни -
ну.

ЗА ШТИ ТА ПРА ВА 
РАД НИ КА

Но ви на је да је скра ћен
рок под но ше ња ту жбе за за -
шти ту пра ва над ле жном су -
ду, са јед не го ди не на шест
мје се ци. Та ко ђе, скра ће ни
су ро ко ви за обра ћа ње Ин -
спек ци ји ра да, и по овом
за кон ском рје ше њу су мје -
сец да на од са зна ња за по -
вре ду пра ва, а нај да ље три
мје се ца од да на учи ње не
по вре де. 

Но ви на је да је за јав не
уста но ве при је под но ше ња
ту жбе су ду оба ве зно прет -
ход но обра ћа ње Аген ци ји
за мир но рје ша ва ње рад них
спо ро ва РС. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 
РАД НИ КА 
И ПО СЛО ДА ВА ЦА

Код утвр ђи ва ња ре пре -
зен та тив но сти Син ди ка та и
по сло да ва ца цен зус је остао
исти – 20 % од укуп ног бро -
ја за по сле них. Из ба цу је се
по јам „ве ћин ски Син ди кат“.
Овим за кон ским рје ше њем
пред ви ђе на је мо гућ ност
за кљу чи ва ња Спо ра зу ма о
удру жи ва њу ра ди ис пу ње -
ња ре пре зен та тив но сти,
што до са да ни је би ло. 

Но ви на је да код утвр ђи -
ва ња ре пре зен та тив но сти
не ма кон сен зу са, већ се од -
лу чу је ве ћи ном гла со ва.
За ко ном ни је ја сно де фи ни -
са но ко под но си за хтјев за
пре и спи ти ва ње утвр ђи ва -
ње ре пре зен та тив но сти.

КО ЛЕК ТИВ НИ УГО ВО РИ

Но ви на у овом по гла вљу
је да је огра ни че но вре -
мен ско ва же ње ко лек тив -
них уго во ра на пе ри од од

три го ди не. Та ко ђе, пре ма
овом за кон ском рје ше њу,
Вла да РС ни је уче сник у
за кљу чи ва њу Оп штег ко -
лек тив ног уго во ра, као до
са да. Оп шти и по себ ни ко -
лек тив ни уго во ри не по -
сред но се при мје њу ју и
оба ве зу ју све по сло дав це
ко ји су у ври је ме за кљу чи -
ва ња ко лек тив них уго во ра
чла но ви Удру же ња по сло -
да ва ца, уче сни ка за кљу чи -
ва ња ко лек тив них уго во ра. 

По је ди нач ни ко лек -
тив ни уго во ри од но се се на
све рад ни ке. Ми ни стар има
мо гућ ност да из у зме од
при мје не ко лек тив ног уго -
во ра по је ди не по сло дав це. 

КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ 

По ве ћа не ви си не ка зне -
них од ред би за по сло дав це,
и из но се:

од 2.000 до 5.000 КМ
од 5.000 до 20.000 КМ

ПРЕ ЛА ЗНЕ И 
ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

По сто је ћи ко лек тив ни
уго во ри оста ју на сна зи нај -
ду же шест мје се ци од да на
сту па ња на сна гу овог за ко -
на.

ЗА КЉУ ЧАК

Нео спор но је да су овим
за ко ном де фи ни са на пра ва
рад ни ка али без мо гућ но -
сти и на чи на на који их мо -
же мо оства ри ти. Овај за кон
је пот пу но не ја сан, не до ре -
чен, па са мим тим и не про -
во див. 

Но ви на је да је от пу шта ње
рад ни ка пот пу но ли бе ра ли -
зо ва но, без про во ђе ња ди с-
ци плин ског по ступ ка и
уло ге Син ди ка та у то ку по -
ступ ка. 

По себ но је за бри ња ва ју ће
што су из јед на чени и у исти
ранг, овим за ко ном, ста -
вљени Ко лек тив ни уго вор и
Пра вил ник о ра ду. 

Овим за ко ном Син ди кат
је пот пу но мар ги на ли зо ван
и ста вљен у дру ги план.
Син ди кат се сво ди на ни во
уста но ве и пред у зе ћа и би -
ће под ве ли ким ути ца јем
по сло да ва ца. 

По себ но за бри ња ва уво ђе -
ње пој ма „при прав но сти“
ко ји у знат ној мје ри огра ни -
ча ва пра ва рад ни ка. 

Овај за кон у пр ви план
ста вља ка пи тал и по сло дав -
ца, а сам кон цепт овог за ко -
на је та кав да по сло да вац
од лу чу је о све му. 

Не схва тљи во је да овим
за ко ном ни је пред ви ђе на
оба ве за во ђе ња ди сци плин -
ског по ступ ка због те же по -
вре де рад не ду жно сти. 

РИЈЕЧ СИНДИКАТА6
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ЗАКОН О РАДУ
(радна верзија)

7РИЈЕЧ СИНДИКАТА

I ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ
1. Пред мет и при мје на за ко на
Члан 1.
(1) Овим за ко ном уре ђу ју се рад ни од нос, пра ва, оба ве -

зе и од го вор но сти из рад ног од но са и дру ги од но си по
осно ву ра да у Ре пу бли ци Срп ској ако по себ ним за ко ни ма
ни је друк чи је од ре ђе но.

(2) Рад ни од нос је од нос из ме ђу по сло дав ца и рад ни ка
ко ји се за сни ва: за кљу чи ва њем уго вра о ра ду, од лу ком о
при је му, од лу ком о из бо ру и име но ва њу и дру гим прав -
ним осно вом уре ђе ним по себ ним за ко ном, у скла ду са
ра ти фи ко ва ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма.

(3) Пра ва из рад ног од но са на ста ју с да ном ка да рад ник сту -
пи на рад по јед ном од прав них осно ва из ста ва 2. овог чла на.

(4) Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са уре -
ђу ју се и ко лек тив ним уго во ром, а пра вил ни ком о ра ду и
уго во ром о ра ду - са мо ка да је то овим за ко ном од ре ђе но.

Члан 2.
(1) Од ред бе овог за ко на при мје њу ју се на све рад ни ке

ко ји ра де на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: Ре пу бли ка), код до ма ћег или стра ног прав ног, од но -
сно фи зич ког ли ца, без об зи ра на мје сто ње го ве
ре ги стра ци је од но сно др жа вљан ство (у да љем тек сту: по -
сло да вац), као и на рад ни ке ко ји су упу ће ни на рад у ино -
стран ство од стра не по сло дав ца, осим ако за ко ном зе мље
у ко ју су упу ће ни или ме ђу на род ним спо ра зу мом ни је
дук чи је од ре ђе но.

(2) Од ред бе овог за ко на при мје њу ју се и на за по сле не у
ре пу блич ким ор га ни ма, ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве и
јав ним слу жба ма ако по себ ним за ко ном ни је друк чи је
од ре ђе но.

(3) Од ред бе овог за ко на при мје њу ју се и на за по сле не
стра не др жа вља не и ли ца без др жа вљан ства ко ји ра де не
те ри то ри ји Ре пу бли ке, ако по себ ним за ко ном ни је друк -
чи је од ре ђе но.

Члан 3.
(1)Ко лек тив ним уго во ром за кљу че ним из ме ђу син ди ка -

та и по сло дав ца у скла ду са за ко ном, уре ђу ју се пра ва,
оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са и ме ђу соб ни од -
но си уче сни ка ко лек тив ног уго во ра.

(2)Пра вил ни ком о ра ду, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју се
пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са:

а) ако код по сло дав ца ни је осно ван син ди кат или ни је дан
син ди кат не ис пу ња ва усло ве ре пре зен та тив но сти, од но сно
ни је за кљу чен спо ра зум о син ди кал ном удру жи ва њу ра ди
ко лек тив ног пре го ва ра ња у скла ду са овим за ко ном;

б) ако ни је дан уче сник ко лек тив ног уго во ра не по кре не
ини ци ја ти ву за по че так пре го во ра ра ди за кљу чи ва ња ко -
лек тив ног уго во ра;

в) ако уче сни ци ко лек тив ног уго во ра не по стиг ну са гла -
сност за за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра у ро ку од 60
да на од да на за по чи ња ња пре го во ра и

г) ако син ди кат, у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња
по зи ва за по че так пре го во ра за за кљу чи ва ње ко лек тив -
ног уго во ра, не при хва ти ини ци ја ти ву по сло дав ца.

(3)У слу ча ју из ста ва 2. тач ка в) овог чла на уче сни ци ко -
лек тив ног уго во ра ду жни су да на ста ве пре го во ре у до број
во љи.

(4)При је утвр ђи ва ња ко нач ног тек ста Пра вил ни ка о ра -
ду, по сло да вац је ду жан да о истом за тра жи ми шље ње
син ди ка та, или са вје та рад ни ка ако син ди кат ни је ор га -
ни зо ван, и исто раз мо три.

(5)Пра вил ник о ра ду до но се над ле жни ор га ни по сло дав -
ца од ре ђен ста ту том, од но сно дру гим ин тер ним ак том и
ли це ко је са мо стал но оба вља пред у зет нич ку дје лат но сти,
ако за по шља ва ју ви ше од 10 рад ни ка.

(6)Од ред бе пра вил ни ка о ра ду пре ста ју да ва же да ном
сту па ња на сна гу ко лек тив ног уго во ра за кљу че ног из ме -
ђу по сло дав ца и син ди ка та ко јим су иста пи та ња уре ђе на.

Члан 4.
Сви пој мо ви упо три је бље ни у овом за ко ну у му шком

или жен ском ро ду под ра зу ми је ва ју оба по ла.
2.Зна че ње по је ди них пој мо ва

Члан 5.
(1)Рад ник, у сми слу овог за ко на, је сте фи зич ко ли це ко -

је ра ди код по слодвца и има пра ва и оба ве зе из рад ног од -
но са по не ком од осно ва из чла на 1.став 2. овог за ко на и
ко је је при ја вље но у Је дин стве ни си стем ре ги стра ци је,
кон тро ле и на пла те до при но са (у да љем тек сту: Је дин -
стве ни си стем).

(2)По сло да вац, у сми слу овог за ко на, је сте до ма ће или
стра но прав но, од но сно фи зич ко ли ца код ко је га се рад -
ник на ла зи у рад ном од но су по јед ном од прав них осно -
ва из чла на 1. став 2. овог за ко на.

Члан 6.
(1)Син ди ка том, у сми слу овог за ко на, сма тра се са мо -

стал на, де мо крат ска и не за ви сна ор га ни за ци ја за по сле -
них у ко ју се они до бро вољ но удру жу ју ра ди за сту па ња,
пред ста вља ња, уна пре ђе ња и за шти те сво јих про фе си о -
нал них, рад них, еко ном ских, со ци јал них, кул тур них и
дру гих по је ди нач них и ко лек тив них пра ва и ин те ре са.

(2)Удру же њем по сло да ва ца, у сми слу овог за ко на, сма -
тра се са мо стал на, де мо крат ска и не за ви сна ор га ни за ци ја
у ко ју по сло дав ци до бро вољ но сту па ју ра ди пред ста вља ња,
уна пре ђе ња и за шти те сво јих по слов них пра ва и ин те ре -
са, у скла ду са за ко ном.

Члан 7.
(1)Ко лек тив ни уго вор у сми слу овог за ко на је оп шти ко лек -

тив ни уго вор, по себ ни ко лек тив ни уго вор и по је ди нач ни ко -
лек тив ни уго вор (код по слодвца), ко јим се бли же уре ђу ју
пра ва по осно ву ра да, обим пра ва и на чин и по сту пак њи хо -
вог оства ри ва ња, ме ђу соб ни од но си уче сни ка у за кљу чи ва њу
ко лек тив них уго во ра и дру га пи та ња од зна ча ја за уре ђи ва -
ње од но са из ме ђу рад ни ка и по сло да ва ца ко ји је оба ве зу ју ћи
за по сло дав ца и рад ни ке ко ји су код ње га за по сле ни, а у чи -
јем је за кљу чи ва њу по сло да вац не по сред но уче ство вао, или
је овла стио дру гог по сло дав ца да то учи ни у ње го во име, или
је на кнад но при сту пио ко лек тив ном уго во ру.

(2)Акт о си те ма ти за ци ји је акт ко јим се утвр ђу ју: уну тра -
шња ор га ни за ци ја, рад на мје ста, опис по сло ва, те по себ -
ни усло ви нео п ход ни за за сни ва ње рад ног од но са као што
су вје шти не и рад но ис ку ство, вр ста и сте пен струч не спре -
ме, од но сно ни воа обра зо ва ња и за ни ма ња по треб них за
оба вља ње си сте ма ти зо ва них рад них мје ста и дру го.

(3)Пра вил ни ком о ра ду, у сми слу овог за ко на, сма тра се
пра вил ник о ра ду ко ји је до не сен од стра не по сло дав ца, у
скла ду са чла ном 3. овог за ко на.

(4)Уго во ром о ра ду сма тра се уго вор на осно ву ко јег се
из ме ђу рад ни ка и по сло дав ца, у скла ду са овим за ко ном,
за сни ва рад ни од нос.

Члан 8.
(1)Рад но мје сто у сми слу овог за ко на је мје сто на ми је -

ње но за оба вља ње по сло ва код по слодвца на ко јем рад -
ник оба вља рад не за дат ке или има при ступ у то ку ра да и
ко ји је под не по сред ном или по сред ном кон тро лом по -
сло дав ца.

(2)Рад на сре ди на у сми слу овог за ко на је сте про стор у
ко јем се оба вља рад и ко ји укљу чу је рад на мје ста, рад не
усло ве, рад не по ступ ке и од но се у про це су ра да.

(3)Рад но ис ку ство у сми слу овог за ко на под ра зу ми је ва
ври је ме про ве де но у оба вља њу по сло ва у од ре ђе ном сте пе -
ну струч не спре ме, од но сно ни воу обра зо ва ња и за ни ма ња.

(4)Рад ни стаж је ври је ме про ве де но у рад ном од но су код
по сло дав ца.

3.Ме ђу соб ни од нос за ко на, ко лек тив ног уго во ра, пра -
вил ни ка о ра ду и уго во ра о ра ду

Члан 9.
(1)Ко лек тив ни уго вор и пра вил ник о ра ду (у да љем тек -

сту: оп шти ак ти) и уго вор о ра ду не мо гу да са др же од ред -
бе ко ји ма се рад ни ку да ју ма ња пра ва или утвр ђу ју
не по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва и усло ва ко ји су утвр -
ђе ни за ко ном.

(2)Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо гу да се утвр де
дру га, или про пи шу по вољ ни ја пра ва и по вољ ни ји усло -
ви ра да од оних утвр ђе них овим за ко ном, осим ако то за -
ко ном ни је из ри чи то за бра ње но.
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Члан 10.
(1)Од ред бе оп штег ак та ко је утвр ђу ју не по вољ ни ја пра -

ва или не по вољ ни је усло ве ра да од пра ва и усло ва утвр -
ђе них овим за ко ном, су ни шта ве и умје сто њих се
при ме њу ју од ред бе овог за ко на.

(2)По је ди не од ред бе уго во ра о ра ду ко ји ма су утвр ђе ни
не по вољ ни ји усло ви ра да од усло ва утвр ђе них за ко ном и
оп штим ак том, од но сно ко је се за сни ва ју на не тач ном
оба вје ште њу од стра не по сло дав ца о по је ди ним пра ви ма,
оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле ног - ни шта ве су.

Члан 11.
(1)Ни шта вост од ре да ба оп штег ак та и уго во ра о ра ду, у

сми слу чла на 10 овог за ко на, утвр ђу је се пред над ле жним
су дом по за хтје ву за ин те ре со ва не стра не.

(2)Пра во да се зах ти је ва утвр ђи ва ње ни шта во сти не за -
ста ри је ва.

(3)Рад ник има пра во на нак да ну ште те ко ју је пре тр пио
због при мје не ни шта вих од ред би оп штег ак та и уго во ра о
ра ду.

4. Основ на пра ва и оба ве зе
1) Пра ва рад ни ка
Члан 12.
(1)Рад ник има пра во на: пла ту и на кна ду пла те; без би -

јед ност и за шти ту жи во та и здра вља на ра ду; здрав стве ну
за шти ту; за шти ту лич ног ин те гри те та и дру га пра ва по
осно ву ра да, као и по себ ну за шти ту у слу ча ју бо ле сти,
сма ње ња или гу бит ка рад не спо соб но сти и ста ро сти; као
и пра во на дру ге об ли ке за шти те, у скла ду са за ко ном, оп -
штим ак том и уго во ром о ра ду.

(2)Же на рад ник има пра во на по себ ну за шти ту за вр је -
ме труд но ће и по ро ђа ја.

(3)Рад ник  има пра во на по себ ну за шти ту ра ди ње ге дје -
те та, у скла ду са овим

за ко ном.
(4)Рад ник мла ђи од 18 го ди на жи во та и рад ник ин ва -

лид има ју пра во на по себ ну
за шти ту.
Члан 13.
(1) Рад ник не по сред но, од но сно пре ко сво јих пред став -

ни ка, има пра во на удру жи ва ње, уче шће у пре го во ри ма
за за кљу чи ва ње ко лек тив них уго во ра, мир но рје ша ва ње
ко лек тив них и ин ди ви ду ал них рад них спо ро ва, кон сул -
то ва ње, ин фор ми са ње и из ра жа ва ње сво јих ста во ва о бит -
ним пи та њи ма у обла сти ра да.

(2) Рад ник, од но сно пред став ник рад ни ка, због ак тив -
но сти из ста ва 1. овог чла на не мо же би ти по зван на од -
го вор ност, ни ти ста вљен у не по вољ ни ји по ло жај у
по гле ду усло ва ра да и оства ри ва ња пра ва по осно ву ра -
да, ако по сту па у скла ду са за ко ном и ко лек тив ним уго -
во ром.

Члан 14.
Уго во ром о ра ду или од лу ком по сло дав ца мо же се утвр -

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

2) Оба ве зе рад ни ка
Члан 15.
(1) Рад ник је ду жан:
а) да са вје сно и од го вор но оба вља по сло ве на ко ји ма ра -

ди; б) да по шту је ор га ни за ци ју ра да и по сло ва ња код по -
сло дав ца, као и усло ве и пра ви ла по сло дав ца у ве зи са
ис пу ња ва њем уго вор них и дру гих оба ве за из рад ног од -
но са; в) да оба ви је сти по сло дав ца о бит ним окол но сти ма
ко је ути чу или би мо гле да ути чу на оба вља ње по сло ва
утвр ђе них уго во ром о ра ду; г) да оба ви је сти по сло дав ца о
сва кој вр сти по тен ци јал не опа сно сти за жи вот и здра вље
и на ста нак ма те ри јал не ште те; д) да при сту пи здрав стве -
ним пре гле ди ма и оцје ни рад не спо соб но сти на за хтјев
по сло дав ца.

(2) Из у зет но, рад ник је ду жан, при вре ме но, оба вља ти по -
сло ве ко ји не од го ва ра ју ни вр сти ни сте пе ну ње го вог
струч ног обра зо ва ња, зна ња и рад ног ис ку ства у слу ча ју
ви ше си ле (при род них или дру гих не сре ћа у ко ји ма је
угро жен жи вот и здра вље љу ди или имо ви на), спа ша ва -
ња људ ских  жи во та  и здра вља,  из не над ног  ква ра  си ро -
ви на  и ма те ри ја ла ко ји  про у зро ку ју  пот пун  или
дје ли ми чан  за стој  рад ног  про це са  код по сло дав ца, ако
је оспо со бљен за ру ко ва ње сред стви ма ра да и сред стви ма
за шти те на ра ду на по сло ви ма ко је је ду жан при вре ме но
оба вља ти.

(3) У слу ча ју из ста ва (2) овог чла на по сло да вац мо же
рад ни ка при вре ме но рас по ре ди ти на дру ге по сло ве ко -
ји не од го ва ра ју вр сти и сте пе ну ње го вог струч ног обра -
зо ва ња у слу ча ју из не над ног по ве ћа ња оби ма по сла,

за мје не од сут ног рад ни ка или оба ве зе из вр ша ва ња уго -
во ре ног по сла, с тим да та кав рас по ред не мо же тра ја ти
ду же од два.

(4) Рад ник за ври је ме оба вља ња по сло ва из ст. (2). и (3.)
овог чла на има пра во на пла ту свог рад ног мје ста, од но -
сно пла ту рад ног мје ста на ко је је при вре ме не рас по ре -
ђен уко ли ко је та пла та за ње га по вољ ни ја.

3) Оба ве зе по сло дав ца
Члан 16.
По сло да вац је ду жан да:
а) рад ни ка при ја ви у Је дин стве ни си стем, б) да рад ни ку

при ли ком сту па ња на рад уру чи ин ден ти фи ка ци о ну ис -
пра ву рад ни ка,

в) рад ни ку за оба вље ни рад ис пла ти пла ту, у скла ду са
за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду;

г) рад ни ку обез бје ди усло ве ра да и ор га ни зу је рад ра ди
без бјед но сти и за шти те жи во та и здра вља на ра ду, у скла -
ду са за ко ном и дру гим про пи си ма;

д) рад ни ка, у ро ку од 15 да на од да на сту па ња рад ни ка
на рад, упо зна са оба ве за ма ко је про из ла зе из про пи са о
ра ду и про пи са о без бјед но сти и за шти ти жи во та и здра -
вља на ра ду;

ђ) рад ни ку обез би је ди оба вља ње по сло ва утвр ђе них уго -
во ром о ра ду; е) ко лек тив но оси гу ра све рад ни ке за слу -
ча је не сре ће на по слу;

ж) за тра жи ми шље ње син ди ка та у слу ча је ви ма утвр ђе -
ним за ко ном, а код по сло дав ца код ко га ни је осно ван
син ди кат од са вје та рад ни ка или пред став ни ка ко га од -
ре де рад ни ци.

Члан 17.
(1) По сло да вац је ду жан ин фор ми са ти рад ни ке, од но сно

њи хо ве пред став ни ке о пра ви ма, ду жно сти ма и од го вор -
но сти ма, а по себ но из За ко на о ра ду и ко лек тив ног уго во -
ра, пла та ма, усло ви ма ра да, на чи ну за шти те пра ва
рад ни ка, оп штем ста њу и пер спек ти ви по сло дав ца и дје -
лат но сти, те пла но ви ма за бу ду ћи раз вој, пер спек ти ви
рад ног од но са, усло ви ма ра да и за шти те на ра ду.

(2) По сло да вац је ду жан да рад ни ка оба вје шта ва о свим
ак тив но сти ма ве за ним за утвр ђи ва ње пре стан ка по тре бе
за ра дом рад ни ка, а сва ког рад ни ка лич но да упо зна са
мо гућ но сти ма за рје ша ва ње ње го вог рад но-прав ног ста -
ту са.

(3) Син ди кат има пра во да зах ти је ва од по сло дав ца и
дру ге ин фор ма ци је зна чај не за оства ри ва ње пра ва рад -
ни ка осим ин фор ма ци ја ко је пред ста вља ју по слов ну тај -
ну по сло дав ца

4) Оба ве зе по сло дав ца и рад ни ка 
Члан 18.
По сло да вац и рад ник ду жни су да се при др жа ва ју пра -

ва и оба ве за утвр ђе них за ко ном, оп штим ак том и уго во -
ром о ра ду.

5. За бра на дис кри ми на ци је
Члан 19.
Рад ник, као и ли це ко је тра жи за по сле ње, не мо же би ти

ста вљен у не рав но пра ван по ло жај код оства ри ва ња пра -
ва по осно ву ра да и пра ва на за по сле ње због ра се, ет нич -
ке или на ци о нал не при пад но сти, бо је ко же, по ла, је зи ка,
ре ли ги је, по ли тич ког или дру гог ми шље ња и убе ђе ња, со -
ци јал ног по ри је кла, имов ног ста ња, члан ства или неч -
лан ства у син ди ка ту или по ли тич кој ор га ни за ци ји,
тје ле сног и ду шев ног здра вља и дру гих оби љеж ја ко ја ни -
су у не по сред ној ве зи са при ро дом рад ног од но са.

Члан 20.
(1) Дис кри ми на ци ја ли ца из чла на 19. овог за ко на мо -

же би ти не по сред на и по сред на.
(2) Не по сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу овог за ко на,

је сте сва ко по сту па ње узро ко ва но не ким од осно ва из
чла на 19. овог за ко на ко јим се ли це ко је тра жи за по сле -
ње, као и рад ник ста вља у не по вољ ни ји по ло жај у од но су
на дру га ли ца у ис тој или слич ној си ту а ци ји.

(3) По сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу овог за ко на,
по сто ји ка да од ре ђе на на из глед не у трал на од ред ба,
пра ви ло или прак са ста вља или би ста ви ла у не по вољ -
ни ји по ло жај у од но су на дру га ли ца – ли це ко је тра жи
за по сле ње, као и рад ни ка, због од ре ђе не осо би не, ста -
ту са, опре дје ље ња или убје ђе ња из чла на 19. овог за ко -
на.

Члан 21.
Не сма тра се дис кри ми на ци јом у сми слу чла на 19. овог

за ко на пра вље ње раз ли ке у од но су на при ро ду по сла и
усло ве под ко ји ма се оба вља, као и пру жа ње по себ не за -
шти те од ре ђе ним ка те го ри ја ма рад ни ка у скла ду са овим
за ко ном, ко лек тив ним уго во ром и уго во ром о ра ду.
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Члан 22.
(1) Дис кри ми на ци ја из чла на 19. овог за ко на ни је до зво -

ље на на ро чи то у од но су на: а) усло ве за за по шља ва ње и
из бор кан ди да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла; б) усло ве
ра да и сва пра ва из рад ног од но са; в) обра зо ва ње, оспо со -
бља ва ње и уса вр ша ва ње; г) на пре до ва ње у по слу; д) от каз
уго во ра о ра ду.

(2) Од ред бе оп штег ак та и уго во ра о ра ду ко ји ма се утвр -
ђу је дис кри ми на ци ја по не ким од осно ва из чла на 19.
овог за ко на ни штав не су.

Члан 23.
(1) Сва ли ца су рав но прав на у по ступ ку за по шља ва ња

по осно ву по ла.
(2) Ни је до зво ље на дис кри ми на ци ја за сно ва на по осно -

ву по ла у по ступ ку за по шља ва ња, тра ја ња рад ног од но са
и от ка за уго во ра о ра ду, осим у слу ча је ви ма:

а) ако је нор ма ма, пра ви ли ма или прак сом мо гу ће
оправ да ти по сти за ње за ко ни тог ци ља ко ји је про пор ци о -
на лан пред у зе тим ну жним и оправ да ним мје ра ма;

б) ус по ста вља ња спе ци јал них мје ра ра ди по сти за ња јед -
на ко сти и рав но прав но сти по ло ва и ели ми на ци је по сто -
је ће не рав но прав но сти, од но сно за шти те по ло ва по
осно ву би о ло шког од ре ђе ња.

Члан 24.
(1) Ни је до зво ље но уз не ми ра ва ње и сек су ал но уз не -

ми ра ва ње, на си ље по осно ву по ла, као и си сте мат ско
зло ста вља ње рад ни ка од по сло дав ца и дру гих за по сле -
них .

(2) Уз не ми ра ва ње у сми слу ста ва 1. овог чла на је сте сва -
ко не же ље но по на ша ње узро ко ва но не ким од осно ва из
чла на 19. овог за ко на ко је има за циљ или пред ста вља по -
вре ду до сто јан ства ли ца ко је тра жи за по сле ње, као и рад -
ни ка, а ко је иза зи ва страх или ства ра по ни жа ва ју ће или
увре дљи во окру же ње.

(3) Сек су ал но уз не ми ра ва ње, у сми слу ста ва 1. овог чла -
на је сте сва ко вер бал но или фи зич ко по на ша ње ко је има
за циљ или пред ста вља по вре ду до сто јан ства ли ца ко је
тра жи за по сле ње, као и рад ни ка у сфе ри пол ног жи во та,
а ко је иза зи ва страх или ства ра по ни жа ва ју ће или увре -
дљи во окру же ње.

(4) На си ље на осно ву по ла пред ста вља би ло ко је дје ло
ко је на но си фи зич ку, пси хич ку, сек су ал ну или еко ном ску
ште ту или пат њу, као и при јет ње та квим дје ли ма ко је
озбиљ но спу та ва ју ли ца да ужи ва ју у сво јим пра ви ма и
сло бо да ма на прин ци пу рав но прав но сти по ло ва, у ра ду
и/или у ве зи са ра дом.

(5) Мо бинг је спе ци фи чан об лик по на ша ња на рад ном
мје сту, ко јим јед но или ви ше ли ца си сте мат ски, у ду жем
вре мен ском пе ри о ду, пси хич ки зло ста ва ља или по ни жа -
ва дру го ли це с ци љем угро жа ва ња ње го вог угле да, ча сти,
људ ског до сто јан ства и ин те гри те та.

(6) По сло да вац је ду жан пред у зе ти ефи ка сне мје ре с ци -
љем спре ча ва ња, на си ља на осно ву по ла, дис кри ми на ци -
је, уз не ми ра ва ња, сек су ал ног уз не ми ра ва ња у ра ду и/или
у ве зи са ра дом и мо бин га те не сми је пред у зи ма ти ни ка -
кве мје ре пре ма рад ни ку због чи ње ни це да се жа лио на
на си ље, дис кри ми на ци ју, уз не ми ра ва ње, сек су ал но уз не -
ми ра ва ње и мо бинг.

Члан 25.
(1) У слу ча је ви ма дис кри ми на ци је у сми слу од ре да ба

чл. 19, 22, 23, и 24. овог за ко на ли це ко је тра жи за по сле -
ње, као и рад ник, мо же да по кре не пред над ле жним су -
дом по сту пак за на кна ду ште те од по сло дав ца у скла ду са
за ко ном.

(2) У слу ча ју спо ра, те рет до ка зи ва ња да ни је би ло
дис кри ми на ци је, од но сно да је по сту пље но у скла ду
са за ко ном, уко ли ко ли це ко је тра жи за по сле ње, од но -
сно ли це ко је је за по сле но из не се чи ње ни це ко је
оправ да ва ју сум њу да је по сло да вац по сту пио про тив -
но од ред ба ма чла на 24. став 1. овог за ко на, на по сло -
дав цу је.

(3) У слу ча је ви ма на си ља на осно ву по ла, уз не ми ра ва -
ња и сек су ал ног уз не ми ра ва ња и мо бин га, ни јед на од ред -
ба овог за ко на не мо же се ту ма чи ти као огра ни ча ва ње
или ума њи ва ње пра ва на во ђе ње кри вич ног или гра ђан -
ског по ступ ка.

(4) Ако суд утвр ди да је ту жба из ста ва 1. овог чла на
осно ва на, на ло жи ће по сло дав цу да ту жи о цу ус по ста ви и
обез би је ди оства ри ва ње пра ва ко ја су му ус кра ће на и да
на док на ди евен ту ал но пре тр пље ну ште ту.

II ЗА СНИ ВА ЊЕ РАД НОГ ОД НО СА
1. Усло ви за за сни ва ње рад ног од но са

Члан 26.
Рад ни од нос мо же да се за сну је са ли цем ко је има нај -

ма ње 15 го ди на жи во та, од го ва ра ју ћу здрав стве ну спо соб -
ност, и ис пу ња ва дру ге усло ве утвр ђе не по себ ним
за ко ном, оп штим ак том по сло дав ца, ак том о си сте ма ти -
за ци ји или по себ ном од лу ком по сло дав ца.

Члан 27.
(1) Рад ни од нос са ли цем мла ђим од 18 го ди на жи во та

мо же да се за сну је са мо уз пи сме ну са гла сност ро ди те ља,
усво ји о ца или ста ра о ца, ако та кав рад не угро жа ва ње го -
во здра вље, мо рал и обра зо ва ње, од но сно ако та кав рад
ни је за бра њен за ко ном.

(2) Ли це мла ђе од 18 го ди на жи во та мо же да за сну је
рад ни од нос са мо на осно ву на ла за над ле жног здрав стве -
ног ор га на ко јим се утвр ђу је да је спо соб но за оба вља ње
по сло ва за ко је за сни ва рад ни од нос и да та кви по сло ви
ни су штет ни за ње го во здра вље.

(3) Тро шко ве ље кар ског пре гле да за ли ца из ста ва 2. овог
чла на ко ја се на ла зе еви ден ци ји не за по сле них код Јав не
уста но ве „За вод за за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске“ (у да -
љем тек сту: За вод за за по шља ва ње), сно си За вод за за по -
шља ва ње.

Члан 28.
(1)Кан ди дат је ду жан да, при ли ком за сни ва ња рад ног

од но са, по сло дав цу до ста ви ис пра ве и дру ге до ка зе о ис -
пу ње но сти усло ва за рад на по сло ви ма за ко је за сни ва
рад ни од нос.

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

(3)По сло да вац не мо же да усло вља ва за сни ва ње рад ног
од но са те стом труд но ће, осим ако се ра ди о по сло ви ма
код ко јих по сто ји зна тан ри зик за здра вље же не и де те та
утвр ђен од стра не над ле жног здрав стве ног ор га на од но -
сно ак том о про цје ни ри зи ка.

(4)По сло да вац не мо же да усло вља ва за сни ва ње рад ног
од но са прет ход ним да ва њем из ја ве о от ка зу уго во ра о ра -
ду од стра не кан ди да та.

Члан 29.
По сло да вац је ду жан да при је за кљу чи ва ња уго во ра о

ра ду кан ди да та оба ви је сти о по слу, усло ви ма ра да, пра -
ви ма и оба ве за ма из рад ног од но са и пра ви ли ма из чла -
на 15. тач ка б) овог за ко на.

Члан 30.
Ин ва ли ди за сни ва ју рад ни од нос под усло ви ма и на на -

чин утвр ђен овим за ко ном, ако по себ ним за ко ном ни је
друк чи је од ре ђе но.

Члан 31.
Стра ни др жа вља нин или ли це без др жа вљан ства мо же

да за сну је рад ни од нос под усло ви ма утвр ђе ним овим за -
ко ном и по себ ним за ко ном.

2.Уго вор о ра ду
Члан 32.
(1) Уго вор о ра ду за кљу чу ју рад ник и по сло да вац и сма -

тра се за кљу че ним ка да га сво је руч но пот пи шу рад ник и
ли це овла ште но за за ту па ње и пред ста вља ње по сло дав -
ца.

(2) Уго вор о ра ду, у име по сло дав ца, мо же да пот пи ше и
ли це ко га овла сти ли це овла ште но за за ту па ње и пред ста -
вља ње по сло дав ца у скла ду са чла ном 198. овог за ко на.

3. Вр сте и тра ја ње уго во ра о ра ду
Члан 33.
(1)Уго вор о ра ду, у пра ви лу, се за кљу чу је на нео д ре ђе но

ври је ма, а под усло ви ма пред ви ђе ним чла ном 40 овог за -
ко на мо же се за кљу чи ти и на од ре ђе но ври је ме.

(2)Уго вор о ра ду у ко ме ни је на зна че но ври је ме тра ја ња
или основ за за кљу че ње уго вор на од ре ђе но ври је ме из
чла на 39. ст. (1) и (4), сма тра се уго во ром о ра ду на нео д -
ре ђе но ври је ме.

Члан 34.
(1)Уго вор о ра ду за кљу чу је се при је сту па ња рад ни ка на

рад.
(2)Ако по сло два ца са рад ни ком не за кљу чи уго вор о ра -

ду у скла ду са ста вом 1. овог чла на сма тар се да је рад ник
за сно вао рад ни од нос на нео д ре ђе но ври је ме да ном сту -
па ња на рад.

4. Фор ма и са др жи на уго во ра о ра ду
Члан 35.
(1)Уго вор о ра ду за кљу чу је се у пи са ном об ли ку.
(2)Уго вор о ра ду оба ве зно са др жи по дат ке о сли је де ћем:

а) на зи ву и сје ди шту по сло дав ца,
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б)  име ну,  пре зи ме ну,  струч ној  спре ми  и  пре би ва ли -
шту,  од но сно   бо ра ви шту рад ни ка, 

в) да ту му сту па ња рад ни ка на рад,
г) рад ном мје сту на ко ме се рад ник за по шља ва и мје сту

ра да, са по да ци ма о ду жи ни и рас по ре ду рад ног вре ме -
на,

д) пла ти, нов ча ним на кна да ма и дру гим при ма њи ма
рад ни ка по осно ву ра да, ђ) ду жи ни го ди шњег од мо ра,

е) тра ја њу уго во ра и раз ло гу за за кљу чи ва ње из чла на
39. став (1), ако се за кљу чу је уго вор о ра ду на од ре ђе но
ври је ме,

ж) ро ко ви ма за от ка зи ва ње уго во ра о ра ду за кљу че ног
на нео д ре ђе но ври је ме, з) по сло ви ма са по себ ним усло -
ви ма ра да на рад ном мје сту, ако по сто је,

(3) Уго вор о ра ду мо же да са др жи и дру ге по дат ке ко је
по сло да вац и рад ник сма тра ју зна чај ним за уре ђи ва ње
од но са ко ји на ста ју по осно ву ра да рад ни ка.

(4) Умје сто по да та ка из т. д) до з) ста ва 2. овог чла на, у
уго во ру о ра ду мо гу се на ве сти од ред бе од го ва ра ју ћих за -
ко на, и оп штег ак та ко ји ма су та пи та ња уре ђе на, у ври је -
ме за кљу че ња уго во ра о ра ду.

(5) Уго во ром о ра ду мо гу да се уго во ре и дру га пра ва и
оба ве зе, ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном и оп штим ак том.

(6) На пра ва и оба ве зе ко је ни су утвр ђе на уго во ром о ра -
ду при мје њу ју се од го ва ра ју ће од ред бе за ко на и оп штег
ак та.

(7) По сло да вац је ду жан да при мје рак овје ре ног уго во -
ра о ра ду уру чи рад ни ку при је сту па ња рад ни ка на рад.

5. Сту па ње на рад
Члан 36.
(1)Рад ник оствру је пра ва и оба ве зе из рад ног од но са да -

ном сту па ња на рад.
(2)Ако рад ник не сту пи на рад да ном утвр ђе ним уго во -

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

6. Проб ни рад
Члан 37.
(1)Уго во ром о ра ду или по себ ним уго во ром о проб ном

ра ду мо же се уго во ри ти проб ни рад рад ни ка, ко ји мо же
тра ја ти нај ви ше до три мје се ца.

(2)Из у зет но, овај рок мо же се спо ра зум но про ду жи ти
још до три мје се ца.

(3)По сло да вац је ду жан сва ком рад ни ку са ко јим је за -
кљу чио уго вор о проб ном ра ду, за ври је ме тра ја ња тог ра -
да, обез би је ди ти струч ни над зор и пра ће ње ње го вог ра да
ра ди оцје њи ва ња.

(4)Ли ца ко ја вр ше струч ни над зор и оцје њи ва ње мо ра ју
има ти нај ма ње ква ли фи ка ци ју и сте пен струч не спре ме
рад ни ка чи ји рад над зи ру, као и рад но ис ку ство на тим
по сло ви ма и код тог по сло дав ца.

(5)Оцје на проб ног ра да вр ши се вр ши се на на чин и по
по ступ ку утвр ђе ним оп штим ак том, а ко нач на оцје на ре -
зул та та да је се по сло дав цу ис те ком проб ног ра да.

(6)Уко ли ко је рад ник за до во љио на по сло ви ма рад ног
мје ста за ври је ме проб ног ра да са по сло дав цем за кљу чу -
је уго вор о ра ду.

(7)По сло да вац, као и рад ник, има ју пра во да от ка жу уго -
вор о проб ном ра ду и при је ис те ка ро ка на ко ји је уго вор
за кљу чен, уз от ка зни рок од се дам да на.

(8)У слу ча ју да уго вор о проб ном ра ду при је ис те ка ро -
ка от ка же по сло да вац, од лу ку о от ка зу је ду жан пи сме но
обра зло жи ти и уру чи ти рад ни ку.

(9)Уго вор о проб ном ра ду, по ред по да та ка из чла на 35.
став 2. овог за ко на, са др жи по дат ке о на чи ну спро во ђе ња
и оцје њи ва ња ре зул та та проб ног ра да, у скла ду са оп -
штим ак том.

Члан 38.
(1) Рад ник за ври је ме тра ја ња проб ног ра да има сва пра -

ва из рад ног од но са, у скла ду са по сло ви ма рад ног мје ста
ко је оба вља за ври је ме проб ног ра да.

(2) Рад ни ку ко ји не за до во љи на по сло ви ма рад ног мје -
ста за ври је ме оба ва ља ња проб ног ра да, пре ста је рад ни
од нос с да ном ис те ка ро ка од ре ђе ног уго во ром о проб ном
ра ду.

7. Рад ни од нос на од ре ђе но ври је ме
Члан 39.
(1)У ци љу за сни ва ња рад ног од но са чи је је тра ја ње уна -

пред од ре ђе но објек тив ним раз ло зи ма ко ји су оправ да ни
ро ком, из вр ше њем тач но од ре ђе ног по сла или на сту па -
њем уна при јед од ре ђе ног до га ђа ја, по сло да вац и рад ник
мо гу за кљу чи ти уго вор о ра ду на од ре ђе но ври је ме.

(2)По сло да вац и рад ник мо гу за кљу чи ти је дан или ви -

ше уго во ра о ра ду из ста ва 1. овог чла на за пе ри од ко ји са
пре ки ди ма или без пре ки да не мо же би ти ду жи од укуп -
но 24 мје се ца.

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

(4)Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, уго вор о ра ду на од -
ре ђе но вре ме мо же да се за кљу чи на пе ри од ду жи од 24
мје се ца:

а) ако је то по треб но због за мје не при вре ме но од сут ног
рад ни ка, до ње го вог по врат ка; б) за рад на про јек ту чи је
је тра ја ње уна пред од ре ђе но, а нај ду же до за вр шет ка про -
јек та;

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

(5)Ако је уго вор о ра ду на од ре ђе но вре ме за кљу чен су -
прот но од ред ба ма овог за ко на или ако за по сле ни оста не
да ра ди код по сло дав ца нај ма ње пет рад них да на по ис -
те ку вре ме на за ко је је уго вор за кљу чен, сма тра се да је
рад ни од нос за сно ван на нео д ре ђе но вре ме.

(6)Рад ни од нос за сно ван на од ре ђе но ври је ме пре ста је
ис те ком ро ка од ре ђе ног

уго во ром.
7.Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва са по себ ним усло -

ви ма ра да
Члан 40.
(1)Уго вор о ра ду мо же да се за кљу чи за по сло ве за ко је

су про пи са ни по себ ни усло ви ра да са мо ако рад ник ис -
пу ња ва усло ве за рад на тим по сло ви ма.

(2)Рад ник мо же да ра ди на по сло ви ма из ста ва 1. овог
чла на са мо на осно ву прет ход но утвр ђе не здрав стве не
спо соб но сти за рад на тим по сло ви ма од стра не над ле -
жног здрав стве ног ор га на.

9. Рад ни од нос са не пу ним рад ним вре ме ном
Члан 41.
Рад ни од нос мо же да се за сну је и за рад са не пу ним рад -

ним вре ме ном, на нео д ре ђе но или од ре ђе но ври је ме али
не кра ће од ¼ пу ног сед мич ног рад ног вре ме на, осим ако
по себ ним про пи сом ни је дру га чи је про пи са но.

Члан 42.
(1)Рад ник ко ји ра ди са не пу ним рад ним вре ме ном има

сва пра ва из рад ног од но са сра зми јер но вре ме ну про ве -
де ном на ра ду, осим ако за по је ди на пра ва за ко ном, оп -
штим ак том и уго во ром о ра ду ни је друк чи је од ре ђе но.

(2)По сло да вац је ду жан да за по сле ном ко ји ра ди са не -
пу ним рад ним вре ме ном обез бе ди исте усло ве ра да као
и за по сле ном са пу ним рад ним вре ме ном ко ји ра ди на
истим или слич ним по сло ви ма.

(3)По сло да вац је ду жан да бла го вре ме но оба ве сти за по -
сле не о до ступ но сти по сло ва са пу ним и не пу ним рад ним
вре ме ном, на на чин и у ро ко ви ма утвр ђе ним оп штим ак -
том.

(4)По сло да вац је ду жан да раз мо три зах тев за по сле ног
са не пу ним рад ним вре ме ном за пре ла зак на пу но рад -
но вре ме, као и за по сле ног са пу ним рад ним вре ме ном
за пре ла зак на не пу но рад но вре ме.

(5)Ко лек тив ним уго во ром уре ђу је се са рад ња и ин фор -
ми са ње син ди ка та о по сло ви ма са не пу ним рад ним вре -
ме ном.

Члан 43.
Рад ник ко ји ра ди са не пу ним рад ним вре ме ном код јед -

ног по сло дав ца мо же за оста так рад ног вре ме на да за сну -
је рад ни од нос код дру гог по сло дав ца и да на тај на чин
оства ри пу но рад но вр је ме.

10. Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва ван про сто ри ја по -
сло дав ца

Члан 44.
(1)Рад ни  од нос  мо же  да  се  за сну је  за  оба вља ње  по -

сло ва  ван  про сто ри ја
по сло дав ца.
(2)Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва ван про сто ри ја по -

сло дав ца из ста ва (1) овог чла на об у хва та рад на да љи ну
и рад од ку ће.

(3)Уго вор о ра ду ко ји се за кљу чу је у сми слу ста ва 1. овог
чла на, по ред по да та ка из чла на 35. овог за ко на, са др жи и:

а) тра ја ње рад ног вре ме на; б) вр сту по сло ва и на чин ор -
га ни зо ва ња ра да;

в) усло ве ра да и на чин вр ше ња над зо ра над ра дом рад -
ни ка; г) ви си ну пла те за оба вље ни рад и ро ко ве ис пла те;

д) ко ри шће ње и упо тре бу сред ста ва за рад рад ни ка и на -
кна ду за њи хо ву упо тре бу; ђ) на кна ду дру гих тро шко ва ра -
да и на чин њи хо вог утвр ђи ва ња; е) дру га пра ва и оба ве зе.

vanredni sindikat_master sindikalca  07-12-2015  16:14  Page 6



11РИЈЕЧ СИНДИКАТА

(4)По сло да вац мо же да уго во ри по сло ве ван сво јих про -
сто ри ја  ко ји ни су опа сни или штет ни по здра вље рад ни -
ка и дру гих ли ца и не угро жа ва ју рад ну сре ди ну.

Члан 45.
Рад ван про сто ри ја по сло да ва ца, рад ник оба вља сам

или са чла но ви ма сво је уже по ро ди це, у име и за ра чун
по сло дав ца.

11. Рад ни од нос са кућ ним по моћ ним осо бљем
Члан 46.
(1)Рад ни од нос мо же да се за сну је за оба вља ња по сло ва

кућ ног по моћ ног осо бља.
(2)Уго во ром о ра ду из ста ва 1. овог чла на мо же  се уго -

во ри ти ис пла та ди је ла пла те иу на ту ри, под ко јом се под -
ра зу ми је ва обез бје ђи ва ње ста но ва ња и ис хра не, од но сно
са мо обез бје ђи ва ње ста но ва ња или ис хра не.

(3)Ври јед ност ди је ла да ва ња у на ту ри мо ра се оба ве зно
из ра зи ти у нов цу.

(4)Нај ма њи про це нат пла те ко ји се оба ве зно об ра чу на -
ва и ис пла ћу је у нов цу утвр ђу је се уго во ром о ра ду и не
мо же би ти ни жи од 50% од пла те за по сле ног.

(5)Ако је пла та уго во ре на ди је лом у нов цу, а ди је лом у
на ту ри, за ври је ме од су ство ва ња са ра да уз на кна ду пла -
те, по сло да вац је ду жан да рад ни ку на кна ду пла те ис пла -
ћу је у нов цу.

Члан 47.
(1) Уго во ри из чл. 44. и 46. овог за ко на ре ги стру ју се код

над ле жног ор га на ло кал не са мо у пра ве.
(2) На чин и по сту пак ре ги стра ци је уго во ра о ра ду за

оба вља ње по сло ва ван про сто ри ја по сло дав ца и по сло ва
кућ ног по моћ ног осо бља про пи су је Ми ни стар ра да и бо -
рач ко-ин ва лид ске за шти те (у да љем тек сту: ми ни стар).

12. Рад при прав ни ка
Члан 48.
(1)По сло да вац мо же да за сну је рад ни од нос са ли цем

ко је пр ви пут за сни ва рад ни од нос, у свој ству при прав ни -
ка, за за ни ма ње за ко је је то ли це сте кло од ре ђе ну вр сту
и сте пен струч не спре ме, ако је то као услов за рад на од -
ре ђе ним по сло ви ма утвр ђе но за ко ном или пра вил ни ком.

(2)Од ред ба ста ва 1. овог чла на од но си се и на ли це ко је
је ра ди ло кра ће од вре ме на утвр ђе ног за при прав нич ки
стаж у сте пе ну струч не спре ме ко ја је услов за рад на тим
по сло ви ма.

(3)За вре ме при прав нич ког ста жа, при прав ник има
пра во на за ра ду и сва дру га пра ва из рад ног од но са, у
скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

Члан 49.
Ако по себ ним про пи си ма ни је дру га чи је утвр ђе но, при -

прав нич ки стаж тра је: а) шест мје се ци за ли ца ко ја има ју
за вр ше ну сред њу шко лу;

б) 12 мје се ци за ли ца ко ја има ју за вр шен фа кул тет, од -
но сно ви со ку струч ну спре му, под усло вом да се ова ли ца
пр ви пут за по шља ва ју у сво јој струч ној спре ми и зва њу.

Члан 50.
(1)При прав нич ки рад се оба вља по про гра му ко јег при -

пре ми ли це за ду же но од стра не по сло дав ца ко је мо ра
има ти нај ма ње исти или ви ши сте пен струч не спре ме као
при прав ник и нја ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства, ако
по себ ним про пи си ма ни је дру га чи је утвр ђе но.

(2)На кон за вр ше ног при прав нич ког ста жа при прав ник
по ла же ис пит на ко јем се про вје ра ва ње го ва оспо со бље -
ност за са мо ста лан рад.

(3)Са др жај ис пи та из ста ва (2) овог чла на и на чин ње го -
вог по ла га ња про пи си у је се по себ ним про пи сом или оп -
штим ак том,

III ОБА ВЉА ЊЕ ПО СЛО ВА ДИ РЕК ТО РА
Члан 51.
(1)Рад ни од нос се мо же за сно ва ти ра ди оба вља ња по -

сло ва ди рек то ра, ако по себ ним за ко ном ни је друк чи је
уре ђе но.

(2)Уго вор о ра ду из ста ва 1. овог чла на мо же се за кљу -
чи ти на нео д ре ђе но ври је ме ина од ре ђе но ври је ме до ис -
те ка ро ка на ко ји је ди рек тор иза бран, од но сно по ста вљен.

(3)Ме ђу соб на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти ди рек то ра
ко ји ни је за сно вао рад ни од нос и по сло дав ца уре ђу ју се
по себ ним уго во ром.

(4)Ли це ко је оба вља по сло ве ди рек то ра из ста ва 3. овог
чла на има пра во на на кна ду за рад ко ја има ка рак тер
пла те и дру га пра ва, оба ве зе и од го вор но сти у скла ду са
уго во ром.

(5)Уго вор из ст. 2. и 3. овог чла на са ди рек то ром за кљу -
чу је у име по сло дав ца над ле жни ор ган по сло дав ца.

(6)Од ред бе овог чла на при мје њу ју се и на ди рек то ре,
пред сјед ни ке и ру ко во ди о це удру же ња, фон да ци ја и ор -

га ни за ци ја, ако по себ ним про пи си ма ни је друк чи је од ре -
ђе но.

IV ОБРА ЗО ВА ЊЕ, СТРУЧ НО ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ И УСА -
ВР ША ВА ЊЕ

Члан 52.
(1)По сло да вац мо же ли це ко је тра жи за по сле ње, уз ње -

го ву са гла сност, као и рад ни ка у рад ном од но су, упу ти ти
на до пун ско оспо со бља ва ње за ру ко ва ње сред стви ма ра -
да и сред стви ма за шти те на ра ду ако је то нео п ход но за
без бјед но ру ко ва ње тим сред стви ма и за њи хо во на мјен -
ско ко ри шће ње.

(2)О тра ја њу и на чи ну спро во ђе ња до пун ског оспо со -
бља ва ња из ста ва 1. овог чла на од лу чу је по сло да вац.

Члан 53.
(1) По сло да вац мо же рад ни ка упу ти ти на од ре ђе не об -

ли ке струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња, у скла ду са
за хтје ви ма и по тре ба ма рад ног мје ста рад ни ка, а по себ -
но ка да до ђе до усва ја ња и при мје не но вих ме то да у ор -
га ни за ци ји и тех но ло ги ји ра да.

(2) За ври је ме тра ја ња струч ног оспо со бља ва ња и уса вр -
ша ва ња у сми слу ста ва (1) овог чла на, рад ник има пра во
на на кна ду пла те у ви си ни пу не пла те ко ју би оства рио
да је био на ра ду.

Члан 54.
(1)Рад ник је ду жан да по сту пи по за хтје ви ма по сло дав -

ца за до пуснко оспо со бља ва ње и за струч но обра зо ва ње и
уса вр ша ва ње у сми слу чл. 52. и 53. овог за ко на.

(2)Оп штим ак том и уго во ром о ра ду бли же се уре ђу је до -
пун ско оспо со бља ва ње за ру ко ва ње сред стви ма ра да, као
и струч но обра зо ва ње и уса вр ша ва ње рад ни ка у сми слу
чл. 52. и 53. овог за ко на.

Члан 55.
(1)Тро шко ви обра зо ва ња, струч ног оспо со бља ва ња и

уса вр ша ва ња обез бе ђу ју се из сред ста ва по сло дав ца и
дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном и оп штим ак том.

(2) У слу ча ју да рад ник пре ки не обра зо ва ње, струч но
оспо со бља ва ње или уса вр ша ва ње, ду жан је да по сло дав -
цу на кна ди тро шко ве, осим ако је до пре ки да до шли из
оправ да них раз ло га.

V РАД НО ВРИ ЈЕ МЕ
1. По јам рад ног вре ме на
Члан 56.
(1)Рад но ври је ме је ври је ме у ко јем је рад ник спре ман

и оба ве зан оба вља ти по сло ве, пре ма упу та ма по сло дав -
ца, на мје сту гдје се ње го ви по сло ви оба вља ју или дру гом
мје сту ко је од ре ди по сло да вац.

(2)Рад ним вре ме ном не сма тра се ври је ме у ко јем је
рад ник при пра ван да се ода зо ве по зи ву по сло дав ца за
оба вља ње по сло ва ако се по ка же та ква по тре ба, при че му
се рад ник не на ла зи на мје сту на ко јем се ње го ви по сло -
ви оба вља ју ни ти на дру гом мје сту ко је је од ре дио по сло -
да вац.

(3)Ври је ме при прав но сти и ви си на на кна де уре ђу је се
по себ ним про пи сом, оп штим ак том или уго во ром о ра ду.

(4)Ври је ме ко је рад ник про ве де оба вља ју ћи по сло ве по
по зи ву по сло дав ца сма тра се рад ним вре ме ном, не за ви -
сно о то ме оба вља ли их у мје сту ко је је од ре дио по сло да -
вац или у мје сту ко је је ода брао рад ник.

2. Пу но рад но ври је ме рад ни ка
Члан 57.
(1) Пу но рад но ври је ме рад ни ка из но си 40 ча со ва сед -

мич но.
(2)Оп штим ак том мо же да се утвр ди рад но вр је ме кра -

ће од 40 ча со ва сед мич но, али не кра ће од 36 ча со ва сед -
мич но.

(3)Рад ник ко ји ра ди у скла ду са ста вом 2. овог чла на
оствру је сва пра ва из рад ног од но са као да ра ди са пу ним
рад ним вре ме ном.

(4)Рад ник мо же за кљу чи ти уго вор о ра ду с пу ним рад -
ним вре ме ном са мо са јед ним по сло дав цем.

3. Не пу но рад но ври је ме
Члан 58.
Под не пу ним рад ним вре ме ном у сми слу овог за ко на,

под ра зу ми је ва се рад но ври је ме кра ће од рад ног вре ме -
на из чла на 58. став 1. овог За ко на.

4. Скра ће но рад но ври је ме
Члан 59.
(1)Рад но ври је ме рад ни ка ко ји ра де на рад ним мје сти -

ма и по сло ви ма на ко ји ма, и по ред при мје не од го ва ра ју -
ћих мје ра и сред ста ва за шти те на ра ду, по сто ји по ве ћа но
штет но деј ство усло ва ра да на здра вље рад ни ка, скра ћу је
се сра змјер но том штет ном деј сту, а нај ви ше до 10 ча со ва
сед мич но (по сло ви с по ве ћа ним ри зи ком).
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(2)О скра ће њу рад ног вре ме на у сми слу ста ва 1. овог
чла на од лу чу је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ра да
на за хтјев по сло дав ца, за ин те ре со ва ног рад ни ка, ин -
спек то ра ра да или син ди ка та, а на осно ву струч не ана -
ли зе са чи ње не од овла шће не на уч не или стуч не
ор га ни за ци је.

(3)Рад но ври је ме из ста ва 2. овог чла на и чла на 110. став
(1), у по гле ду пра ва рад ни ка, сма тра се пу ним рад ним
вре ме ном.

5. Пре ко вре ме ни рад
Члан 60.
У слу ча ју не пла ни ра ног по ве ћа ња оби ма по сла, от кла -

ња ња по сле ди ца вре мен ских не по го да, ха ва ри ја на сред -
стви ма ра да, по жа ра, зе мљо тре са, епи де ми ја и дру гих
не сре ћа, рад ник је ду жан да, на пи са ни за хтјев или на лог
по сло дав ца, ра ди ду же од пу ног рад ног вре ме на из чла -
на 57. став 1. овог за ко на (у да љем тек сту: пре ко вре ме ни
рад).

Члан 61.
(1) Пре ко вре ме ни рад из чла на 60. овог за ко на не мо же

тра ја ти ви ше од 10 ча со ва сед мич но, ни ти ду же од че ти -
ри ча са днев но.

(2) Рад ник у то ку ка лен дар ске го ди не не мо же ра ди ти
пре ко вре ме но ви ше од 180 ча со ва.

Члан 62.
Ако по тре ба за пре ко вре ме ним ра дом тра је ви ше од три

сед ми це не пре кид но, или ви ше од де сет сед ми ца укуп но
у то ку ка лен дар ске го ди не, по сло да вац је ду жан да о то -
ме оба ви је сти над ле жног ин спек то ра ра да.

Члан 63.
За ври је ме пре ко вре ме ног ра да рад ник има пра во на

уве ћа ње пла те.
Члан 64.
(1) Пре ко вре ме ни рад је за бра њен:
а) рад ни ци ма мла ђим од 18 го ди на жи во та, б) труд ним

же на ма и мај ка ма са дје те том до три го ди не жи во та,
в) са мо хра ном ро ди те љу или усво ји о цу дје те та мла ђег

од шест го ди на жи во та.
(2) Из у зет но, рад ни ци ма из ста ва 1. тач ка б) и в) овог

чла на мо же се одо бри ти да ра де пре ко вре ме но, уз њи хо -
ву пи сме ну са гла сност.

Члан 65.
Над ле жни ин спек тор ра да ће за бра ни ти пре ко вре ме ни

рад ко ји је уве ден су прот но од ред ба ма чла на 60. до. 62. и
чла на 64. овог за ко на.

Члан 66.
Де жур ство на рад ном мје сту, као пре ко вре ме ни рад,

уре ђу је се по себ ним про пи сом или оп штим ак том.
6. Рас по ред рад ног вре ме на
Члан 67.
(1)Рад на сед ми ца, по пра ви лу, тра је пет рад них да на.
(2)Рад ни дан, по пра ви лу тра је осам ча со ва.
(3)Рас по ред рад ног вре ме на у окви ру рад не сед ми це

утвр ђу је по сло да вац.
(4)По сло да вац је ду жан да из вр ши рас по ред рад ног

вре ме на рад ни ка нај ма ње за 30 на ред них да на и да то
огла си на на чин ко ји је при сту па чан свим рад ни ци ма,
као и да во ди днев ну еви ден ци ју о при сут но сти рад ни -
ка на ра ду.

(5)У еви е ден ци ји из ста ва 4. овог чла на по сло да вац је
ду жан да на ве де ври је ме по чет ка и за вр шет ка днев ног
ра да за сва ког рад ни ка.

(6)Рас по ред рад ног вре ме на у од ре ђе ним дје лат но сти -
ма и на од ре ђе ним по сло ви ма, од лу ком уре ђу је над ле -
жни ре пу блич ки ор ган, од но сно ор ган ло кал не
смо у пра ве.

(7)По сло да вац код ко га се рад оба вља у смје на ма, но ћу
или кад при ро да по сла и ор га ни за ци ја ра да то зах ти је ва,
рад ну сед ми цу и рас по ред рад ног вре ме на мо же да ор га -
ни зу је на дру ги на чин.

(8)Бли же уре ђе ње на чи на во ђе ња еви ден ци је о при су -
ству рад ни ка на ра ду, из ста ва

4. овог чла на пра вил ни ком ће про пи са ти ми ни стар.
Члан 68.
(1)По сло да вац је ду жан да оба ви је сти рад ни ке о рас по -

ре ду и про мје ни рас по ре да рад ног вре ме на нај ма ње пет
да на уна при јед.

(2)Из у зет но по сло да вац мо же да оба ви је сти рад ни ке о
рас по ре ду и про мје ни рас по ре да рад ног вре ме на у кра -
ћем ро ку од пет да на, али не кра ћем од 48 ча со ва уна при -
јед у слу ча ју по тре бе по сла усљед на сту па ња
не пред ви ђе них окол но сти.

(3)Код по сло дав ца код ко га је рад ор га ни зо ван у смје на -
ма или то зах ти је ва ор га ни за ци ја ра да, пу но или не пу но
рад но ври је ме за по сле ног не мо ра би ти рас по ре ђе но јед -
на ко по рад ним не де ља ма, већ се утвр ђу је као про сјеч но
сед мич но рад но ври је ме на мје сеч ном ни воу.

(4)У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, рад ник мо же да ра -
ди нај ду же 12 ча со ва днев но, од но сно нај ду же 48 ча со ва
сед мич но укљу чу ју ћи и пре ко вре ме ни рад.

7. Пре ра спо дје ла рад ног вре ме на
Члан 69.
(1)Ако при ро да и по тре ба по сла зах ти је ва, пу но рад но

ври је ме на по је ди ним рад ним мје сти ма мо же се пре ра -
спо ди је ли ти, та ко да у јед ном ди је лу го ди не бу де ду же, а
у дру гом ди је лу го ди не сра змјер но кра ће, с тим да у то ку
ка лен дар ске го ди не не мо же из но си ти ви ше од 40 ча со ва
про сјеч но сед мич но.

(2)Пре ра спо дје лом пу ног рад ног вре ме на мо же се у јед -
ном ди је лу го ди не уве сти рад но ври је ме нај ду же до 52 ча -
са сед мич но, а на се зон ским по сло ви ма нај ду же до 60
ча со ва сед мич но.

(3)Ду же рад но ври је ме из јед ног ди је ла го ди не у сми слу
ста ва 1. овог чла на не сма тра се пре ко вре ме ним ра дом.

8.Ноћ ни рад и рад у смје на ма
Члан 70.
(1)Ноћ ним ра дом сма тра се рад из ме ђу 22 ча са и шест

ча со ва на ред ног да на.
(2)За рад ни ке мла ђе од 18 го ди на, ноћ ним ра дом сма -

тра се рад из ме ђу 19 ча со ва и шест ча со ва на ред ног да на.
Члан 71.
(1) Рад ни ку ко ји ра ди но ћу нај ма ње три ча са сва ког рад -

ног да на или тре ћи ну пу ног рад ног вре ме на у то ку јед не
сед ми це, по сло да вац је ду жан да обез би је ди оба вља ње
по сло ва у то ку да на ако би, по ми шље њу над ле жног
здрав стве ног ор га на, та кав рад до вео до по гор ша ња ње го -
вог здрав стве ног ста ња.

(2) По сло да вац је ду жан да при је уво ђе ња ноћ ног ра да
за тра жи ми шље ње ми ни стар ства над ле жног за по сло ве
ра да, ми ни стар ства над ле жног за по сло ве здра вља и син -
ди ка та о мје ра ма за шти те жи во та и здра вља на ра ду рад -
ни ка ко ји рад оба вља ју но ћу.

Члан 72.
(1)Рад ни ци ма мла ђим од 18 го ди на жи во та за бра њен је

ноћ ни рад.
(2)Из у зет но, рад ни ци мла ђи од 18 го ди на жи во та мо гу

би ти при вре ме но из у зе ти од за бра не ноћ ног ра да у слу -
ча ју от кла ња ња по сље ди ца ви ше си ле, ха ва ри ја и за шти -
те ин те ре са Ре пу бли ке, на осно ву са гла сно сти над ле жног
ин спек то ра ра да.

Члан 73.
Труд ним же на ма по чев од ше стог мје се ца труд но ће, и

мај ка ма са дје те том до дви је го ди не жи во та за бра њен је
ноћ ни рад.

Члан 74.
(1)Рад у смје на ма је ор га ни за ци ја ра да код по сло дав ца

пре ма ко јој се рад ни ци на истим рад ним мје сти ма смје -
њу ју пре ма утвр ђе ном рас по ре ду, при че му из мје на смје -
на мо же да бу де кон ти ну и ра на или са пре ки ди ма то ком
од ре ђе ног пе ри о да да на или не де ља.

(2)Рад ницк ко ји ра ди у смје на ма је ли це за по сле но код
по сло дав ца код ко је га је рад ор га ни зо ван у смје на ма и ко -
ји у то ку ме се ца по сао оба вља у раз ли чи тим смје на ма
нај ма ње тре ћи ну свог рад ног вре ме на.

(3)Ако је код по сло дав ца рад ор га ни зо ван у смје на ма,
за мје на смје на вр ши се у ро ко ви ма и на на чин од ре ђен
оп штим ак том и уго во ром о ра ду, та ко да рад ник не ра ди
не пре кид но ви ше од јед не рад не сед ми це но ћу.

(4)Рад ник мо же да ра ди но ћу ду же од јед не рад не сед -
ми це, са мо уз ње го ву пи са ну са гла сност.

VI – ОД МО РИ И ОД СУ СТВА
1. Днев ни од мор у то ку рад ног вре ме на
Члан 75.
(1)Рад ник ко ји ра ди с пу ним рад ним вре ме ном, или нај -

ма ње 6 ча со ва днев но, има пра во на од мор у то ку рад ног
вре ме на у тра ја њу од 30 ми ну та, а ко ји не мо же би ти у пр -
ва два или по след ња два са та рад ног вре ме на рад ни ка.

(2)Рад ник ко ји ра ди ду же од че три ча са, а кра ће од шест
ча со ва днев но има пра во на од мор у то ку ра да у тра ја њу
од нај ма ње 15 ми ну та.

(3)Рад ник ко ји ра ди ду же од пу ног рад ног вре ме на, а
нај ма ње 10 ча со ва днев но, по ред од мо ра из ста ва (1) овог
члан има пра во и на до дат ни од мор у то ку ра да у тра ја њу
од нај ма ње 15 ми ну та.

(4)Ври је ме од мо ра из ст. 1 до 3 овог чла на ура чу на ва се
у рад но ври је ме.
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Члан 76.
(1)Од мор у то ку днев ног ра да ор га ни зу је се на на чин ко -

јим се обез бје ђу је да се рад не пре ки да, ако при ро да по -
сла не до зво ља ва пре кид ра да, као и ако се ра ди са
стран ка ма.

(2)Од лу ку о рас по ре ду ко ри шће ња од мо ра у то ку днев -
ног ра да до но си по сло да вац.

2. Днев ни од мор из ме ђу два уза стоп на рад на да на
Члан 77.
(1)Рад ник има пра во на днев ни од мор из ме ђу два уза -

стоп на рад на да на у тра ја њу од нај ма ње 12 ча со ва не пре -
кид но, а рад ни ци за по сле ни у по љо при вре ди и на
се зон ским по сло ви ма, нај ма ње 10 ча со ва не пре кид но.

(2)Рад ник мла ђи од 18 го ди на има пра во на днев ни од -
мор из ме ђу два уза стоп на рад на да на у тра ја њу од 12 ча -
со ва не пре кид но.

3. Сед мич ни од мор
Члан 78.
(1)Рад ник има пра во на сед мич ни од мор у тра ја њу од

нај ма ње 24 ча са не пре кид но ко јем се до да је од мор из
чла на 77. став (1), пре ма уна пред од ре ђе ном рас по ре -
ду.

(2)Сед мич ни од мор се, по пра ви лу ко ри сти не дје љом.
(3)По сло да вац мо же да од ре ди дру ги дан за ко ри шће ње

сед мич ног од мо ра ако при ро да по сла и ор га ни за ци ја ра -
да то зах ти је ва,

(4)Ако је ноп ход но да рад ник ра ди на свој сед мич ни дан
од мо ра, по сло да вац је ду жан да му обез би је ди од мор из
ста ва (1) овог чла на у то ку на ред не рад не сед ми це.

4. Го ди шњи од мор
Члан 79.
(1)Рад ник има пра во на го ди шњи од мор у скла ду са

овим за ко ном.
(2)Рад ник ко ји пр ви пут за сни ва рад ни од нос или има

пре кид рад ног од но са ду жи од 30 рад них да на сти че пра -
во да ко ри сти го ди шњи од мор по сли је шест мје се ци не -
пре кид ног ра да код по сло дав ца.

(3)Под не пре кид ним ра дом сма тра се и ври је ме при вре -
ме не спр је че но сти за рад у сми слу про пи са о здрав стве -
ном оси гу ра њу и од су ства са ра да уз на кна ду пла те.

(4)Рад ник не мо же да се од рек не пра ва на го ди шњи од -
мор, ни ти му се то пра во мо же ус кра ти ти.

Члан 80.
(1)У сав кој ка лен дар ској го ди ни рад ник има пра во на

го ди шњи од мор у тра ја њу утвр ђе ним оп штим ак том и
уго во ром о ра ду, нај ма ње че три рад не сед ми це, од но сно
нај ма ње 20 рад них да на.

(2)Го ди шњи од мор из ста ва (1) овог чла на уве ћа ва се за
је дан дан за сва ке 4 го ди не рад ног ста жа рад ни ка.

(3)Ко лек тив ним уго во ром мо гу се утвр ди ти и дру ги
осно ви за уве ћа ње тра ја ња го ди шњег од мо ра

(4)Рад ник ко ји ра ди на по сло ви ма са по себ ним усло ви -
ма ра да из чла на 60.став 1. овог за ко на, има пра во на го -
ди шњи од мор нај ма ње у тра ја њу од 30 рад них да на, ко ји
се уве ћа ва у скла ду са ст. (2) и (3) овог чла на.

Члан 81.
Рад ник има пра во на два да на од мо ра за сва ки мје сец

да на ра да у ка лен дар ској го ди ни:
а) ако у ка лен дар ској го ди ни у ко јој пр ви пут за сни ва

рад ни од нос не ма шест мје се ци не пре кид ног ра да;
б) ако у ка лен дар ској го ди ни ни је сте као пра во на го ди -

шњи од мор због пре ки да ра да у сми слу чла на 79. став 2.
овог за ко на.

Члан 82.
(1)У го ди шњи од мор се не ура чу на ва ју пе ри о ди ко ри -

шће ња од су ство ва ња с ра да по дру гим осно ви ма, па се за
то ври је ме ко ри шће ње го ди шњег од мо ра пре ки да.

(2)У слу ча ју пре ки да ко ри шће ња го ди шњег од мо ра у
сми слу ста ва 1. овог чла на, рад ник, у спо ра зу му са по сло -
да ва цем, ко ри сти оста так го ди шњег од мо ра.

Члан 83.
(1) При утвр ђи ва њу ду жи не го ди шњег од мо ра рад на

сед ми ца ра чу на се као пет рад них да на.
(2)Пра зни ци ко ји су не рад ни да ни у скла ду са за ко -

ном, од су ство са ра да уз на кна ду пла те и при вре ме на
спри је че ност за рад у скла ду с про пи си ма о здрав стве -
ном оси гу ра њу не ура чу на ва ју се у да не го ди шњег од -
мо ра.

(3)Ако је рад ник за ври је ме ко ри шће ња го ди шњег од мо -
ра при вре ме но спри је чен за рад у сми слу про пи са о
здрав стве ном оси гу ра њу има пра во да по ис те ку те спр -
је че но сти за рад на ста ви ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

Члан 84.
(1) Рад ник ко ри сти го ди шњи од мор без пре ки да, али по -

сло да вац, по ла зе ћи од по тре ба про це са ра да, мо же од лу -
чи ти да рад ник го ди шњи од мор ко ри сти у два или ви ше
ди је ло ва.

(2)Ако рад ник ко ри сти го ди шњи од мор у ди је ло ви ма,
пр ви дио ко ри сти нај ма ње у тра ја њу од дви је рад не сед -
ми це у то ку ка лен дар ске го ди не а дру ги дио нај ка сни је
до 30. ју на на ред не ка лен дар ске го ди не.

(3)Рад ник ко ји ни је у цје ло сти ис ко ри стио го ди шњи од -
мор у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни због од сут но сти са ра -
да са на кна дом, има пра во да пре о ста ли дио го ди шљег
од мо ра ис ко ри сти нај ка сни је до 30 ју на на ред не го ди не.

Члан 85.
(1)Код рас по ре ђи ва ња ко ри шће ња го ди шњих од мо ра, по -

сло да вац мо же узе ти у об зир и оправ да не же ље рад ни ка.
(2)Пре ма по тре би, по сло да вац мо же од са вје та рад ни ка

или од син ди ка та за тра жи ти да да ју сво је при је дло ге или
ми шље ња о рас по ре ду ко ри шће ња го ди шњих од мо ра.

Члан 86.
(1)Рад ни ци ко ји ра де на по сло ви ма на ста ве у обра зов -

ним уста но ва ма, ко ри сте го ди шњи од мор за ври је ме
школ ских рас пу ста.

(2)Ду жи на и рас по ред ко ри шће ња го ди шњег од мо ра
рад ни ка из ста ва 1. овог чла на уре ђу је се по себ ним за ко -
ном.

Члан 87.
(1)Рад ник за ври је ме ко ри шће ња го ди шњег од мо ра има

пра во на на кна ду пла те у ви си ни пу не пла те, као да је за
то ври је ме био на ра ду.

(2)Рад ник оства ру је пра во на ре грес за ко ри шће ње го -
ди шњег од мо ра, у скла ду са oпш тим ак том и уго во ром о
ра ду. (3) Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо же се бли же
уре ди ти на чин ко ри ште ња го ди шњег од мо ра.

Члан 88.
(1)Рад ник ко јем пре ста не рад ни од нос, ра ди пре ла ска

на рад код дру гог по слодвца, за ту ка лен дар ску го ди ну ко -
ри сти го ди шњи од мор код по слодвца код ко јег је сте као
пра воито при је пре стан ка рад ног од но са.

(2)Рад ни ку ко јем пре ста је рад ни од нос због ис пу ња ва -
ња усло ва за од ла зак у ста ро сну пен зи ју и рад ни ку ко јем
пре ста је рад ни од нос на од ре ђе но ври је ме, по сло да вац је
ду жан да обез би је ди ко ри шће ње го ди шњег од мо ра при је
пре стан ка рад ног од но са, од но сно сти ца ња усло ва за ста -
ро сну пен зи ју.

(3)Ако рад ник из ст. 1. и 2. овог чла на кри ви цом по сло -
дав ца, у цје ло сти или дје ли мич но, не ис ко ри сти го ди шњи
од мор, има пра во на на кна ду ште те у ви си ни про сјеч не
пла те оства ре не у пред ход на три мје се ца, утвр ђе не оп -
штим ак том или уго во ром о ра ду.

5. Пла ће но од су ство
Члан 89.
(1)Рад ник има пра во да уз на кна ду пла те од су сву је с по -

сла нај ма ње 5 рад них да на у ка лен дар ској го ди не, у сле -
де ћим слу ча је ви ма: сту па ња у брак, по ро ђа ја су пру ге,
те же бо ле сти или смр ти чла на по ро ди це и у дру гим слу -
ча је ви ма од ре ђе ним оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

(2)Пла ће но од су ство из ста ва 1. овог чла на не мо же би -
ти ду же од пет рад них да на у то ку јед не ка лен дар ске го -
ди не, осим у слу ча ју смр ти чла на по ро ди це.

(3)Рад ник, у слу ча ју по тре бе, мо же у то ку ка лен дар ске
го ди не ко ри сти ти пла ће но од су ство по ви ше осно ва.

(4)По сло да вац мо же, на за хтјев рад ни ка, одо бри ти пла -
ће но од су ство ду же од пет рад них да на у то ку ка лен дар -
ске го ди не у оправ да ним слу ча је ви ма.

(5)Уз за хтјев за ко ри шће ње пла ће ног од су ства по свим
осно ви ма, по треб но је при ло жи ти од го ва ра ју ћи до каз о
по сто ја њу слу ча ја за ко ји се тра жи пла ће но од су ство.

(6)Чла ном по ро ди це, у сми слу ста ва 1. овог чла на, сма -
тра ју се брач ни и ван брач ни су пру жни ци, њи хо ва дје ца
(брач на, ван брач на и усво је на), па стор чад, дје ца узе та под
ста ра тељ ство и дру га дје ца без ро ди те ља узе та на из др жа -
ва ње, мај ка, отац, очух, ма ће ха, усво ји лац, а дјед и ба ба
по мај ци и по оцу, бра ћа и се стре, ако жи ве у за јед нич ком
до ма ћин ству.

Члан 90.
(1)У слу ча ју да је рад ник због ви ше си ле или ха ва ри је

на ма ши на ма или дру гим сред стви ма ра да, спри јечн да
из вр ша ва сво је оба ве зе из уго во ра о ра ду, исти има пра во
на пла ће но од сту во за ко је ври је ме оства ру је на кна ду
пла те у ви си ни од 50% пла те ко ју би оства рио да је ра дио.

(2)Оп штим ак ти ма се мо гу бли же уре ди ти усло ви и на -
чин оства ри ва ња пра ва из ста ва 1. овог чла на.
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Члан 91.
(1) По сло да вац, уз кон сул та ци је са син ди ка том, од но сно

са вје том рад ни ка ако син ди кат ни је ор га ни зо ван код по -
сло дав ца, мо же рад ни ка упу ти ти на пла ће но од су ство
(че ка ње) у слу ча ју при вре ме ног сма ње ња оби ма по сло ва
код по сло дав ца због раз ло га еко ном ско-фи нан сиј ске или
тех нич ко-тех но ло шке при ро де.

(2)За ври је ме тра ја ња од су ства из ста ва 1. овог чла на
рад ни ци оства ру ју прав но на на кна ду пла те у ви си ни од
50% про сјеч не пла те рад ни ка оства ре не у прет ход на три
мје се ца.

(3)На чин упу ћи ва ња рад ни ка, ду жи на тра ја ња, ме ђу -
соб на пра ва и оба ве зе рад ни ка и дру га пи та ња ве за на за
бли же уре ђе ње од су ство из ста ва 1. овог чла на уре ђу ју се
ко лек тив ним уго во ром.

6.Не пла ће но од су ство
Члан 92.
(1)По сло да вац је ду жан да рад ни ку, на ње гов за хтјев,

одо бри од су ство с ра да до три да на у то ку ка лен дар ске го -
ди не ра ди за до во ља ва ња ње го вих вјер ских, од но сно на -
ци о нал но-тра ди циј ских по тре ба, без пра ва на на кна ду
пла те, уко ли ко по себ ним за ко ном ни је друк чи је од ре ђе -
но.

(2)По сло да ва ца мо же рад ни ку, на ње гов пи са ни за хтјев
мо же одо бри ти не пла ће но од су ство у дру гим слу ча је ви -
ма.

(3)За ври је ме не пла ће ног од су ства пра ва и оба ве зе рад -
ни ка по осно ву ра да ми ру ју, атро шко ве пен зиј ског и ин -
ва лид ског оси гу ра ња сно си  ко ри сник не пла ће ног
од су ства.

7. Ми ро ва ње пра ва из рад ног од но са
Члан 93.
(1) Рад ни ку ко ји је за сно вао рад ни од нос на нео д ре ђе но

ври је ме, пра ва и оба ве зе из рад ног од но са ми ру ју за ври -
је ме оба вља ња јав не функ ци је.

(2)Рад ни од нос ми ру је и брач ном дру гу рад ни ка ко ји је
упу ћен на рад у ино стран ство у окви ру ме ђу на род но- тех -
нич ке са рад ње или про свјет но-кул тур не са рад ње, у ди -
пло мат ска, кон зу лар на и дру га пред став ни штва, за
ври је ме док та кав рад тра је.

(3)Рад ник ко ји је за сно вао рад ни од нос на нео д ре ђе но
ври је ме, пра ва и оба ве зе из рад ног од но са ми ру ју за ври -
је ме из др жа ва ња ка зне за тво ра, од но сно из ре че не мје ре
без би јед но сти, вас пит не или за штит не мје ре у тра ја њу до
6 мје се ци.

Члан 94.
Јав ном функ ци јом у сми слу чла на 93. став 1. за ко на

сма тра се ре и збор на функ ци ја на ко ју је рад ник не по сред -
но иза бран од стра не гра ђа на или на ко ју је име но ван или
по ста вљен од стра не над ле жног ор га на Бо сне и Хер це го -
ви не, Ре пу бли ке Срп ске, гра да или оп шти не, ако ту функ -
ци ју оба вља про фе си о нал но и за исту оства ру је пла ту.

Члан 95.
(1)Рад ник ко ме су пра ва и оба ве зе рад ног из од но са

ми ро ва ле по осно ву чла на 93. за ко на, ду жан је да се у ро -
ку од пет да на од да на пре стан ка ми ро ва ња вра ти на рад
код по сло дав ца на свој ра ни ји или дру ги од го ва ра ју ћи
по сао.

(2)Ми ро ва ње пра ва и оба ве за по осно ву вр ше ња ре и -
збор не јав не функ ци је мо же тра ја ти нај ду же два ман да -
та, на кон че га рад ник мо же да се вра ти на рад код
по сло дав ца на свој ра ни ји или дру ги од го ва ра ју ћи по сао.

(3)Ако по сло да вац, због еко ном ских раз ло га, про мје ње -
не ор га ни за ци је и тех но ло ги је ра да и по сло ва ња, рад ни -
ка из ста ва. 1. овог чла на не мо же вра ти ти на ра ни ји или
на дру ги од го ва ра ју ћи по сао, рад ни ку от ка зу је уго вор о
ра ду, са пра вом рад ни ка на от прем ни ну, у скла ду са чла -
ном 194. овог за ко на.

VII ЗА ШТИ ТА РАД НИ КА
1. Оп шта за шти та
Члан 96.
По сло да вац је ду жан да омо гу ћи рад ни ку да се, у ро ку

од 15 да на од да на сту па ња на рад, упо зна са про пи си ма
о рад ним од но си ма и про пи си ма о за шти ти на ра ду, укљу -
чу ју ћи и пра ва и оба ве зе ко ји про из и ла зе из оп штег ак та.

Члан 97.
(1)Ако рад ник при ра ду тре ба да ру ку је сред стви ма ра -

да чи је ко ри шће ње мо же угро зи ти жи вот или здра вље љу -
ди и око ли ну, по сло да вац је ду жан да при је от по чи ња ња
ра да рад ни ка про вје ри да ли је рад ник оспо со бљен за ру -
ко ва ње тим сред стви ма и њи хо вим ко ри шће њем.

(2)Пре ма по тре би, по сло да вац мо же рад ни ка упу ти ти
на до пу ну зна ња из од ре ђе не обла сти за шти те на ра ду.

Члан 98.
(1)По сло да вац је од го во ран за по сље ди це не сре ће на ра -

ду ко је мо гу на сту пи ти због не ис прав но сти обје ка та, ма -
ши на, уре ђа ја и дру гих ма те ри јал них сред ста ва ко ја се
ко ри сте у про це су ра да, као и због нео вла шће ног и не -
струч ног ру ко ва ња тим сред стви ма.

(2)Под од го вор но шћу у сми слу ста ва 1. овог чла на под -
ра зу ми је ва се, по ред пре кр шај не од го вор но сти из чла на
264. до 266. овог за ко на, и ма те ри јал на од го вор ност по -
сло дав ца пре ма рад ни ку ко ји пре тр пи по вре ду на ра ду, у
скла ду са оп штим пра ви ли ма о од го вор но сти.

Члан 99.
(1)Рад ник мо же да од би је да ра ди ако му, због не ис прав -

но сти на објек ти ма и на сред стви ма ра да, као и због не -
по сто ја ња од го ва ра ју ћих мје ра за шти те на ра ду,
не по сред но при је ти опа сност по жи вот или здра вље, или
ако та ква опа сност при је ти дру гим ли ци ма.

(2)Рад ник је ду жан да од мах оба ви је сти по сло дав ца, а
пре ма по тре би и над ле жног ин спек то ра ра да, о по сто ја -
њу усло ва из ста ва 1. овог чла на и о свом од би ја њу да ра -
ди у тим усло ви ма.

Члан 100.
(1)Рад ник је ду жан да се при ра ду ко ри сти од го ва ра ју -

ћим сред стви ма за шти те на ра ду и да сред стви ма ра да ру -
ку је у скла ду са њи хо вом на мје ном и осо би на ма.

(2)По сту па њем су прот но оба ве за ма из ста ва 1. овог чла -
на, по себ но ако је због нео д го ва ра ју ћег ру ко ва ња сред -
стви ма ра да или сред стви ма за шти те на ра ду до шло до
не сре ће на ра ду или до ма те ри јал не ште те, рад ник од го -
ва ра за по вре ду рад них оба ве за.

Члан 101.
За ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду бли же се уре -

ђу ју мје ре и сред ства за шти те на ра ду.
2.За шти та лич них по да та ка
Члан 102.
(1)Рад ник има пра во уви да у све до ку мен те ко ји са др -

же ње го ве лич не по дат ке, а ко ји се чу ва ју или об ра ђу ју
код по сло дав ца и пра во да зах ти је ва бри са ње по да та ка
ко ји ни су од не по сред ног зна ча ја за по сло ве ко је оба вља,
као и ис пра вља ње не тач них по да та ка.

(2)Лич ни по да ци ко ји се од но се на рад ни ка не мо гу да
бу ду до ступ ни тре ћем ли цу, осим у слу ча је ви ма и под
усло ви ма утвр ђе ним за ко ном или ако је то по треб но ра -
ди до ка зи ва ња пра ва и оба ве за из рад ног од но са или у ве -
зи са ра дом.

(3)Лич не по дат ке рад ни ка, мо же да при ку пља, об ра ђу -
је, ко ри сти и до ста вља тре ћим ли ци ма са мо за то овла -
шће но ли це за по сле но код по сло дав ца ис кљу чи во у
скла ду са про пи сом ко ју уре ђу је за шти ту лич них по да так.

3. По себ на за шти та мла ђих рад ни ка
Члан 103.
(1)Рад ник мла ђи од 18 го ди на не мо же би ти рас по ре ђен

да ра ди на рад ним мје сти ма за ко ја је утвр ђе но да су рад -
на мје ста са по ве ћа ним ри зи ком, или на на ро чи то те -
шким фи зич ким по сло ви ма, на ра до ви ма ко ји се
оба вља ју под зе мљом или под во дом, као ни на дру гим
по сло ви ма ко ји би мо гли да пред ста вља ју по ве ћан ри зик
по ње гов жи вот, здра вље и пси хо фи зич ки раз вој.

(2)По сло ве из ста ва 1. овог чла на пра вил ни ком утвр ђу -
је ми ни стар.

Члан 104.
(1)Пу но рад но вре ме за по сле ног мла ђег од 18 го ди на

жи во та не мо же да се утвр ди у тра ја њу ду жем од 35 ча со -
ва не дељ но, ни ти ду жем од осам ча со ва днев но.

(2)По сло да вац је ду жан да рад ни ке мла ђе од 18 го ди на
нај ма ње јед ном у то ку ка лен дар ске го ди не, о свим тро шку,
упу ти код над ле жне ме ди цин ске уста но ве на оцје ну рад -
не спо соб но сти.

4. По себ на за шти та же не и ма те рин ства
Члан 105.
По сло да вац не мо же од би ти да при ми у рад ни од нос же -

ну због то га што је труд на, ни ти јој мо же от ка за ти уго вор
о ра ду због труд но ће или због то га што же на ко ри сти по -
ро диљ ско од су ство.

Члан 106.
(1)На осно ву на ла за и пре по ру ке над ле жног док то ра ме -

ди ци не, же на за ври је ме труд но ће и док до ји ди је те мо же
би ти при вре ме но рас по ре ђе на на дру ге по сло ве ако је то
уин те ре су очу ва ња ње ног здра вља или здра вља дје те та.

(2)Ако по сло да вац ни је у мо гућ но сти да же ни обез би је -
ди рас по ред на дру ги по сао у сми слу ста ва 1. овог чла на,
же на има пра во на од су ство с ра да, уз на кна ду пла те, у
скла ду са оп штим ак том.
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(3)На кна да из ста ва 2. овог чла на не мо же би ти ма ња од
на кна де ко ју би же на оства ри ва ла да је оста ла на свом
рад ном мје сту.

(4)Же ну за ври је ме труд но ће и мај ку дје те та до три го -
ди не ста ро сти, по сло да вац мо же рас по ре ди ти на рад у
дру го мје сто ра да са мо уз њен при ста нак.

Члан 107.
(1)За ври је ме труд но ће, по ро ђа ја и ње ге дје те та, же на

има пра во на по ро диљ ско од су ство у тра ја њу од јед не го -
ди не не пре кид но, а за бли зан це и сва ко тре ће и на ред но
ди је те, у тра ја њу од 18 мје се ци не пре кид но.

(2)На осно ву за хтје ва же не и пре по ру ке овла шће ног
док то ра ме ди ци не, же на мо же от по че ти са ко ри шће њем
по ро диљ ског од су ства 28 да на при је да на по ро ђа ја.

(3)Ро ди те љи дје те та мо гу се спо ра зу мје ти да од су ство из
ста ва 1. овог чла на, на кон ис те ка 60 да на од да на ро ђе ња
дје те та, умје сто мај ке на ста ви да ко ри сти за по сле ни отац
дје те та.

Члан 108.
(1)Же на мо же, на соп стве ни за хтјев, уз са гла сност по -

сло дав ца, от по че ти с ра дом и при је ис те ка по ро диљ ског
од су ства из чла на 107. став 1. овог за ко на, али не при је не -
го што про тек не 60 да на од да на по ро ђа ја.

(2)Ако же на от поч не с ра дом при је ис те ка вре ме на по ро -
диљ ског од су ства из чла на 106. став 1. овог за ко на, има пра -
во да за ври је ме рад ног да на, по ред днев ног од мо ра, ко ри сти
још и 60 ми ну та од су ства с ра да ра ди до је ња дје те та.

(3)Ако же на ро ди мр тво ди је те, или ако ди је те умре при -
је ис те ка по ро диљ ског од су ства, же на има пра во на по ро -
диљ ско од су ство оно ли ко вре ме на ко ли ко је, по оцје ни
овла шће ног док то ра ме ди ци не, по треб но да се же на опо -
ра ви од по ро ђа ја и пси хич ког ста ња иза зва ног гу бит ком
дје те та, а нај ма ње 45 да на од да на по ро ђа ја, од но сно од
да на гу бит ка дје те та.

Члан 109.
(1)Ако мај ка дје те та умре, или на пу сти ди је те, или из

дру гих раз ло га ни је у ста њу да се бри не о дје те ту и да га
ње гу је (из др жа ва ње ка зне, те жа бо лест, до шко ло ва ва ње,
спе ци ја ли за ци ја и еду ка ци ја, при пре ма за за по шља ва ње
и др), пра во на од су ство у тра ја њу из чла на 107. став 1.
овог за ко на има за по сле ни отац или усво ји лац дје те та,
као и дру го ли це ко ме је над ле жни ор ган ста ра тељ ства
по вје рио ди је те на ње гу и ста ра ње од да на усво је ња или
да на по чет ка ста ра тељ ства без об зи ра на ста рост дје те та.

(2)Пра во из ста ва 1. овог чла на отац дје те та има и кад
мај ка ни је у рад ном од но су.

Члан 110.
(1)На кон ис те ка по ро диљ ског од су ства, је дан од за по -

сле них ро ди те ља има пра во да ра ди са по ло ви ном пу ног
рад ног вре ме на за ври је ме док ди је те не на вр ши три го -
ди не жи во та, уко ли ко је дје те ту, пре ма на ла зу овла шће -
ног док то ра ме ди ци не, по треб на по ја ча на ње га.

(2)Ако су ро ди те љи дје те та умр ли, или су ди је те на пу -
сти ли, или су не по зна ти, или се из дру гих оправ да них
раз ло га не мо гу ста ра ти о дје те ту, пра во на рад са по ло ви -
ном рад ног вре ме на у тра ја њу из ста ва 1. овог чла на има
за по сле ни усво ји лац дје те та или ли це ко ме је над ле жни
ор ган ста ра тељ ства по вје рио ди је те на ста ра ње и ње гу.

Члан 111.
(1)Је дан од ро ди те ља дје те та са пси хо фи зич ким смет ња -

ма у раз во ју, ко је ни је смје ште но у од го ва ра ју ћу здрав -
стве ну или со ци јал ну уста но ву, има пра во да ра ди с
по ло ви ном пу ног рад ног вре ме на из чла на 57. став 1. овог
за ко на, са пра вом на на кна ду пла те за дру гу по ло ви ну пу -
ног рад ног вре ме на.

(2)О тра ја њу, од но сно по чет ку и пре стан ку ко ри шће ња
овог пра ва од лу чу је овла шће на здрав стве на уста но ва, во -
де ћи ра чу на о по тре ба ма дје те та за по ја ча ном ро ди тељ -
ском ње гом и ста ра њем.

(3)На кна ду пла те ро ди те љу дје те та из ста ва 1. овог чла -
на обез би је ђу је Јав ни Фонд за дје чи ју за шти ту Ре пу бли ке
Срп ске ( у да љем тек сту: Фонд за дје чи ју за шти те).

(4)Ро ди те љу дје те та из ста ва 1. овог чла на не мо же се,
без ње го ве са гла сно сти, од ре ди ти да ра ди пре ко вре ме но
или но ћу, ни ти му се, без ње го вог при стан ка, мо же про -
ми је ни ти мје сто ра да.

Члан 112.
(1)За ври је ме ко ри шће ња по ро диљ ског од су ства, же на

има пра во на на кна ду пла те у ви си ни про сјеч не пла те ко -
ју је оства ри ла у то ку по след њих 12 мје се ци при је от по -
чи ња ња по ро диљ ског од су ства.

(2)На кна да се мје сеч но ускла ђу је са ра стом про сјеч них
пла та у Ре пу бли ци.

(3) Ако же на ни је оства ри ла пла ту за свих по след њих 12
мје се ци, на кна да пла те из но си у ви си ни пла те ко ју би
оства ри ла да је би ла на ра ду.

(4) Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на сход но се при мје њу ју и
на дру га ли ца ко ја, у скла ду са овим за ко ном, има ју пра -
во на на кна ду пла те за ври је ме од су ство ва ња с по сла због
ње ге и ста ра ња о дје те ту.

(5) На кна да пла те из ста ва 1. овог чла на оства ру је се на
те рет Фон да за дје чи ју за шти ту.

Члан 113.
Од ред бе чла на 112. овог за ко на сход но ће се при мје ни -

ти и код утвр ђи ва ња ви си не и на чи на оства ри ва ња на -
кна де пла те за ври је ме ра да са по ло ви ном пу ног рад ног
вре ме на из чла на 111. овог за ко на од стра не мај ке дје те -
та или дру гих ли ца ко ја, у сми слу овог за ко на, има ју пра -
во на скра ће но рад но ври је ме ра ди ње ге и ста ра ња о
дје те ту, за онај дио пу ног рад ног вре ме на у ко је ко ри сник
пра ва ни је ра дио.

Члан 114.
Ако је за сти ца ње од ре ђе них пра ва из рад ног од но са

или у ве зи с рад ним од но сом ва жно прет ход но тра ја ње
рад ног од но са, пе ри о ди по ро диљ ског од су ства, ра да с по -
ло ви цом пу ног рад ног вре ме на ра ди по ја ча не бри ге и ње -
ге дје те та, при вре ме не спри је че но сти за рад труд ни це
или мај ке ко ја до ји ди је те, или ра да с по ло ви цом пу ног
рад ног вре ме на ра ди бри ге и ње ге дје те та с те жим смет -
ња ма у раз во ју, сма тра ће се вре ме ном про ве де ним на ра -
ду у пу ном рад ном вре ме ну.

5. По себ на за шти та бо ле сних рад ни ка и ин ва ли да
Члан 115.
(1)Рад ни ку ко ји је по вре ђен на по слу или је обо лио од

про фе си о нал не бо ле сти, по сло да вац не мо же от ка за ти
уго вор о ра ду за ври је ме док је здрав стве но не спо со бан за
рад, без об зи ра да ли је рад ник са по сло дав цем за кљу чио
уго вор о ра ду на нео д ре ђе но или на од ре ђе но ври је ме.

(2)Ако је рад ник из ста ва 1. овог чла на за кљу чио уго вор
о ра ду на од ре ђе но ври је ме, пе ри од здрав стве не спри је -
че но сти за рад не ура чу на ва се у ври је ме тра ја ња уго во -
ра о ра ду.

Члан 116.
(1)Рад ник ко ји је при вре ме но био не спо со бан за рад

због по вре де или по вре де на ра ду, бо ле сти или про фе си -
о нал не бо ле сти, а за ко је га на кон ли је че ња, од но сно опо -
рав ка, овла ште ни ље кар, од но сно над ле жни ор ган у
скла ду с по себ ним про пи сом утвр ди да је спо со бан за рад,
има пра во да се вра ти ти на по сло ве на ко ји ма је прет ход -
но ра дио.

(2)Ако је пре ста ла по тре ба за оба вља њем по сло ва на ко -
ји ма је рад ник прет ход но ра дио, по сло да вац му је ду жан
по ну ди ти уго во ра о ра ду за оба вља ње дру гих од го ва ра ју -
ћих по сло ва, ко ји мо ра ју од го ва ра ти по сло ви ма на ко ји -
ма је рад ник прет ход но ра дио.

(3)Ако по сло да вац ни је у мо гућ но сти рад ни ку по ну ди -
ти уго вор о ра ду за оба вља ње дру гих од го ва ра ју ћих по сло -
ва или ако рад ник од би је по ну ђе ни уго во ра о ра ду,
по сло да вац му мо же от ка за ти на на чин и под усло ви ма
про пи са ним овим За ко ном.

(4)У спо ру из ме ђу по сло дав ца и рад ни ка, овла шће на
здрав стве на уста но ва ме ди ци не ра да је над ле жна да оци -
је ни да ли су по ну ђе ни по сло ви из ста ва 2. овог чла на од -
го ва ра ју ћи.

(5)Рад ник из ста ва 1. овог чла на има пра во на до дат но
струч но оспо со бља ва ње, ако је до шло до про мје не у тех -
но ло ги ји или на чи ну ра да, као и на све дру ге по год но сти
ко је про из ла зе из по бољ ша них усло ва ра да на ко је би
имао пра во.

6.Пра во на за по сле ње на дру гим по сло ви ма
Члан 117.
(1)Ако код рад ни ка по сто ји сма ње ње рад не спо соб но сти

уз пре о ста лу рад ну спо соб ност, сма ње ње рад не спо соб но -
сти уз дје ли мич ни гу би так рад не спо соб но сти или не по -
сред на опа сност од на стан ка сма ње ња рад не спо соб но сти
ко ју је утвр дио над ле жни ор ган у скла ду с по себ ним про -
пи сом, по сло да вац је ду жан, узи ма ју ћи у об зир на лаз и
ми шље ње тог ор га на, по ну ди ти рад ни ку за кљу че ње уго -
во ра о ра ду за оба вља ње по сло ва за ко је је рад но спо со -
бан, ко ји мо ра ју од го ва ра ти по сло ви ма на ко ји ма је
рад ник прет ход но ра дио.

(2)Ра ди оси гу ра ња по сло ва из ста ва 1. ово га чла на, по -
сло да вац је ду жан при ла го ди ти по сло ве спо соб но сти ма
рад ни ка, из ми је ни ти рас по ред рад ног вре ме на, од но сно
пред у зе ти дру ге мје ре да рад ни ку обез би је ди од го ва ра ју -
ће по сло ве.
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(3)Ако је по сло да вац пред у зео све мје ре из ста ва 2. овог
чла на, а не мо же рад ни ку обез би је ди ти од го ва ра ју ће по -
сло ве, од но сно ако је рад ник од био по ну ду за за кљу че ње
уго во ра о ра ду за оба вља ње по сло ва ко ји од го ва ра ју ње -
го вим спо соб но сти ма у скла ду с на ла зом и ми шље њем
над ле жног ор га на, по сло да вац рад ни ку мо же от ка за ти
уго вор о ра ду уз са гла сност син ди ка та, од но сно са вје та
рад ни ка.

(4)Ако син ди кат или са вјет рад ни ка ус кра ти са гла сност
на от каз рад ни ку из ста ва

1.овог чла на, са гла сност мо же за ми је ни ти са мо ар би -
тра жна од лу ка, у скла ду са по себ ним про пи си ма.

7. От прем ни на у слу ча ју от ка за уго во ра о ра ду рад ни ку
са пре о ста лом рад ном спо соб но сти

Члан 118.
(1)Рад ник ко ји је пре тр пио по вре ду на ра ду, од но сно ко -

ји је обо лио од про фе си о нал не бо ле сти, а ко јем на кон за -
вр ше ног ли је че ња, опо рав ка и про фе си о нал не
ре ха би ли та ци је, по сло да вац не мо же обез бје ди ти од го ва -
ра ју ће по сло ве из чла на 117. овог за ко на, има пра во на
от прем ни ну нај ма ње у дво стру ком из но су от прем ни не
утвђе не чла ном 194. овог За ко ном, без об зи ра на ври је ме
ко је је про вео на ра ду код по сло дав ца.

(2)Рад ник из ста ва 1. ово га чла на, ко ји је нео прав да но
од био по ну ђе не по сло ве из чла на 117. овог За ко на не ма
пра во на от прем ни ну у дво стру ком из но су, већ у јед но -
стру ком.

8. При вре ме на спри је че ност за рад
Члан 119.
(1)Рад ник је ду жан да нај ка сни је у ро ку три да на од да -

на на сту па ња при вре ме не спри је че но сти за рад у сми слу
про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу о то ме до ста ви по сло -
дав цу по твр ду над ле жног ље ка ра.

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

(3)Ако рад ник жи ви сам, по твр ду је ду жан да до ста ви у
ро ку од три да на на кон пре стан ка раз ло га због ко јих ни -
је мо гао да до ста ви по твр ду.

(4)Ље кар је ду жан да из да по твр ду из ста ва 1. овог чла -
на.

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

(6)На чин из да ва ња и са др жај по твр де о на сту па њу при -
вре ме не спри је че но сти за рад у сми слу про пи са о здрав -
стве ном оси гу ра њу пра вил ни ком спо ра зум но про пи су је
ми ни стар ра да уз ми шље ње ми ни стра здра вља и со ци јал -
не за шти те.

VI II ПЛА ТЕ, НА КНА ДЕ И ДРУ ГА ПРИ МА ЊА
1. Пла те
Члан 120.
(1)Рад ник оства ру је пра во на пла ту у скла ду са оп штим

ак том и уго во ром о ра ду.
(2)Рад ни ци ма се га ран ту је јед на ка пла та за исти рад

или рад исте ври јед но сти ко ји оства ру ју код по сло дав ца.
(3)Под ра дом исте вред но сти под ра зу ми е ва се рад за ко -

ји се зах ти је ва исти сте пен струч не спре ме, од но сно обра -
зо ва ња, зна ња и спо соб но сти, у ко ме је оства рен јед нак
рад ни до при нос уз јед на ку од го вор ност.

(4)Од лу ка по сло дав ца или спо ра зум са рад ни ком ко ји
ни су у скла ду са ста вом 2. овог чла на – ни штав ни су.

(5)У слу ча ју по вре де пра ва из ста ва 2. овог чла на,
рад ник има пра во да по кре не по сту пак за на кна ду
ште те.

(6)По сло да вац не мо же рад ни ку ис пла ти ти ма њу пла ту
од оне ко ја је утвр ђе на у скла ду са оп штим ак том и уго -
во ром о ра ду.

Члан 121.
(1)Пла та из чла на 120. став 1. овог за ко на са сто ји се од

пла те за оба вље ни рад и ври је ме про ве де но на ра ду,
уве ћа ња пла те по осно ву до при но са рад ни ка по слов -
ном успе ху по сло дав ца (на гра де, бо ну си и сл.), уве ћа ња
пла те про пи са них овим за ко ном, оп штим ак том и уго -
во ром о ра ду и дру гих при ма ња по осно ву рад ног од но -
са, у скла ду са за ко ном оп штим ак том и уго во ром о
ра ду.

(2)Под пла том у сми слу ста ва 1. овог чла на сма тра се
бру то пла та ко ја са др жи по рез и до при но се ко ји се пла ћа -
ју на пла ту у скла ду са по себ ним про пи сом.

2. Пла та за оба вље ни рад и ври је ме про ве де но на ра ду

Члан 122.
Пла та за оба вље ни рад и ври је ме про ве де но на ра ду са -

сто ји се од основ не пла те, ди је ла пла те за рад ни учи нак и
уве ћа ња пла те.

Члан 123.
(1)Основ на пла та од ре ђу је се на осно ву усло ва по треб -

них за рад на по сло ви ма за ко је је рад ник за кљу чио уго -
вор о ра ду утвр ђе них оп штим ак том и вре ме на
про ве де ног на ра ду.

(2)Еле мен ти за од ре ђи ва ње пла те из ста ва 1. овог чла на
су ко е фи ци јен ти сло же но сти по сла и ци је на ра да, ко ји се
утвр ђу ју за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

(3)Уко ли ко ци је на ра да у гра ни или дје лат но сти ни је
утвр ђе на ак ти ма из ста ва 2 овог чла на, ци је ну ра да од лу -
ком утвр ђу је Вла да Рре пу бли ке Срп ске на при је длог Еко -
ном ско-со ци јал ног са вје та Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву
за хтје ва за ин те ре со ва не стра не.

(4)Ако Еко ном ско-со ци јал ни са вјет не до ста ви при је -
длог од лу ке из ста ва 3. овог чла на у ро ку од 15 да на од да -
на при је ма за хтје ва за ин те ре со ва не стра не од лу ку о
ци је ни ра да до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске у на ред ном
ро ку од 15 да на.

(5)Рад ни учи нак од ре ђу је се на осно ву ква ли те та и оби -
ма оба вље ног по сла, као и од но са рад ни ка пре ма рад ним
оба ве за ма ко ји се утвр ђу је оп шти ма ак том и уго во ром о
ра ду..

(6)Уго во ром о ра ду мо же да се утвр ди основ на пла та у
ве ћем из но су од основ не пла те утвр ђе не на осно ву еле -
ме на та из оп штег ак та.

Члан 124.
(1)Пла та из чла на 123. овог за ко на уве ћа ва се0,3% за

сва ку го ди ну рад ног
ста жа.
(2) По ред уве ћа ња из ста ва 1. овог чла на, пла та рад ни ка

се у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду уве ћа ва
по осно ву оте жа них усло ва ра да, пре ко вре ме ног ра да, ра -
да но ћу, ра да пра зни ком и дру гим да ни ма у ко је се по за -
ко ну не ра ди.

(3) Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо гу се утвр ди ти и
дру ги слу ча је ви у ко ји ма рад ник има пра во на уве ћа ње
пла те, као што је уве ћа ње пла те по осно ву ра да у смје на -
ма, рад у оте жа ним усло ви ма и др.

Члан 124 а. (Ал тер на ти ва)
(1) Пла та из чла на 123. овог за ко на уве ћа ва се 0,4% за

сва ку пу ну го ди ну ра да оства ре ног у рад ном од но су код
по сло два ца.

(2)При об ра чу ну уве ћа ња из ста ва 1.  овог чла на ра чу на
се и ври је ме про ве де но у рад ном од но су код по сло дав ца
прет ход ни ка као и код по ве за них ли ца са по сло дав цем у
скла ду са за ко ном.

(3) По ред уве ћа ња из ста ва 1. овог чла на, пла та рад ни ка
се у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду уве ћа ва
по осно ву оте жа них усло ва ра да, пре ко вре ме ног ра да, ра -
да но ћу, ра да пра зни ком и дру гим да ни ма у ко је се по за -
ко ну не ра ди.

(4) Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо гу се утвр ди ти и
дру ги слу ча је ви у ко ји ма рад ник има пра во на уве ћа ње
пла те, као што је уве ћа ње пла те по осно ву ра да у смје на -
ма, рад у оте жа ним усло ви ма и др.

Члан 124 б. (Ал тер на ти ва)
(1) У скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду рад ник

има пра во на уве ћа ње пла те по осно ву рад ног ста жа, оте -
жа них усло ва ра да, пре ко вре ме ног ра да, ра да но ћу, ра да
пра зни ком и дру гим да ни ма у ко је се по за ко ну не ра ди.

(2) Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо гу да се утвр де
и дру ги слу ча је ви у ко ји ма рад ник има пра во на уве ћа ње
пла те, као што је уве ћа ње пла те по осно ву ра да у смје на -
ма, рад у оте жа ним усло ви ма и др.

Члан 125.
При прав ник има пра во на пла ту нај ма ње у ви си ни 80%

основ не пла те за по сло ве за ко је је за кљу чио уго вор о ра -
ду, као и на на кна ду тро шко ва и дру га при ма ња, у скла ду
са овим за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

Члан 126.
(1)Пла та се ис пла ћу је у ро ко ви ма утвр ђе ним оп штим

ак том и уго во ром о ра ду, нај ма ње је дан пут мје сеч но, а
нај ка сни је до кра ја те ку ћег мје се ца за прет ход ни мје сец.

(2)Пла те се ис пла ћу је са мо у нов цу, на те ку ћи ра чун рад -
ни ка, осим ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

(3)По сло да вац је ду жан да рад ни ку уру чи пи сме ни об -
ра чун пла те при ли ком сва ке ис пла те.

(4)Об ра чун пла те има сна гу из вр шне ис пра ве.
3. Нај ни жа пла та
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Члан 127.
(1)Нај ни жу пла ту у Ре пу бли ци утвр ђу је Вла да Ре пу бли -

ке Срп ске на при је длог Еко ном ско-со ци јал ног са вје та у
по след њем квар та лу те ку ће за на ред ну го ди ну.

(2)Уко ли ко Еко ном ско-со ци јал ни са вјет не утвр ди при -
је длог, од лу ку о нај ни жој пла ти из ста ва 1. овог чла на до -
но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске, има ју ћи у ви ду кре та ње
пла та, раст про из вод ње и жи вот ног стан дар да у Ре пу бли -
ци.

Члан 128.
(1) Нај ни жа пла та се ис пла ћу је са мо за пу но рад но ври -

је ме и про сјеч но оства ре не ре зул та те рад ни ка у скла ду са
ак ти ма по сло дав ца.

(2) Нај ни жа пла та се ис пла ћу је рад ни ку са мо ка да је из -
нос пла те рад ни ка, об ра чу на те у скла ду са овим за ко ном,
оп штим ак том или уго во ром о ра ду, ис под из но са нај ни -
же пла те из ста ва 1. овог чла на.

4. На кна да пла те
Члан 129.
Рад ник има пра во на на кна ду пла те за ври је ме од су -

ство ва ња с ра да у слу ча је ви ма пред ви ђе ним овим за ко -
ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

Члан 130.
(1)Оп штим ак том и уго во ром о ра ду бли же се уре ђу ју

слу ча је ви и усло ви за оства ри ва ње пра ва на на кна ду пла -
те, ви си на на кна да, на чин ис пла те и дру га пи та ња у ве зи
са оства ри ва њем пра ва рад ни ка на на кна ду пла те уре ђу -
ју се за ко ном .

(2)Ак ти ма из ста ва 1. овог чла на не мо же се од ре ди ти
ма њи из нос на кна де пла те од 50% про сјеч не пла те ко ју је
рад ник оства рио у од го ва ра ју ћем прет ход ном пе ри о ду, а
чи ја ду жи на се утвр ђу је За ко ном или оп штим ак том.

Члан 131.
(1)На кна да пла те за ври је ме ко ри шће ња го ди шњег од -

мо ра, ре пу блич ког пра зни ка, при вре ме не спри је че но сти
за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти,
као и за ври је ме пре ки да ра да због про пу ста по сло да ца
да пре ду зме од го ва ра ју ће мје ре за шти те на ра ду, из но си
у ви си ни од 100% про сјеч не пла те ко ју је рад ник оства рио
у од го ва ра ју ћем прет ход ном пе ри о ду, или од пла те ко ју
би оства рио да је био на ра ду.

(2)Про пи си ма о здрав стве ном оси гу ра њу бли же се уре -
ђу ју усло ви за оства ри ва ње пра ва на на кна ду пла те за
ври је ме при вре ме не спри је че но сти за рад због бо ле сти и
по вре да, тра ја ње пра ва на на кна ду, као и ви си на и на чин
оства ри ва ња пра ва на на кна ду пла те.

(3)На кна ду пла те за ври је ме од мо ра и од су ство ва ња с
ра да про пи са них овим за ко ном, оп штим ак том и уго во -
ром о ра ду, ис пла ћу је по сло да вац, ако овим или дру гим
за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

5. Дру га при ма ња по осно ву ра да
Члан 132.
(1) По сло да вац рад ни ку ис пла ћу је:
а) днев ни цу за слу жбе но пу то ва ње у Ре пу бли ци Срп ској,

у Фе де ра ци ји БиХ и у ино стран ству;
б) на кна ду тро шко ва пре во за код до ла ска на по сао и по -

врат ка с по сла, уко ли ко пре воз ни је ор га ни зо ван од стра -
не по сло дав ца;

в) на кна ду за по ве ћа не тро шко ве бо рав ка за ври је ме ра -
да на те ре ну;

г) тро шко ве јед ног то плог обро ка за ври је ме јед ног рад -
ног да на, као и у слу ча ју оба вља ња пре ко вре ме ног ра да
ду жег од три ча са днев но, у ко ли ко код по сло дав ца ни је
ор га ни зо ва на ис хра на рад ни ка;

г) от прем ни ну при ли ком од ла ска рад ни ка у пен зи ју; д)
на кна ду тро шко ва за ко ри шће ње соп стве ног ауто мо би ла
код оба вља ња слу жбе ног по сла, по на ло гу по сло дав ца; и
ђ) дру га при ма ња утвр ђе на оп штим ак том и уго во ром о
ра ду

(2) Ви си на и на чин оства ри ва ња при ма ња из ста ва
1.овог чла на уре ђу ју се оп штим ак ти ма и уго во ром о ра -
ду.

Члан 133.
Рад ни ку или ње го вој по ро ди ци, у скла ду са оп штим ак -

том и уго во ром о ра ду, при па да по моћ у слу ча ју:
а) смр ти рад ни ка; б) смр ти чла на по ро ди це;
в) те шке ин ва лид но сти и ду го трај не бо ле сти рад ни ка и

г) дру гим слу ча је ви ма.
Члан 134.
(1) Уко ли ко се Оп штим ко лек тив ним уго во ром не утвр -

ди уве ћа ње пла те из чла на 124.б., ви си на при ма ња из чла -
на 132.став 1. и ви си на по мо ћи из чла на 133. тач ка а), б)
и в), уве ћа ње пла те, ви си ну по мо ћи и ви си ну при ма ња,

од лу ком утвр ђу је Вла да Ре пу бли ке Срп ске на при је длог
Еко ном ско-со ци јал ног са вје та Ре пу бли ке Срп ске на осно -
ву за хтје ва јед ног од уче сни ка овог уго во ра.

(3)Ако Екон ком ско-со ци јал ни са вјет не до ста ви при је -
длог од лу ке из ста ва 1. овог чла на у ро ку од 15 да на од да -
на при је ма за хтје ва јед не од уче сни ца уго во ра, од лу ку из
ста ва 1. овог чла на до но си Вла да Ре пу бли ке Срп ске у на -
ред ном ро ку од 15 да на.

(4)Од лу ка Вла де Ре пу бли ке Срп ске из ста ва 1. овог чла -
на се при мје њу је до за кљу чи ва ња Оп штег ко лек тив ног
уго во ра ко јим ће ова пи та ња би ти ри је ше на.

Члан 135.
Рад ни ку се мо же ис пла ти ти ју би лар на на гра да за оства -

ре ни стаж код по сло дав ца, у скла ду са оп штим ак том и
уго во ром о ра ду.

6. За шти та пла те и на кна да
Члан 136.
(1)По сло да вац не мо же, без при стан ка рад ни ка или без

пра во сна жне од лу ке над ле жносг су да, сво је или ту ђе по -
тра жи ва ње пре ма рад ни ку на пла ти ти об у ста вља њем од
пла те или на кна де пла те.

(2)При нуд но из вр ше ње на пла ти или на кна ди пла те
рад ни ка про во ди се у скла ду са од ред ба ма За ко на о из вр -
шном по ступ ку.

(3)По је ди нач не ис пла те пла та, на кна да и дру гих при ма -
ња ни су јав не.

IX ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ПО ВРЕ ДУ ОБА ВЕ ЗА ИЗ УГО ВО РА О
РА ДУ И МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ОД ГО ВОР НОСТ

1.По вре да оба ве за из уго во ра о ра ду од стра не рад ни ка
Члан 137.
(1)Рад ник је ду жан да се на ра ду при др жа ва оба ве за

про пи са них за ко ном, ко лек тив ним уго во ром, пра вил ни -
ком о ра ду и уго во ром о ра ду, и да сво је рад не оба ве зе из -
вр ша ва на на чин ко јим не ће оне мо гу ћа ва ти или оме та ти
дру ге рад ни ке у из вр ша ва њу њи хо вих рад них оба ве за.

(2)За по вре ду рад них оба ве за рад ник је од го во ран по -
сло дав цу, а ако је по вре дом рад них оба ве за при чи ње на
ма те ри јал на ште та по сло дав цу или тре ћим ли ци ма, или
је учи ње но кри вич но дје ло или пре кр шај, рад ник је од го -
во ран ма те ри јал но, од но сно кри вич но и пре кр шај но.

Члан 138.
(1)Те жом по вре дом рад них оба ве за сма тра се та кво

по на ша ње рад ни ка на ра ду или у ве зи са ра дом ко јим
се на но си озбиљ на ште та ин те ре си ма по сло дав ца, као
и по на ша ње рад ни ка из ко га се осно ва но мо же за кљу -
чи ти да да љи рад рад ни ка код по сло дав ца не би био
мо гућ.

(2)Ако рад ник учи ни про пуст у ра ду или у ве зи са ра -
дом ко ји се не сма тра те жом по вре дом рад них оба ве за у
сми слу ста ва 1. овог чла на, по сло да вац ће га пи сме но
упо зо ри ти на та кво по на ша ње или из ре ћи мје ру из чла -
на 140. став 1. тач ка а) или б) овог за ко на, па уко ли ко рад -
ник, и по ред тог упо зо ре ња, по но ви исти или дру ги
про пуст, у ро ку од јед не го ди не, та кво по но вље но по на -
ша ње сма тра ће се те жом по вре дом рад них оба ве за због
ко је по сло да вац мо же от ка за ти уго вор о ра ду.

Члан 139.
Лак шом по вре дом рад них оба ве за сма тра ју се про пу сти

у ра ду и у ве зи са ра дом ко ји не ма ју штет не по сле ди це по
по сло два ца и ко ји се не сма тра ју те жим по вре да ма рад -
них оба ве за.

2. Мје ре за по вре ду рад них оба ве за и рад не ди сци пли -
не

Члан 140.
(1)За по вре де рад них оба ве за и рад не ди сци пли не рад -

ни ку се мо же из ре ћи јед на од сље де ћих мје ра:
а) пи сме но упо зо ре ње, б) нов ча на ка зна,
в) пре ста нак рад ног од но са.
(2)Мје ра из ста ва 1. тач ка в) овог чла на не мо же се из -

ре ћи за лак ше по вре де рад не
оба ве зе.
Члан 141.
По сло да вац мо же рад ни ку за по вре ду рад не оба ве зе

или не по што ва ње рад не ди сци пли не у сми слу чла на 179.
ст. 2. и 3. овог за ко на да, ако сма тра да по сто је олак ша ва -
ју ће окол но сти или да по вре да рад не оба ве зе, од но сно не -
по што ва ње рад не ди сци пли не, ни је та кве при ро де да
за по сле ном тре ба да пре ста не рад ни од нос, умје сто от ка -
за уго во ра о ра ду, из ре ћи јед ну од сле де ћих ме ра:

а) нов ча ну ка зну у ви си ни до 20% основ не пла те рад ни -
ка за ме сец у ко ме је нов ча на ка зна из ре че на, у тра ја њу
до три ме се ца, ко ја се из вр ша ва об у ста вом од пла те, на
осно ву од лу ке по сло дав ца о из ре че ној мје ри;
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б) пи сме но упо зо ре ње са на ја вом от ка за уго во ра о ра ду
у ко јем се на во ди да ће по сло да вац рад ни ку от ка за ти уго -
вор о ра ду без по нов ног упо зо ре ња, ако у на ред ном ро ку
од шест ме се ци учи ни исту по вре ду рад не оба ве зе или не -
по што ва ње рад не ди сци пли не.

3. На кна да ма те ри јал не ште те
Члан 142.
(1)Рад ник ко ји на ра ду или у ве зи са ра дом на мјер но

или из крај ње не па жње при чи ни ма те ри јал ну ште ту по -
сло дав цу, ду жан је да ту ште ту на кна ди.

(2)Ако ште ту про у зро ку је ви ше рад ни ка, сва ки од њих
од го ва ра за дио ште те ко ју је про у зро ко вао, а ако се не мо -
же утвр ди ти дио ште те ко ју је про у зро ко вао сва ки по је ди -
ни рад ник, сма тра се да су сви под јед на ко од го вор ни и
ште ту на кна ђу ју у јед на ким ди је ло ви ма.

(3)Ако је ви ше рад ни ка про у зро ко ва ло ште ту кри вич -
ним дје лом, за ште ту од го ва ра ју со ли дар но.

Члан 143.
(1)Ако се не мо же утвр ди ти та чан из нос на кна де ште -

те, или ако би утвр ђи ва ње ње не ви си не про у зро ко ва ло
не сра змјер не тро шко ве, ко лек тив ним уго во ром и пра -
вил ни ком о ра ду мо же се пред ви дје ти да се ви си на на -
кна де ште те утвр ђу је у па у шал ном из но су, као и да се
уре ди на чин и по сту пак па у шал ног утвр ђи ва ња на кна -
де ште те, од ре ди ор ган ко ји ту на кна ду утвр ђу је и дру га
пи та ња у ве зи са утвр ђи ва њем на кна де ште те у па у шал -
ном из но су.

(2)Уко ли ко је про у зро ко ва на ште та знат но ве ћа од утвр -
ђе ног па у шал ног из но са на кна де ште те, по сло да вац мо -
же за хтје ва ти на кна ду у ви си ни пу ног из но са
про у зро ко ва не ште те.

Члан 144.
(1)За ште ту ко ју рад ник на ра ду или у ве зи са ра дом

при чи ни тре ћем ли цу, рад ник ипо сло да вац од го ва ра ју со -
ли дар но.

(2)По сло да вац ко ји је, у скла ду са ста вом 1. овог чла на,
на кна дио ште ту тре ћем ли цу, има пра во да зах ти је ва да
му рад ник на док на ди ис пла ће ни из нос.

Члан 145.
Оп штим ак том мо гу се пред ви дје ти усло ви и слу ча је ви

у ко ји ма се рад ник мо же осло бо ди ти од оба ве зе да на кна -
ди при чи ње ну ште ту.

Члан 146.
Рад ник има пра во на на кна ду ште те од по сло дав ца ко -

ју пре тр пи на ра ду или у ве зи са ра дом, осим ако је ште -
та на ста ла ње го вом кри ви цом или крај њом не па жњом.

Члан 147.
Ако се из ме ђу по сло дав ца и рад ни ка не по стиг не са гла -

сност о ви си ни и на чи ну на кна де ште те, оште ће на стра -
на сво је пра во на на кна ду ште те оства ру је пу тем
над ле жног су да, у скла ду са за ко ном.

Члан 148.
На пи та ња на кна де ште те при чи ње не на ра ду или у ве -

зи са ра дом ко ја ни су по себ но уре ђе на овим за ко ном,
при мје њу ју се про пи си о обли га ци о ним од но си ма.

4. Уда ље ње рад ни ка са ра да
Члан 149.
(1)Ако је рад ник за те чен у вр ше њу рад њи за ко је се

осно ва но сум ња да пред ста вља ју кри вич но дје ло, те жу по -
вре ду рад не оба ве зе или рад њи ко је угро жа ва ју имо ви ну
ве ће ври јед но сти, по сло да вац га мо же уда љи ти с ра да и
при је от ка зи ва ња уго во ра о ра ду.

(2)Уда ље ње рад ни ка са ра да мо же тра ја ти нај ду же до
три мје се ца, у ко јем ро ку је по сло да вац ду жан да од лу чи
о од го вор но сти рад ни ка.

(3)Ако је про тив рад ни ка по кре нут кри вич ни по сту пак,
уда ље ње рад ни ка тра је до окон ча ња кри вич ног по ступ ка,
ако по сло да вац друк чи је не од лу чи.

Члан 150.
Рад ник ко ме је од ре ђен при твор уда љу је се са ра да од

пр вог да на при тво ра, док при твор тра је.
Члан 151.
Уда ље ње из чла на 149. овог за ко на мо же да тра је нај ду -

же три ме се ца, а по ис те ку тог пе ри о да по сло да вац је ду -
жан да за по сле ног вра ти на рад или да му от ка же уго вор
о ра ду ако за то по сто је оправ да ни раз ло зи из чла на 179.
овог за ко на.

Члан 152.
(1)За вре ме при вре ме ног уда ље ња рад ник са ра да у

сми слу чла на 149. овог за ко на, рад ни ку при па да на кна -
да пла те у ви си ни јед не 50% основ не пла те ко ју би оства -
рио да је на ра ду.

(2)На кна да пла те за вре ме при вре ме ног уда ље ња са ра -
да у сми слу чла на 149.овог за ко на ис пла ћу је по сло да вац,
уз пра во на ре гре сни за хтјев од ор га на ко ји је од ре дио
при твор.

Члан 153.
Рад ни ку за ври је ме при вре ме ног уда ље ња са ра да, у

сми слу чла на 149. овог за ко на, при па да раз ли ка из ме ђу
из но са на кна де пла те при мље не по осно ву чла на 152.
став 1. овог за ко на и пу ног из но са пла те, и то:

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

б) ако рад ни ку не пре ста не рад ни од нос у сми слу чла на
179. став 2. овог за ко на.

X ПРА ВА РАД НИ КА КОД ПРО МЈЕ НЕ ПО СЛО ДАВ ЦА
Члан 154.
У слу ча ју ста ту сне про мје не код по слодвца, од но сно

про мје не по сло дав ца, у скла ду са за ко ном, по сло да вац
сљед бе ник пре у зи ма од по сло дав ца прет ход ни ка оп ште
акт и све уго во ре о ра ду ко ји ва же на дан про мје не по сло -
дав ца.

Члан 155.
По сло да вац прет ход ник ду жан је да по сло дав ца сљед -

бе ни ка пот пу но и исти ни то оба ви је сти о пра ви ма и оба -
ве за ма из оп штег ак та и уго во ра о ра ду ко ји се пре но се.

Члан 156.
(1)По сло да вац прет ход ник ду жан је да о пре но ше њу

уго во ра о ра ду на по сло дав ца сљед бе ни ка пи сме ним пу -
тем оба ве сти рад ни ке чи ји се уго во ри о ра ду пре но се.

(2)Ако рад ник од би је пре нос уго во ра о ра ду или се не
из ја сни у ро ку од пет рад них да на од да на до ста вља ња
оба вје ште ња из ста ва 1. овог чла на, по сло да вац прет ход -
ник мо же рад ни ку да от ка же уго вор о ра ду.

Члан 157.
По сло да вац сљед бе ник ду жан је да при мје њу је оп шти

акт по сло дав ца прет ход ни ка нај ма ње го ди ну да на од
да на про мје не по сло дав ца, осим ако при је ис те ка тог
ро ка:

а) ис тек не ври је ме на ко је је до не шен оп шти акт; б) код
по сло дав ца сљед бе ни ка бу де до не шен но ви оп шти акт.

Члан 158.
(1)По сло да вац прет ход ник и по сло да вац сљед бе ник ду -

жни су да нај ма ње 15 да на при је про мје не по сло дав ца,
оба ви је сте ре пре зен та тив ни син ди кат код по сло дав ца о:

а) да ту му или пред ло же ном да ту му про мје не по сло дав -
ца; б) раз ло зи ма за про ме ну по сло дав ца;

в) прав ним, еко ном ским и со ци јал ним по сле ди ца ма
про мје не по сло дав ца на по ло жај за по сле них и мје ра ма
за њи хо во убла жа ва ње.

(2)По сло да вац прет ход ник и по сло да вац сљед бе ник ду -
жни су да, нај ма ње 15 да на при је про мје не по сло дав ца, у
са рад њи са ре пре зен та тив ним син ди ка том, пре ду зму ме -
ре у ци љу убла жа ва ња со ци јал но-еко ном ских по сље ди ца
на по ло жај рад ни ка.

(3)Ако код по сло дав ца не по сто ји ре пре зен та тив ни син -
ди кат, за по сле ни има ју пра во да бу ду не по сред но оба вје -
ште ни о окол но сти ма из ста ва 1. овог чла на.

Члан 159.
Од ред бе чла на 154. до 158.. овог за ко на при ме њу ју се и

у слу ча ју про мје не вла сни штва над ка пи та лом при вред -
ног дру штва или дру гог прав ног ли ца.

XI ВИ ШАК РАД НИ КА
Члан 160.
(1) По сло да вац је ду жан да до не се про грам рје ша ва ња

ви шка рад ни ка (у да љем тек сту: про грам), ако утвр ди да
ће због тех но ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них
про мје на у окви ру пе ри о да од 90 да на до ћи до пре стан ка
по тре бе за ра дом рад ни ка ко ји су у рад ном од но су на нео -
д ре ђе но вр је ме, и то за нај ма ње:

а) 10 рад ни ка код по сло дав ца ко ји има у рад ном од но -
су ви ше од 20, а ма ње од 100 за по сле них на нео д ре ђе но
вре ме;

б) 10% рад ни ка код по сло дав ца ко ји има у рад ном од -
но су ви ше од 100 за по сле них на нео д ре ђе но вр је ме;

в) 30 рад ни ка код по сло дав ца ко ји има у рад ном од но -
су пре ко 300 за по сле них на нео д ре ђе но вре ме.

(2) Про грам је ду жан да до не се и по сло да вац ко ји утвр -
ди да ће до ћи до пре стан ка по тре бе за ра дом нај ма ње 20
рад ни ка у окви ру пе ри о да од 90 да на, из раз ло га на ве де -
них у ста ву 1. овог чла на, без об зи ра на уку пан број за по -
сле них код по сло дав ца.
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Члан 161.
По сло да вац је ду жан да, при је до но ше ња про гра ма, у са -

рад њи са син ди ка том или са вје том рад ни ка код по сло -
дав ца и ЈУ „За вод за за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске“ (у
да љем тек сту: За вод), пре ду зме од го ва ра ју ће мје ре за но -
во за по шља ва ње ви шка рад ни ка.

Члан 162.
(1) Про грам оба ве зно са др жи:
а) раз ло ге пре стан ка по тре бе за ра дом рад ни ка; б) уку -

пан број рад ни ка код по сло дав ца;
в) број, ква ли фи ка ци о ну струк ту ру, го ди не ста ро сти и

стаж оси гу ра ња рад ни ка ко ји су ви шак и по сло ве ко је оба -
вља ју;

г) кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ви шка рад ни ка; д) мје ре
за за по шља ва ње: пре мје штај на дру ге по сло ве, рад код
дру гог по сло дав ца, пре ква ли фи ка ци ја или до ква ли фи ка -
ци ја, не пу но рад но ври је ме али не кра ће од по ло ви не пу -
ног рад ног вре ме на и дру ге мје ре;

ђ) сред ства за ре ша ва ње со ци јал но-еко ном ског по ло жа -
ја ви шка за по сле них; ж) рок у ко ме ће би ти от ка зан уго -
вор о ра ду.

(2)По сло да вац је ду жан да при је длог про гра ма до ста ви
син ди ка ту или са вје ту рад ни ка и За во ду нај ка сни је осам
да на од да на утвр ђи ва ња при је дло га про гра ма, ра ди да -
ва ња ми шље ња.

(3)Про грам до но си управ ни од бор, а код по сло дав ца код
ко га ни је обра зо ван управ ни од бор - ди рек тор, од но сно
пред у зет ник.

Члан 163.
(1) Син ди кат или са вјет рад ни ка ду жан је да до ста ви

ми шље ње на при је длог про гра ма у ро ку од 15 да на од да -
на до ста вља ња при је дло га про гра ма.

(2)За вод је ду жан да, у ро ку из ста ва 1. овог чла на, до -
ста ви по сло дав цу при је длог мје ра у ци љу да се спри је чи
или на нај ма њу мје ру сма њи број от ка за уго во ра о ра ду,
од но сно обез би је ди пре ква ли фи ка ци ју, до ква ли фи ка ци -
ју, са мо за по шља ва ње и дру ге ме ре за но во за по шља ва ње
ви шка рад ни ка.

(3)По сло да вац је ду жан да раз мо три ми шље ње син ди -
ка та, и да их оба вје сти о свом ста ву у ро ку од осам да на
од да на до ста вља ња ми шље ња.

Члан 164.
Кри те ри јум за утвр ђи ва ње ви шка рад ни ка не мо же да

бу де од су ство ва ње рад ни ка са ра да због при вре ме не
спри је че но сти за рад, труд но ће, по ро диљ ског од су ства,
ње ге дје те та и по себ не ње ге дје те та.

Члан 165.
(1)По сло да вац је ду жан да при је от ка за уго во ра о ра ду,

у сми слу чла на 179. став 1. тач ка в) овог за ко на, рад ни ку
ис пла ти от прем ни ну у ви си ни утвр ђе ној за ко ном, оп -
штим ак том или уго во ром о ра ду.

(2)От прем ни на не мо же би ти ни жа од тре ћи не пла те
рад ни ка за сва ку на вр ше ну го ди ну ра да код по сло дав ца.

(3)Пла том у сми слу ста ва 2. овог чла на сма тра се про -
сјеч на мје сеч на пла та рад ни ка ис пла ће на за по след ња
три мје се ца ко ја прет хо де мје се цу у ко јем се ис пла ћу је от -
прем ни на.

Члан 166.
(1) Рад ник ко ме по сло да вац по сли је ис пла те от прем ни -

не из чла на 165. овог за ко на от ка же уго вор о ра ду због
пре стан ка по тре бе за ње го вим ра дом оства ру је пра во на
нов ча ну на кна ду и пра во на пен зиј ско и ин ва лид ско оси -
гу ра ње и здрав стве ну за шти ту, у скла ду са про пи си ма о
за по шља ва њу.

XII ЗА БРА НА КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ ПО СЛО ДАВ ЦУ
Члан 167.
Рад ник ко ји је за сно вао рад ни од нос с пу ним рад ним

вре ме ном не мо же, без са гла сно сти по сло дав ца, да за свој
или ту ђи ра чун уго ва ра или оба вља по сло ве из дје лат но -
сти ко је оба вља по сло да вац.

Члан 168.
(1)Ако рад ник на ра ду оства ри изум, ино ва ци ју, тех -

нич ко уна пре ђе ње или дру ги про на ла зак из дје лат но -
сти ко ју оба вља по сло да вац, ду жан је да о то ме
оба ви је сти по сло дав ца и да му, по пра ву пр вен ства, по -
ну ди от куп про на ла ска, ако уго во ром о ра ду ни је дру га -
чи је од ре ђе но.

(2)Ако се по сло да вац у ро ку од 60 да на не ода зо ве на по -
ну ду за от куп про на ла ска, или из ја ви да не ма ин те ре са
за про на ла зак, рад ник сло бод но рас по ла же про на ла ском,
с тим што је ду жан да у том ро ку и за ври је ме пре го во ра
с по сло дав цем про на ла зак чу ва као тај ну.

Члан 169.
(1)По сло да вац се мо же спо ра зу мје ти с рад ни ком да се

рад ник за од ре ђе но ври је ме на кон пре стан ка рад ног од -
но са, а нај ду же до јед не го ди не, не мо же за по сли ти код
дру гог по сло дав ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке или на ужем
под руч ју, од но сно да не мо же, за свој или ту ђи ра чун, на
ис тој те ри то ри ји, од но сно под руч ју оба вља ти или уго ва -
ра ти по сло ве ко ји ма се кон ку ри ше по сло дав цу.

(2)Рад ник се не мо же оба ве за ти пре ма по сло дав цу у
сми слу ста ва 1. овог чла на ако је до пре стан ка рад ног од -
но са рад ни ка до шло због по вре де уго во ра о ра ду од стра -
не по сло дав ца.

(3)За ври је ме тра ја ња оба ве за из ста ва 1. овог чла на,
рад ник има пра во на на кна ду, ко ја не мо же би ти ма ња од
50% про сјеч не пла те ко ју је рад ник оства рио у то ку по -
след њих шест мје се ци ра да код по сло дав ца. Ако се по сло -
да вац и рад ник дру га чи је не спо ра зу ми ју, ова на кна да
ис пла ћу је се рад ни ку у јед но крат ном из но су.

XI II ИЗ МЈЕ НА УГО ВО РА О РА ДУ
1. Из мје на са др жа ја уго во ра о ра ду
Члан 170.
(1)По сло да вац мо же рад ни ку да по ну ди из мје ну са др -

жа ја уго во ра о ра ду (у да љем тек сту: анекс уго во ра):
а) ра ди пре мје шта ја на дру го рад но мје сто и дру го мје -

сто ра да код истог по сло дав ца, у скла ду са чла ном 172.
овог за ко на;

б) ра ди упу ћи ва ња на рад на од го ва ра ју ћи по сао код
дру гог по сло дав ца, у скла ду са чла ном 173. овог за ко на;

в) ако је рад ни ку ко ји је ви шак обез би је дио оства ри ва -
ње пра ва из чла на 162. став 1. тач ка д) овог за ко на;

г) ако је до шло до про мје на у пла ти, нов ча ним на кна -
да ма и дру гим при ма њи ма рад ни ка по осно ву ра да,

д) у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним оп штим ак том и
уго во ром о ра ду.

(2)Од го ва ра ју ћим по слом у сми слу ста ва 1. тач ка б) овог
чла на сма тра се по сао за чи је се оба вља ње за хтје ва иста
вр ста и сте пен струч не спре ме ко ји су утвр ђе ни уго во ром
о ра ду.

Члан 171.
(1)Уз по ну ду за за кљу чи ва ње анек са уго во ра по сло да -

вац је ду жан да рад ни ку у пи са ном об ли ку до ста ви и раз -
ло ге за по ну ду, рок у ко ме рад ник тре ба да се из ја сни о
по ну ди и прав не по сле ди це ко је мо гу да на ста ну од би ја -
њем по ну де.

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

(3)Сма тра се да је рад ник од био по ну ду за за кљу чи ва ње
анек са уго во ра ако се не из ја сни у ро ку из ста ва 2. овог
чла на.

(4)Ако рад ник при хва ти по ну ду за за кљу чи ва ње анек са
уго во ра, за др жа ва пра во да пред над ле жним су дом оспо -
ра ва за ко ни тост тог уго во ра у ро ку од 6 мје се ци.

2. Пре ме штај на дру го рад но мје сто или у дру го мје сто
ра да 

Члан 172.
(1) Рад ник мо же да бу де пре мје штен на дру го рад но мје -

сто код по сло дав ца ко је од го ва ра ње го вој стурч ној спре -
ми и ис ку ству сте че ним ра дом.

(2) Рад ник  мо же да бу де пре мје штен у дру го ме сто ра -
да:

а) ако је дје лат ност по сло дав ца та кве при ро де да се рад
оба вља у мје сти ма ван сје ди шта по сло дав ца, од но сно ње -
го вог ор га ни за ци о ног де ла;

б) ако је уда ље ност од ме ста у ко ме рад ник ра ди до мје -
ста у ко је се пре ми је шта на рад ма ња од 50 км и ако је ор -
га ни зо ван ре до ван пре воз ко ји омо гу ћа ва бла го вре ме ни
до ла зак на рад и по вра так са ра да и обез би је ђе на на кна -
да тро шко ва пре во за у ви си ни ци је не пре во зне кар те у
јав ном са о бра ћа ју;

в) ако рад но мје сто у дру гом мје сту ра да од го ва ра ње го -
вој стурч ној спре ми и ис ку ству сте че ним ра дом.

(2) Рад ник мо же да бу де пре мје штен у дру го мје сто ра -
да ван слу ча је ва из ста ва 1. овог чла на са мо уз свој при -
ста нак.

3. Упу ћи ва ње рад ни ка на рад код дру гог по сло дав ца
Члан 173.

(1)Рад ник мо же да бу де при вре ме но упу ћен на рад код
дру гог по сло дав ца на од го ва ра ју ћи по сао ако је при вре -
ме но пре ста ла по тре ба за ње го вим ра дом, дат у за куп по -
слов ни про стор или за кљу чен уго вор о по слов ној
са рад њи, док тра ју раз ло зи за ње го во упу ћи ва ње, а нај ду -
же до го ди ну да на.
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(2)Рад ник мо же, уз сво ју са гла сност, у слу ча је ви ма из
ста ва 1. овог чла на и у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним оп -
штим ак том или уго во ром о ра ду, да бу де при вре ме но
упу ћен на рад код дру гог по сло дав ца и ду же од го ди ну да -
на, док тра ју раз ло зи за ње го во упу ћи ва ње.

(3)Рад ник мо же да бу де при вре ме но упу ћен у сми слу
ста ва 1. овог чла на у дру го мје сто ра да ако су ис пу ње ни
усло ви из чла на 172. став 2. тач ка б) овог за ко на.

(4)Рад ник са по сло дав цем код ко га је упу ћен на рад за -
кљу чу је уго вор о ра ду на од ре ђе но ври је ме.

(5)Уго во ром о ра ду из ста ва 4. овог чла на рад ни ку се не
мо гу утвр ди ти ма ња пра ва од пра ва ко ја је имао код по -
сло дав ца ко ји га је упу тио на рад.

(6)По ис те ку ро ка на ко ји је упу ћен на рад код дру гог по -
сло дав ца рад ник има пра во да се вра ти на рад код по сло -
дав ца ко ји га је упу тио.

4. Упу ћи ва ње рад ни ка на рад у стра ну зе мљу
Члан 174.
(1) По сло да вац мо же рад ни ка упу ти ти на рад у стра ну

зе мљу у ко јој по сло да вац оба вља дио сво је дје лат но сти,
под усло вом да по сло ви ко је рад ник тре ба да оба ља од го -
ва ра ју ње го вим струч ним и рад ним спо соб но сти ма и да
се са рад ни ком спо ра зу ми је о сле де ћем:

а) тра ја њу ра да у стра ној зе мљи, б) усло ви ма смје шта ја
рад ни ка за ври је ме бо рав ка у стра ној зе мљи, ако је то по -
треб но, в) ва лу ти у ко јој ће се рад ни ку ис пла ћи ва ти пла -
та и дру га при ма ња по осно ву ра да у стра ној зе мљи, као
и ро ко ви ма и на чи ну ис пла те, г) усло ви ма од ла ска и по -
врат ка рад ни ка са ра да у стра ној зе мљи.

(2)По сло да вац је ду жан да рад ни ка, при је од ла ска на
рад у стра ну зе мљу, упо зна о про пи си ма ко ји ће се при -
мје њи ва ти код оства ри ва ња ње го вих пра ва и оба ве за за
ври је ме ра да у стра ној зе мљи.

(3)Стра ном зе мљом, у сми слу ста ва 1. овог чла на, не
сма тра се Фе де ра ци ја Бо сне и Хер це го ви не.

XIV – ПРЕ СТА НАК РАД НОГ ОД НО СА
1. Раз ло зи за пре ста нак рад ног од но са 
Члан 175.
Рад ни од нос пре ста је:
а) ис те ком ро ка на ко ји је за сно ван, б) кад рад ник на вр -

ши 65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра -
ња,

в) спо ра зу мом из ме ђу рад ни ка и по сло дав ца, г) от ка зом
уго во ра о ра ду од стра не рад ни ка или по сло дав ца, д) од -
лу ком над ле жног су да

ђ) на за хтјев ро ди те ља или ста ра те ља рад ни ка мла ђег
од 18 го ди на жи во та; е) смр ћу рад ни ка и ж) у дру гим слу -
ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном.

Члан 176.
Рад ни ку пре ста је рад ни од нос не за ви сно од ње го ве во -

ље и во ље по слодвца:
а) ако је на на чин про пи сан за ко ном утвр ђе но да је код

рад ни ка до шло до гу бит ка рад не спо соб но сти, са да ном
гу бит ка рад не спо соб но сти од но сно са да ном до ста вља ња
на ла за и ми шље ња о гу бит ку рад не спо соб но сти по сло -
дав цу;

б) ако бу де осу ђен на без у слов ну ка зну за тво ра или на
мје ру без би јед но сти, вас пит ну или за штит ну мје ру у тра -
ја њу ду жем од шест мје се ци, са да ном по чет ка из вр ше ња
ка зне, од но сно мје ре;

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

2. Спо ра зум ни пре ста нак рад ног од но са
Чла на 177.
(1)Рад ни од нос мо же да пре ста не на осно ву пи са ног

спо ра зу ма по слодвца и рад ни ка.
(2)Спо ра зу мом из ста ва 1. овог чла на мо гу се уго во ри ти

пра ва и оба ве зе рад ни ка и по сло дав ца до пре стан ка и на -
кон пре стан ка рад ног од но са.

(3)Спо ра зум из ста ва 1. овог чла на про из во ди прав но
дје ство од да на овје ре пот пи са рад ни ка на спо ра зу му од
стра не над ле жног ор га на ло кал не са мо у пра ве.

(4) При је пот пи си ва ња спо ра зу ма, по сло да вац је ду жан
да рад ни ка пи са ним пу тем оба вје сти о по сле ди ца ма до
ко јих до ла зи у оства ри ва њу пра ва за слу чај не за по сле но -
сти.

3. От каз уго во ра о ра ду од стра не рад ни ка
Члан 178.
(1)Рад ник има пра во да по сло дав цу от ка же уго вор о ра -

ду, без оба ве зе на во ђе ња раз ло га.
(2)От каз уго во ра о ра ду рад ник до ста вља по сло дав цу у

пи са ном об ли ку, нај ма ње 15 да на при је да на ко ји је рад -
ник на вео као дан пре стан ка рад ног од но са

(3)У слу ча ју да рад ник от ка зу је уго вор о ра ду због по сло -
дав че ве по вре де оба ве за ко је про из и ла зе из овог за ко на,
дру гих про пи са, оп штих ака та и уго во ра о ра ду, от каз се
по сло дав цу мо же до ста ви ти нај ма ње је дан дан при је да -
на ко ји је рад ник на вео као дан пре стан ка рад ног од но са
.

(4)От каз уго во ра о ра ду по осно ву из ста ва 3. овог чла на
рад ник мо же да ти нај да ље у ро ку од 15 да на од да на ка -
да је са знао да је по сло да вац из вр шио по вре ду оба ве за из
овог за ко на, дру гих про пи са, оп штих ака та и уго во ра о ра -
ду.

2. От каз уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца
2.1 Раз ло зи за от каз уго во ра о ра ду
Члан 179.
(1)По сло да вац мо же рад ни ку да от ка же уго вор о ра ду,

ако за то по сто ји оправ да ни раз лог и то:
а) ако не оства ру је ре зул та те ра да или не ма по треб на

зна ња и спо соб но сти за оба вља ње по сло ва на ко ји ма ра -
ди;

б) ако је прав но сна жно осу ђен за кри вич но де ло на ра -
ду или у ве зи са ра дом; в) ако услед тех но ло шких, еко ном -
ских или ор га ни за ци о них про ме на пре ста не по тре ба за
оба вља њем од ре ђе ног по сла или до ђе до сма ње ња оби ма
по сла, а по сло да ва не мо же рад ни ку обез би је ди ти дру ги
по сао;

г) ако од би је за кљу че ње анек са уго во ра у сми слу чла на
170. став 1. тач ка а-г) овог за ко на.

д) ако се не вра ти на рад код по сло дав ца у ро ку од 5 да -
на од да на ис те ка ро ка ми ро ва ња рад ног од но са из чла -
на 94. овог за ко на, од но сно не пла ће ног од су ства из чла на
93. овог за ко на.

(2)По сло да вац мо же да от ка же уго вор о ра ду ра ни ку ко -
ји сво јом кри ви цом учи ни те жу по вре ду рад не оба ве зе, и
то:

а) од би је да из вр ша ва сво је рад не оба ве зе од ре ђе не уго -
во ром о ра ду, б) из вр ши кра ђу, на мјер но уни ште ње, оште -
ће ње или не за ко ни то рас по ла га ње сред стви ма
по сло дав ца, као и на но ше ње ште те тре ћим ли ци ма ко ју
је по сло да вац ду жан на кна ди ти,

в) зло у по тре би по ло жај, са ма те ри јал ним или дру гим
штет ним по сле ди ца ма по по сло дав ца,

г) ода по слов не или слу жбе не тај не, д) на мјер но оне мо -
гу ћа ва или оме та дру ге рад ни ке да из вр ша ва ју сво је рад -
не оба ве зе, чи ме се ре ме ти про цес ра да код по сло дав ца,

ђ) на сил нич ки се по на ша пре ма по сло дав цу, дру гим
рад ни ци ма и тре ћим ли ци ма за ври је ме ра да,

е) нео прав да но из о ста не с по сла у тра ја њу од три да на
у ка лен дар ској го ди ни, ж) ако је дао не тач не по дат ке ко -
ји су би ли од лу чу ју ћи за за сни ва ње рад ног од но са;

з) из вр ши на си ље на осно ву по ла, дис кри ми на ци ју, уз -
не ми ра ва ње и сек су ал но уз не ми ра ва ње дру ги рад ни ка
или мо бинг,

и) ако учи ни дру гу те жу по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе -
ну оп штим ак том, од но сно уго во ром о ра ду.

(3)По сло да вац мо же да от ка же уго вор о ра ду рад ни ку
ко ји не по шту је рад ну ди сци пли ну, и то:

а) ако нео прав да но од би је да оба вља по сло ве и из вр ша -
ва на ло ге по сло дав ца у скла ду са за ко ном;

б) ако не до ста ви по твр ду о при вре ме ној спри је че но сти
за рад у сми слу 120. Овог за ко на;

в) ако зло у по тре би пра во на од су ство због при вре ме не
спре че но сти за рад; г) због до ла ска на рад под деј ством
ал ко хо ла или дру гих опој них сред ста ва, од но сно упо тре -
бе ал ко хо ла или дру гих опој них сред ста ва у то ку рад ног
вре ме на, ко је има или мо же да има ути цај на оба вља ње
по сла;

д) ако ње го во по на ша ње пред ста вља рад њу из вр ше ња
кри вич ног де ла учи ње ног на ра ду и у ве зи са ра дом, не -
за ви сно од то га да ли је про тив за по сле ног по кре нут кри -
вич ни по сту пак за кри вич но де ло;

ђ) ако рад ник ко ји ра ди на по сло ви ма са по ве ћа ним ри -
зи ком, на ко ји ма је као по се бан услов за рад утвр ђе на по -
себ на здрав стве на спо соб ност, од би је да бу де под врг нут
оцје ни здрав стве не спо соб но сти;

е) ако не по шту је рад ну ди сци пли ну про пи са ну ак том
по сло дав ца, од но сно ако је ње го во по на ша ње та кво да не
мо же да на ста ви рад код по сло дав ца.

(4)По сло да вац мо же рад ни ка да упу ти на од го ва ра ју ће
пре гле де у овла шће ну здрав стве ну уста но ву ко ју од ре ди
по сло да вац, о свом тро шку, ра ди утвр ђи ва ња окол но сти
из ста ва 3. тач. в) и г) овог чла на или да утвр ди по сто ја -
ње на ве де них окол но сти на дру ги на чин у скла ду са за -
ко ном.
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(5)Од би ја ње за по сле ног да се ода зо ве на по зив по сло -
дав ца да из вр ши ана ли зу сма тра се не по што ва њем рад -
не ди сци пли не у сми слу ста ва 3. овог чла на.

2.2. По сту пак у слу ча ју от ка за уго во ра о ра ду од стра не
по сло дав ца

Члан 180.
(1)По сло да вац је ду жан да при је от ка за уго во ра о ра ду

у слу ча ју из чла на 179. ст.
2.и 3. овог за ко на, рад ни ка пи са ним пу тем оба ви је сти о

по сто ја њу раз ло га за от каз уго во ра о ра ду и да му оста ви
рок од нај ма ње осам да на од да на до ста вља ња оба вје ште -
ња да се из ја сни на на во де из оба вје ште ња.

(2)У оба вје ште њу из ста ва 1. овог чла на по сло да вац је
ду жан да на ве де основ за да ва ње от ка за, чи ње ни це и до -
ка зе ко ји ука зу ју на то да су се сте кли усло ви за от каз и
рок за да ва ње од го во ра на оба вје ште ње.

(3)Не из ја шња ва ње уред но оба ви је ште ног рад ни ка о
окол но сти ма ко је му се ста вља ју на те рет у ро ку из ста ва
(1) овог чла на ни је смет ња за да ље во ђе ње по ступ ка.

Члан 181.
По сло да вац мо же рад ни ку из чла на 179. став 1. тач ка

а) овог за ко на да от ка же уго вор о ра ду, ако му је прет ход -
но дао пи сме но упо зо ре ње у ве зи са не до ста ци ма у ње -
го вом ра ду, упут стви ма и при мје ре ним ро ком за
по бољ ша ње ра да, рад ник не по бољ ша рад у оста вље ном
ро ку, а по сло да вац не мо же да му обез би је ди дру ги од -
го ва ра ју ћи по сао.

Члан 182.
(1)Рад ник уз из ја шње ње мо же да при ло жи ми шље ње

син ди ка та чи ји је члан, у ро ку из чла на 180. став (1) овог
за ко на.

(2)По сло да вац је ду жан да раз мо три при ло же но ми -
шље ње син ди ка та.

Члан 183.
(1)Оправ да ним раз ло гом за от каз уго во ра о ра ду, у сми -

слу чла на 179. овог за ко на, не мо же да се сма тра:
а) при вре ме на спре че ност за рад усљед бо ле сти, не сре -

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

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

в) члан ство или неч ла но ство у по ли тич кој ор га ни за ци -
ји, син ди ка ту, пол, је зик, на ци о нал на или ет нич ка при -
пад ност, со ци јал но по ри је кло, вје ро и спо ви јест, по ли тич ко
или дру го увје ре ње или не ко дру го лич но свој ство рад ни -
ка

г) дје ло ва ње у свој ству пред став ни ка рад ни ка, у скла ду
са овим за ко ном; д) обра ћа ње рад ни ка син ди ка ту или ор -
га ни ма над ле жним за за шти ту пра ва из рад ног од но са у
скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

(2)По сло да вац не мо же рад ни ку  да от ка же уго вор о ра -
ду у сми слу чла на 179. став

1.тач ка а), в) и г). за ври је ме труд но ће, по ро диљ ског од -
су ства, ро ди тељ ског од су ства и скра ће ног ра да ра ди ње ге
дје те та.

Члан 184.
(1)От каз уго во ра о ра ду из чла на 179. став 1. тач ка а) и

ст. 2. и 3. овог за ко на по сло да вац мо же да ти рад ни ку у ро -
ку од три ме се ца од да на са зна ња за чи ње ни це ко је су
основ за да ва ње от ка за, од но сно у ро ку од шест мје се ци
од да на на сту па ња чи ње ни ца ко је су основ за да ва ње от -
ка за.

(2)От каз уго во ра о ра ду из чла на 179. став 1. тач ка б)
овог за ко на по сло да вац мо же да ти за по сле ном нај ка сни -
је до ис те ка ро ка за стар је ло сти за кри вич но дје ло утвр ђе -
но за ко ном.

Члан 185.
(1)Уго вор о ра ду от ка зу је се рје ше њем у пи са ном об ли -

ку ко је мо ра би ти обра зло же но и са др жа ва ти од ред бе о
прав ном ли је ку.

(2)Рје ше ње о от ка зу уго во ра о ра ду мо ра да се до ста ви
рад ни ку лич но, у про сто ри ја ма по сло дав ца, од но сно на
адре су пре би ва ли шта или бо ра ви шта за по сле ног.

(3)Ако по сло да вац рад ни ку ни је мо гао да до ста ви рје -
ше ње о от ка зу уго во ра о ра ду у сми слу ста ва 2. овог чла -
на, ду жан је да о то ме са чи ни пи сме ну за би ље шку и
рје ше ње о от ка зу ис так не на огла сној та бли по сло дав ца.
По ис те ку осам да на од да на ис ти ца ња од лу ке на огла сној
та бли сма тра се да је до ста вља ње из вр ше но.

(4)Рад ни ку пре ста је рад ни од нос да ном до ста вља ња рје -
ше ња о от ка зу, осим ако овим за ко ном или са мим рје ше -
њем , ни је од ре ђен дру ги рок.

Члан 186.
(1)По сло да вац је ду жан да рад ни ку, у слу ча ју пре стан ка

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

(2)У слу ча ју от ка за уго во ра о ра ду рад ни ку код ко га је
рад но ври је ме пре ра спо ре ђе но у сми слу чла на 70. овог
за ко на, по сло да вац је ду жан рад ни ку ис пла ти ти на кна ду
и обез би је ди ти дру га пра ва по осно ву пре ко вре ме ног ра -
да.

(3)Ис пла ту оба ве за из ста ва 1. овог чла на, по сло да вац је
ду жан да из вр ши до да на пре стан ка рад ног од но са.

Члан 187.
У слу ча ју спо ра пред над ле жним ор га ном, по сло да вац

је ду жан да до ка же по сто ја ње раз ло га за от каз уго во ра о
ра ду.

Члан 188.
У то ку тра ја ња суд ског спо ра о от ка зу уго во ра о ра ду,

над ле жни суд мо же, на за хтјев рад ни ка, ако оци је ни да се
очи то ра ди о не за ко ни том от ка зу уго во ра о ра ду, или ако
се ра ди о от ка зу уго во ра о ра ду пред став ни ку рад ни ка су -
прот но чла ну 191. овог за ко на, од лу чи ти да се рад ник
при вре ме но вра ти на по сао, до окон ча ња спо ра, осим у
слу ча је ви ма от ка за уго во ра о ра ду у скла ду са чла ном
179. став 1. бач ка б, став 2. тач ка б, в, г, д, ђ, и з..

Члан 189.
Ако над ле жни суд утвр ди да је от каз уго во ра о ра ду, ко -

ји је по сло да вац дао рад ни ку не за ко нит или без прав ног
осно ва, на ло жи ће по сло дав цу да рад ни ка вра ти на рад и
рас по ре ди на по сло ве ко је је оба вљао при је от ка за уго во -
ра о ра ду или на дру ге по сло ве ко ји од го ва ра ју струч ним
и рад ним спо соб но сти ма рад ни ка, као и да му ис пла ти
на кна ду на име из гу бље не пла те и дру гих при ма ња на ко -
је рад ник има пра во пре ма оп штем ак ту и уго во ру о ра ду.

Члан 190.
(1) Ако от ка же уго вор о ра ду рад ни ку у слу ча ју из чла -

на 179. став 1. тач ка в) овог за ко на, по сло да вац не мо же
на истим по сло ви ма да за по сли дру го ли це у ро ку од го -
ди ну да на од да на пре стан ка рад ног од но са.

(2) Ако при је ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на на ста не
по тре ба за оба вља њем истих по сло ва, по сло да вац је ду -
жан да при је за кљу чи ва ња уово ра о ра ду по ну ди за по сле -
ње рад ни ку ко ме је пре стао рад ни од нос.

3. От каз уго во ра о ра ду иза бра ном пред став ни ку рад ни -
ка

Члан 191.
(1)По сло да вац мо же от ка за ти уго вор о ра ду иза бра ном

пред став ни ку рад ни ка у са вје ту рад ни ка или у ор га ни ма
син ди ка та за ври је ме оба вља ња ње го ве функ ци је, и шест
мје се ци на кон ње ног пре стан ка, са мо уз прет ход ну са гла -
сност син ди ка та, од но сно са вје та рад ни ка.

(2)Ако син ди кат од но сно са вјет рад ни ка се у ро ку од 8
да на не из ја сни о да ва њу са гла сно сти, сма тра се да је са -
гласн са од лу ком по сло дав ца.

(3)Ако син ди кат или са вјет рад ни ка ус кра ти са гла сност
на от каз уго во ра о ра ду то мо ра пи сме но обра зло жи ти, а
по сло да вац мо же у ро ку од 15 да на од да на при је ма из ја -
шње ња син ди ка та од но сно са вје та рад ни ка за тра жи ти до -
но ше ње ар би тра жне од лу ке, у скла ду са по себ ним
за ко ном.

(4)За шти ту из ста ва 1. овог чла на има ју пред сјед ник ре -
пре зет на тив ног син ди ка та и са вје та рад ни ка.

4. От ка зни рок
Члан 192.
(1)Код пре стан ка рад ног од но са, рад ник има пра во на

от ка зни рок, осим ако му пре ста је рад ни од нос у слу ча је -
ви ма из чла на 179. став (1) т. б) и д) и ст. (2). и (3) овог за -
ко на.

(2)От ка зни рок не мо же би ти кра ћи од 15 ка лен дар ских
да на ако от каз уго во ра о ра ду да је рад ник, осим у слу ча -
ју из чла на 171. став 3. ни ти кра ћи од 30 ка лен дар ских да -
на ако от каз уго во ра о ра ду да је по сло да вац. От ка зни рок
по чи ње те ћи од да на уру че ња от ка за рад ни ку, од но сно
по сло дав цу.

(3)Оп штим ак том и уго во ром о ра ду бли же се уре ђу ју
слу ча је ви и усло ви за от ка зни рок, тра ја ње от ка зног ро ка
и дру га пи та ња у ве зи са пра ви ма и оба ве за ма рад ни ка и
по сло дав ца за ври је ме от ка зног ро ка.

(4)Ако от каз уго во ра о ра ду да је по сло да вац, ак ти ма из
ста ва 3. овог чла на од ре ђу је се ду жи от ка зни рок за рад -
ни ке са ду жим рад ним ста жом.
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Члан 193.
(1) Ако рад ник, на за хтјев по сло дав ца, пре ста не да ра -

ди при је ис те ка про пи са ног от ка зног ро ка, по сло да вац је
ду жан да му ис пла ти на кна ду пла те и при зна сва пра ва
по осно ву ра да као да је ра дио до ис те ка от ка зног ро ка.

(2) По сло да вац је ду жан да рад ни ку омо гу ћи да за ври -
је ме от ка зног ро ка ко ри сти је дан сло бо дан дан у сед ми -
ци ра ди тра же ња но вог за по сле ња.

5. От прем ни на
Члан 194.
(1)Рад ни ку ко ји је за кљу чио уго вор о ра ду на нео д ре ђе -

но ври је ме, а ко јем рад ни од нос пре ста је от ка зом уго во -
ра о ра ду од стра не по сло дав ца, на кон нај ма ње дви је
го ди не не пре кид ног ра да код по сло дав ца, по сло да вац је
ду жан да ис пла ти от прем ни ну, осим ако му рад ни од нос
пре ста је от ка зом уго во ра о ра ду у слу ча је ви ма из чла на
179. став 1. тач ка б) и д), и ст. (2) и (3) истог чла на овог за -
ко на.

(2)Ви си на от прем ни не из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је
се оп штим ак том и уго во ром ора ду и за ви си од ду жне
ра да рад ни ка код по сло дав ца, а из но си нај ма ње у ви си -
ни јед не тре ћи не не то про сјеч не мје сеч не пла те рад ни -
ка ис пла ће не у по след ња три мје се ца при је пре стан ка
уго во ра о ра ду, за сва ку на вр ше ну го ди ну ра да код по -
сло дав ца.

(3)Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, по сло да вац и рад ник
се мо гу спо ра зу мје ти да се рад ни ку обез би је ди не ки дру -
ги вид на кна де умје сто от прем ни не.

(4)Пра во на от прем ни ну или нов ча ну на кна ду рад ни ка
у дру гим слу ча је ви ма пре стан ка рад ног од но са утвр ђу је
се оп штим ак том и уго во ром о ра ду.

(5)О на чи ну и ро ко ви ма ис пла те от прем ни не по сло да -
вац и рад ник мо гу за кљу чи ти по се бан спо ра зум.

6.Прав не по сље ди це не за ко ни то от ка за уго во ра о ра ду
Члан 195.
(1)Ако над ле жни суд у то ку по ступ ка утвр ди да је рад -

ни ку пре стао рад ни од нос без прав ног осно ва, а рад ник
не зах ти је ва да се вра ти на рад, суд ће, на за хтјев рад ни -
ка, оба ве за ти по сло дав ца да рад ни ку ис пла ти на кна ду
ште те у из но су од нај ви ше 12 пла та рад ни ка, у за ви сно -
сти од вре ме на про ве де ног у рад ном од но су код по сло -
дав ца, го ди на жи во та рад ни ка и бро ја из др жа ва них
чла но ва по ро ди це, а што се де таљ ни је уре ђу је ко лек тив -
ним уго во ром.

(2)Ако суд у то ку по ступ ка утвр ди да је рад ни ку пре стао
рад ни од нос не за ко ни то или без прав ног осно ва, али у то -
ку по ступ ка по сло да вац до ка же да по сто је окол но сти ко -
је оправ да но ука зу ју да на ста вак рад ног од но са, уз
ува жа ва ње свих окол но сти и ин те ре са обе стра не у спо ру,
ни је мо гућ, суд ће од би ти зах тев рад ни ка да се вра ти на
рад и до су ди ће му на кна ду ште те у из но су од нај ви ше 18
пла та. (3) Ако суд у то ку по ступ ка утвр ди да је по сто јао
основ за пре ста нак рад ног од но са, али да је по сло да вац
по сту пио су прот но од ред ба ма за ко на ко ји ма је про пи сан
по сту пак за пре ста нак рад ног од но са, суд ће од би ти зах -
тев рад ни ка за вра ћа ње на рад, а на име на кна де ште те
рад ни ку ће до су ди ти из нос до шест пла та рад ни ка.

(4)Од лу ком су да из ста ва 1. и 2. овог чла на утвр ђу је се
да тум пре стан ка рад ног

од но са.
7.Пре ста нак рад ног од но са на за хтјев ро ди те ља или ста -

ра те ља рад ни ка
Члан 196.
(1)Рад ни од нос рад ни ка мла ђег од 18 го ди на жи во та

пре ста је на за хтјев ро ди те ља или ста ра те ља, са да ном ко -
ји на ве ден у за хтје ву.

(2)У ко ли ко у за хтје ву ни је нав ден дан пре стан ка рад -
ног од но са, рад ни од нос пре ста је да ном под но ше ња за -
хтје ва.

8.Пре ста нак рад ног од но са смр ћу рад ни ка
Члан 197.
Рад ни од нос пре ста је смр ћу рад ни ка, да ном смтри или

да ном са зна ња за ње го ву смрт.
XV ЗА ШТИ ТА ПРА ВА РАД НИ КА
Члан 198.
(1) О пра ви ма и оба ве за ма рад ни ка из рад ног од но са, у

скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду, од -
лу чу је по сло вод ни ор ган по сло дав ца (ди рек тор) или дру -
го ли це од ре ђе но ста ту том или ак том о осни ва њу.

(2) Овла шће но ли це из ста ва 1. овог чла на мо же, пу тем
пи сме не пу но мо ћи, овла сти ти дру го по слов но спо соб но
ли це да од лу чу је о свим или по је ди ним пра ви ма и оба -
ве за ма из рад ног од но са.

Члан 199.
Рад ни ку се у пи са ном об ли ку доствља рје ше ње о оства -

ри ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти, са обра зло же њем
и по у ком о прав ном ли је ку, осим у слу ча ју из чла на 170.
став 1.

Члан 200.
(1)Рад ник ко ји сма тра да му је по сло да вац по ври је дио

пра во из рад ног од но са, мо же под ни је ти пи са ни за хтјев
по сло дав цу да му обез би је ди оства ри ва ње тог пра ва.

(2)За хтјев из ста ва 1. овог чла на се под ни је ти у ро ку од
30 да на од да на са зна ња за по вре ду пра ва, а нај да ље у ро -
ку од три мје се ца од да на учи ње не по вре де.

(3)Под но ше ње за хтје ва за за шти ту пра ва у сми слу ста -
ва 1. овог чла на не од ла же из вр ше ње рје ше ња или рад ње
про тив ко јих је рад ник под нио за хтјев за за шти ту пра ва,
осим ако се ра ди о од би ја њу рад ни ка да ра ди на по сло ви -
ма при чи јем оба вља њу по сто ји не по сред на опа сност по
жи вот или те же на ру ша ва ње здра вља рад ни ка или тре -
ћих ли ца.

(4) По сло да вац је ду жан да од лу чи о за хтје ву рад ни ка у
ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња за хтје ва, а ако у том
ро ку не од лу чи, сма тра ће се да је за хтјев при хва ћен.

Члан 201.
(1)Рад ник ко ји сма тра да му је по сло да вац по ври је дио

пра во из рад ног од но са, мо же да под не се при је длог за
мир но рје ша ва ње рад ног спо ра над ле жном ор га ну или
ту жбу над ле жном су ду за за шти ту тог пра ва.

(2)Пра во на под но ше ње при је дло га и ту жбе ни је усло -
вље но прет ход ним обра ћа њем рад ни ка по сло дав цу за за -
шти ту пра ва.

(3)При је длог за мир но рје ша ва ње рад ног спо ра рад ник
мо же да под не се у ро ку од 30 да на од да на са зна ња за по -
вре ду пра ва, а нај а ка сни је у ро ку од 3 мје се ца од да на
учи ње не по вре де.

(4)Ту жбу за за шти ту пра ва рад ник мо же да под не се нај -
ка сни је у ро ку од шест мје се ци од да на са зна ња за по вре -
ду пра ва или да на учи ње не по вре де.

(5)Ту жбу из ста ва 4. овог чла на, рад ник за по слен у ор га -
ни ма и ор га ни за ци ја ре пу блич ке и ло кал не упра ве, јав ним
пред у зе ћи ма, уста но ва ма, слу жба ма и ин сти ту ци ја ма пра -
во су ђа, мо же да под не се уко ли ко прет ход но пред мет спо -
ра ни је ри је шен у по ступ ка мир ног рје ша ва ња спо ра код
над ле жног ор га на.

(6)По кре та њем по ступ ка из ста ва 3 и 4. овог чла на пре -
ки да ју се ро ко ви за ста ре.

Члан 202.
(1) Не за ви сно од по ступ ка за за шти ту пра ва ко ји је по -

кре нуо код по сло дав ца или дру гих над ле жних ор га на рад -
ник се мо же обра ти ти ин спек то ру ра да ра ди за шти те пра ва
у ро ку од мје сец да на од да на са зна ња за по вре ду пра ва, а
нај да ље у ро ку од три мје се ца од да на учи ње не по вре де.

Члан 203.
Ако се исто вре ме но нај ма ње 10 рад ни ка или нај ма ње

10% од укуп ног бро ја за по сле них рад ни ка, обра ти ло по -
сло дав цу за за шти ту пра ва из рад ног од но са, по сло да вац
је ду жан да за тра жи и раз мо три ми шље ње син ди ка та или
са вје та рад ни ка ако код по сло дав ца ни је ус по ста вљен
син ди кат.

XVI РАД ВАН РАД НОГ ОД НО СА
1.При вре ме ни и по вре ме ни по сло ви
Члан 204.
(1) За оба вља ње по сло ва ко ји су по сво јој при ро ди та кви

да не тра ју ду же од 60 рад них да на у ка лен дар ској го ди -
ни и да не пре ста вља ју по сло ве за ко је се за кљу чу је уго -
вор о ра ду, по сло да вац мо же да за кљу чи уго вор о
оба вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва са:

а) не за по сле ним ли цем;
б) рад ни ком ко ји ра ди не пу но рад но ври је ме - до пу ног

рад ног вре ме на;
в) чла ном омла дин ске или сту дент ске за дру ге; г) ко ри -

сни ком ста ро сне пен зи је.
(2) Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се у пи са ном

об ли ку.
2.Уго вор о дје лу
Члан 205.
(1)По сло да вац мо же са од ре ђе ним ли цем да за кљу чи

уго вор о дје лу, ра ди оба вља ња по сло ва ко ји су ван дје лат -
но сти по сло дав ца, а ко ји има ју за пред мет са мо стал ну из -
ра ду или оправ ку од ре ђе не ства ри, са мо стал но из вр ше ње
од ре ђе ног фи зич ког или ин те лек ту ал ног по сла.

(2)Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се у пи са ном
об ли ку.

3.Уго вор о струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу
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Члан 206.
(1)По сло да вац мо же да за кљу чи уго вор о струч ном

оспо со бља ва њу са ли цем ра ди оба вља ња при прав нич ког
ста жа, од но сно по ла га ња струч ног ис пи та, кад је то за ко -
ном, од но сно дру гим про пи сом пред ви ђе но као по се бан
услов за са мо ста лан рад у стру ци.

(2)Рад по уго во ру из ста ва 1. овог чла на ра чу на се у рад -
но ис ку ство као услов за рад на од ре ђе ним по сло ви ма.

(3)По сло да вац мо же да за кљу чи уго вор о струч ном уса -
вр ша ва њу са ли цем ко је же ли да се струч но уса вр ши и
стек не по себ на зна ња и спо соб но сти за рад у сво јој стру -
ци, од но сно да оба ви спе ци ја ли за ци ју, за ври је ме утвр ђе -
но про гра мом уса вр ша ва ња, од но сно спе ци ја ли за ци је.

(4)По сло да вац мо же ли ци ма из ста ва 1. овог чла на да
обез би је ди нов ча ну на кна ду идру га пра ва, у скла ду са за -
ко ном, оп штим ак том или уго во ром о струч ном оспо со -
бља ва њу и уса вр ша ва њу.

(5)Нов ча на на кна да из ста ва 3. овог чла на не сма тра се
пла том у сми слу овог

за ко на.
(6)Уго во ри из ста ва 1. и 2. овог чла на за кљу чу је се у пи -

са ном об ли ку.
4.Уго вор о до пун ском ра ду
Члан 207.
(1)Рад ник ко ји је за кљу чио уго вор о ра ду с пу ним рад ним

вре ме ном мо же, без са гла сно сти по сло дав ца, за кљу чи ти
уго вор о ра ду са дру гим по сло дав цем за рад до по ло ви не
пу ног рад ног вре ме на под усло вом да се рад но ври је ме
рад ни ка код тих по сло да ва ца вре мен ски не по ду да ра и да
се не ра ди о оба вља њу по сло ва из чла на 167. овог за ко на.

(2)Уго во ром о до пун ском ра ду утвр ђу је се пра во на нов -
ча ну на кна ду и дру га пра ва иоба ве зе по осно ву ра да.

(3)Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је се у пи са ном
об ли ку.

XVII ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ РАД НИ КА И ПО СЛО ДА ВА ЦА
1.Са вјет рад ни ка
Члан 208.
(1)Код по сло дав ца ко ји ре дов но за по шља ва нај ма ње 15

рад ни ка, рад ни ци мо гу ус по ста ви ти са вјет рад ни ка,у
скла ду са за ко ном.

(2)Са вјет рад ни ка да је ми шље ње и уче ству је у од лу чи -
ва њу о еко ном ским и со ци јал ним пра ви ма и ин те ре си ма
рад ни ка на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном и
оп штим ак том.

2.Осни ва ње син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца
Члан 209.
(1)Рад ни ци има ју пра во да по свом сло бод ном из бо ру

ор га ни зу ју син ди кат и да се уње га учла њу ју, у скла ду са
ста ту том и пра ви ли ма син ди ка та.

(2)По сло дав ци има ју пра во да по свом сло бод ном из бо -
ру ор га ни зу ју од го ва ра ју ћа удру же ња по сло да ва ца и да се
у њих учла њу ју, у скла ду са ста ту том и пра ви ли ма тих
удру же ња.

(3)Син ди кат и удру же ња по сло да ва ца осни ва ју се без
ика кве прет ход не са гла сно сти би ло ког ор га на вла сти.

Члан 210.
Рад ни ци, од но сно по сло дав ци, сло бод но од лу чу ју о свом

исту па њу из син ди ка та, од но сно из удру же ња по сло да ва ца.
Члан 211.
(1)По сло дав ци ма и удру же њи ма по сло да ва ца, ка да дје -

лу ју у сво је име или пу тем дру гог ли ца, чла на или за ступ -
ни ка, за бра ње но је да се ми је ша ју у ор га ни зо ва ње и рад
син ди ка та, или да, уз да ва ње ма те ри јал не или дру ге по -
др шке син ди ка ту, кон тро ли шу ње гов рад.

(2)Син ди ка ту, ка да дје лу је у соп стве но име или пу тем
дру гог ли ца, чла на или за ступ ни ка, за бра ње но је да се
ми је ша у ор га ни зо ва ње, рад и упра вља ње удру же њем по -
сло да ва ца.

Члан 212.
(1) За ко ни та дје лат ност син ди ка та и удру же ња по сло да -

ва ца не мо же се трај но ни ти при вре ме но за бра ни ти.
(2) Син ди кал не ор га ни за ци је упи су ју се у ре ги стар син -

ди кал них ор га ни за ци ја, ко ји про пи су је и во ди Ми ни стар -
ство ра да и бо рач ко - ин ва лид ске (у да љем тек сту.
ми ни стар ство).

3. Усло ви за рад син ди ка та
Члан 213.
(1) По сло да вац је ду жан да син ди ка ту омо гу ћи дје ло ва -

ње у скла ду са ње го вом уло гом и за да ци ма, ста ту том, про -
гра мом и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма о ра ду и то:

а) да по кре ће ини ци ја ти ве, под но си за хтје ве и при је дло -
ге и да за у зи ма ста во ве од зна ча ја за ма те ри јал ни, еко -
ном ски и со ци јал ни по ло жај рад ни ка;

б) да се ми шље ња и при је дло зи син ди ка та раз мо тре
при је до но ше ња од лу ке од зна ча ја за ма те ри јал ни, еко -
ном ски и со ци јал ни по ло жај рад ни ка и да се у од но су на
њих опре ди је ли.

Члан 214.
По сло да вац је ду жан да син ди ка ту обез би је ди тех нич -

ко-про стор не усло ве за ње го во дје ло ва ње, у скла ду са про -
стор ним и фи нан сиј ским мо гућ но сти ма, као и да му
омо гу ћи при ступ по да ци ма и ин фор ма ци ја ма нео п ход -
ним за оба вља ње син ди кал них ак тив нсо ти.

Члан 215.
(1)Пред став ни ци ма син ди ка та мо ра се омо гу ћи ти од су -

ство ва ње са по сла ра ди при су ство ва ња син ди кал ним са -
стан ци ма, кон фе рен ци ја ма, сјед ни ца ма и кон гре си ма и
ра ди оспо со бља ва ња на кур се ви ма и се ми на ри ма.

(2)Пред став ни ци ма син ди ка та обез бје ђу је се при ступ
свим рад ним мје сти ма код по сло дав ца кад је то по треб -
но за оба вља ње њи хо ве функ ци је.

(3)У слу ча ју по тре бе уби ра ња сред ста ва со ли дар но сти,
пред став ни ци рад ни ка ко је син ди кат за то овла сти, има -
ју пра во да ову ак тив ност оба вља ју у од го ва ра ју ћим про -
сто ри ја ма или по го ни ма по сло дав ца.

(4)Пред став ни ци ма син дик та до зво ље но је да ис ти чу
оба вје ште ња син ди ка та у про сто ри ја ма по сло дав ца на
мје сти ма ко ја су при сту пач на рад ни ци ма.

(5)Пред став ни ци ма син ди ка та до зво ља ва се да ко ри сте
нај ма ње два са та мје сеч но уто ку рад ног вре ме на за са -
стан ке у пред у зе ћу и два са та сед мич но за оста ле син ди -
кал не ак тив но сти.

(6)По сло да вац је ду жан да пред став ни ци ма син ди ка та
до зво ли да рад ни ци ма до ста вља ју ин фор ма ци је, бил те не,
пу бли ка ци је, лет ке и дру га до ку мен та син ди ка та.

(7)По сло да вац је ду жан обез би је ди ти сло бо дан при ступ
вањ ским син ди кал ним пред став ни ци ма у ор га ни за ци ју
син ди ка та ор га ни зо ва ну код ње га, с тим да те ак тив но сти
и по сје те бу ду ра ни је на ја вље не по сло дав цу.Ак тив но сти
син ди ка та вр ше се та ко да не иду на ште ту ре дов ног
функ ци о ни са ња по сло дав ца и рад не ди сци пли не.

Члан 216.
По сло да вац је ду жан обез би је ди ти об ра чун и упла ту

син ди кал не чла на ри не об у ста вом из но са чла на ри не из
пла та рад ни ка - чла но ва син ди ка та при ли ком сва ке ис -
пла те пла те на осно ву пи сме не из ја ве, од но сно пот пи са -
не син ди кал не при ступ ни це рад ни ка.

4. Ре пре зен та тив ност син ди ка та
Члан 217.
(1) Син ди кат се сма тра ре пре зен та тив ним:
а) ако је осно ван и дје лу је на на че ли ма син ди кал ног ор -

га ни зо ва ња и дје ло ва ња; б) ако је не за ви сан од ор га на
вла сти и по сло да ва ца; в) ако се фи нан си ра пре те жно из
чла на ри не и дру гих соп стве них из во ра;

г) ако има по тре бан број чла но ва на осно ву при ступ ни -
ца у скла ду са чл. 219. и 220. овог за ко на;

д) ако је упи сан у ре ги стар у скла ду са за ко ном и дру -
гим про пи си ма.

(2) При ли ком утвр ђи ва ња ре пре зен та тив но сти на осно -
ву бро ја чла но ва, при о ри тет има по след ња пот пи са на
при ступ ни ца син ди ка ту.

(3) У слу ча ју да на од го ва ра ју ћем ни воу ор га и зо ва ња
дје лу је са мо је дан син ди кат, сма тра се да је исти ре пре -
зен та ти ван, без об зи ра на број чла но ва ко је оку пља.

Члан 218.
Ре пре зен та тив ним син ди ка том код по сло дав ца сма тра

се сва ки син ди кат ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 206.
овог за ко на и у ко ји је учла ње но не ма ње од 20% за по сле -
них од укуп ног бро ја за по сле них код по сло дав ца.

Члан 219.
(1)Ре пре зен та тив ним син ди ка том у гра ни или дје лат но -

сти сма тра се сва ки син ди кат ко ји ис пу ња ва усло ве из
чла на 217. овог за ко на и у ко ји је учла ње но не ма ње од
20% од укуп но за по сле них у тој гра ни или дје лат но сти.

(2)Ре пре зен та тив ним син ди ка том на ни воу Ре пу бли ке
сма тра се син ди кат ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 217.
став 1. тач ка а), б), в), и д), овог за ко на и у ко ји је учла ње -
но не ма ње од 20% од укуп но за по сле них у Ре пу бли ци,
пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку.

5. Ре пре зен та тив ност удру же ња по сло да ва ца
Члан 220.
(1)Удру же ње по сло да ва ца сма тра се ре пре зен та тив ним:

а) ако је упи са но у ре ги стар у скла ду са за ко ном;
б) ако има по тре бан број за по сле них код по сло да ва ца –

чла но ва удру же ња по сло да ва ца у скла ду са чла ном 221.
овог за ко на.

vanredni sindikat_master sindikalca  07-12-2015  16:14  Page 19



РИЈЕЧ СИНДИКАТА24

(2) У слу ча ју да на од го ва ра ју ћем ни воу ор га и зо ва ња
дје лу је са мо јед но удур же ње по сло да ва ца, сма тра ће се да
је исто ре пре зен та тив но, без об зи ра на број за по сле них
код по сло да ва ца – чла но ва удру же ња.

Члан 221.
Ре пре зен та тив ним удру же њем по сло да ва ца у сми слу

овог за ко на сма тра се удру же ње по сло да ва ца у ко је је
учла ње но не ма ње од 20% по сло да ва ца од укуп ног бро ја
по сло да ва ца у при вред ним гра на ма или дје лат но сти ма,
на ни воу Ре пу бли ке, под усло вом да ти по сло дав ци за по -
шља ва ју не ма ње од 20% за по сле них од укуп ног бро ја за -
по сле них у при вред ним гра на ма или дје лат но сти ма на
ни воу Ре пу бли ке.

6. Утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та и по сло -
да ва ца.

Члан 222.
(1) Ре пре зен та тив ност син ди ка та код по сло да ва ца утвр -

ђу је по сло да вац у при су ству пред став ни ка за ин те ре со ва -
них син ди ка та, у скла ду са овим за ко ном.

(2) Син ди кат мо же да под не се за хтјев за утвр ђи ва ње ре -
пре зен та тив но сти Од бо ру за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив -
но сти син ди ка та и удру же ња по сло да ва ца (у да љем
тек сту: Од бор):

а) ако му ни је утвр ђе на ре пре зен та тив ност у сми слу ста -
ва 1. овог чла на у ро ку од 15 да на од да на под но ше ња за -
хтје ва;

б) ако сма тра да ре пре зен та тив ност син ди ка та ни је
утвр ђе на у скла ду са овим за ко ном.

(3) Ре пре зен та тив ност из ста ва 2. овог чла на на при је -
длог Од бо ра утвр ђу је ми ни стар.

Члан 223.
Ре пре зен та тив ност син ди ка та за те ри то ри ју Ре пу бли ке,

од но сно у гра ни или дје лат но сти и ре пре зен та тив ност
удру же ња по сло да ва ца на ни воу Ре пу бли ке, од но сно у
гра ни или дје лат но сти, утвр ђу је ми ни стар на при је длог
Од бо ра, у скла ду са овим за ко ном.

Члан 224.
(1)Од бор чи не по три пред став ни ка Вла де Ре пу бли ке

Срп ске (у да љем тек сту: Вла да), ре пре зен та тив ног син ди -
ка та и ре пре зен та тив ног удру же ња по сло да ва ца ко ји има -
ју нај ве ћи број чла но ва, ко ји се име ну ју на че ти ри го ди не.

(2)Пред став ни ке Вла де име ну је Вла да на при је длог ми -
ни стра, а пред став ни ке син ди ка та и удру же ња по сло да -
ва ца име ну ју ре пре зен та тив ни син ди ка ти и удру же ње
по сло да ва ца ораг ни зо ва них на ни воу Ре пу бли ке.

(3)Ад ми ни стра тив но – струч не по сло ве за Од бор оба вља
ми ни стар ство.

(4) Члан ство у Од бо ру по пра ви лу ће од ра жа ва ти рав но -
прав ну за сту пље ност по ло ва.

Члан 225.
(1)За хтјев за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти у сми слу

чла на 222. став 1.овог за ко на син ди кат под но си по сло дав -
цу.

(2)Уз за хтјев се под но си до каз о ис пу ња ва њу усло ва ре -
пре зен та тив но сти из чла на 217. став 1. тач ка г) и д).

(3)У по ступ ку утвр ђи ва ња ре пре зен та тив но сти син ди -
ка та код по сло дав ца уче ству ју и пред став ни ци син ди ка -
та осно ва них код по сло дав ца.

(4) О за хтје ву по сло да вац од лу чу је рје ше њем на осно ву
под не се них до ка за о ис пу ња ва њу усло ва ре пре зен та тив -
но сти, у ро ку од 15 да на од да на под но ше ња за хтје ва.

Члан 226.
(1)За хтјев за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти у сми слу

чла на 217. и 220. овог за ко на син ди кат, од но сно удру же -
ње по сло да ва ца, под но си Од бо ру.

(2)Уз за хтјев се под но си до каз о ис пу ња ва њу усло ва ре -
пре зен та тив но сти из чла на 217., 218, 220 и 221, те из ја ва
ли ца овла шће ног за за сту па ње син ди ка та, од но сно по сло -
дав ца, о бро ју чла но ва.

(3)Уку пан број за по сле них и по сло да ва ца на те ри то ри -
ји Ре пу бли ке, од но сно у гра ни или дје лат но сти утвр ђу је
се на осно ву по да та ка За во да за ста ти сти ку, од но сно дру -
гог ор га на ко ји во ди од го ва ра ју ћу еви ден ци ју.

(4)Уку пан број за по сле них код по сло дав ца утвр ђу је се
на осно ву по твр де по сло дав ца.

(5)По сло да вац је ду жан да на за хтјев син ди ка та из да по -
твр ду о бро ју за по сле них.

7. По сту пак по за хтје ву за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив -
но сти

Члан 227.
(1) У по ступ ку утвр ђи ва ња ре пре зен та тив но сти син ди -

ка та код по сло дав ца уче ству ју и пред став ни ци син ди ка -
та осно ва них код по сло дав ца.

(2) О за хтје ву из чла на 222. овог за ко на по сло да вац од -
лу чу је рје ше њем на осно ву под ни је ти до ка за о ис пу ње њу
усло ва ре пре зен та тив но сти, у ро ку од 15 да на од да на
под но ше ња за хтје ва.

Члан 228.
(1) Од бор утвр ђу је да ли су за хтјев и до ка зи под ни је ти у

скла ду са чла ном 225. овог за ко на.
(2)Под но си лац за хтје ва ду жан је да на зах тев Од бо ра до -

ста ви и при ступ ни це син ди ка ту, од но сно спо ра зу ме и
дру ге до ка зе о при сту па њу по сло да ва ца удру же њу по сло -
да ва ца.

(3)Под но си лац за хтје ва ду жан је да у ро ку од 15 да на от -
кло ни не до стат ке, ако уз за хтјев ни су под не ти до ка зи из
чла на 225. овог за ко на.

(4)За хтјев се сма тра уред ним и бла го вре ме ним ако под -
но си лац за хтје ва от кло ни не до стат ке у ро ку утвр ђе ном у
ста ву 3. овог чла на.

(5)Од бор мо же ра ди ти и усва ја ти при је длог ако је на сед -
ни ци при сут но нај ма ње две тре ћи не укуп ног бро ја чла -
но ва Од бо ра.

(6)Од бор усва ја при је длог ве ћи ном гла со ва од укуп ног
бро ја чла но ва Од бо ра.

(7)Ако Од бор не до ста ви од го ва ра ју ћи при је длог у од го -
ва ра ју ћем ро ку, а нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на
под но ше ња за хтје ва, ми ни стар мо же да од лу чи о за хтје -
ву и без при је дло га Од бо ра.

Члан 229.
Ми ни стар на при је длог Од бо ра до но си за кљу чак о од ба -

ци ва њу за хтје ва:
1)ако је син ди кат код по сло дав ца под нио за хтјев при је

под но ше ња за хтје ва за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти
по сло дав цу, од но сно при је ис те ка ро ка из чла на 222. став

2.овог за ко на;
2)ако под но си лац за хтје ва не от кло ни не до стат ке у ро -

ку утвр ђе ном у чла ну 228. став 3 овог за ко на.
Члан 230.
(1)Ми ни стар до но си рје ше ње о утвр ђи ва њу ре пре зен та -

тив но сти син ди ка та, од но сно удру же ња по сло да ва ца, на
при је длог Од бо ра, ако су ис пу ње ни усло ви утвр ђе ни овим
за ко ном.

(2)Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си се у ро ку од 15
да на од да на под но ше ња за хтје ва, од но сно од да на от кла -
ња ња не до ста та ка у сми слу чла на 228. став 3. овог за ко на.

(3)Ми ни стар до но си рје ше ње о од би ја њу за хтје ва, на
при је длог Од бо ра, ако син ди кат, од но сно удру же ње по сло -
да ва ца, не ис пу ња ва усло ве ре пре зен та тив но сти утвр ђе -
не овим за ко ном.

(4)Про тив рје ше ња из ст. 1. и 3. овог чла на мо же се по -
кре ну ти управ ни спор.

Члан 231.
(1)Ми ни стар мо же да зах ти је ва од Од бо ра пре и спи ти ва -

ње при је дло га о утвр ђи ва њу ре пре зен та тив но сти, у ро ку
од осам да на од да на до ста вља ња при је дло га, ако оци је -
ни да ни су утвр ђе не све чи ње ни це бит не за утвр ђи ва ње
ре пре зен та тив но сти.

(2)Од бор је ду жан да се из ја сни о за хтје ву из ста ва 1. овог
чла на и до ста ви ко на чан при је длог ми ни стру у ро ку од
три да на од да на до ста вља ња за хтје ва за пре и спи ти ва ње
при је дло га Од бо ра.

(3)Ми ни стар је ду жан да по сту пи по при је дло гу из ста -
ва 2. овог чла на и до не се рје ше ње у сми слу чла на 230.
овог за ко на.

Члан 232.
По сту пак за утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти син ди ка -

та и удру же ња по сло да ва ца спро во ди се у скла ду са од -
ред ба ма За ко на о оп штем управ ном по ступ ку.

8. Пре и спи ти ва ње утвр ђе не ре пре зен та тив но сти
Члан 233.
(1)Син ди кат, по сло дав ци и удру же ње по сло да ва ца, мо -

гу под ни је ти на кон го ди ну да на за хтјев за пре и спи ти ва -
ње утвр ђе не ре пре зен та тив но сти, уко ли ко сма тра ју да су
про ми је ње не чи ње ни це на осно ву ко јих је утвр ђе на ре -
пре зен та тив ност.

(2)Пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та код
по сло дав ца, утвр ђе не рје ше њем по сло дав ца, од но сно ми -
ни стра, по кре ће се на за хтјев по сло дав ца или на за хтјев
дру гог син ди ка та код тог по сло дав ца. За хтјев за пре и спи -
ти ва ње мо же под ни је ти и гран ски син ди кат у ко ји је
учла њен син ди кат код по сло дав ца.

(3)За хтјев за пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив но сти син -
ди ка та на ни воу Ре пу бли ке, гра не или дје лат но сти, мо же
да под не се син ди кат осно ван на истом ни воу син ди ка та
чи ја ре пре зен та тив ност се пре и спи ту је.
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(4)За хтјев за пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив но сти удру -
же ња по сло да ва ца на ни воу Ре пу бли ке, гра не или дје лат -
но сти мо же да под не се удру же ње по сло да ва ца осно ва но
на ни воу удру же ња по сло да ва ца чи ја ре пре зен та тив ност
се пре и спи ту је.

Члан 234.
(1)За хтјев за пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив но сти син -

ди ка та осно ва ног на ни воу по сло дав ца, под но си се по сло -
дав цу код ко јег је осно ван син ди кат.

(2)У за хтје ву се на во ди на зив син ди ка та, број ак та о ре -
ги стра ци ји, раз ло зи због ко јих се зах ти је ва пре и спи ти ва -
ње ре пре зен та тив но сти и до ка зи ко ји на то ука зу ју.

(3)По сло да вац је ду жан да у ро ку од осам да на од да на
при је ма за хтје ва исти до ста ви син ди ка ту чи ја ре пре зен -
та тив ност се пре и спи ту је ра ди до ка зи ва ња по сто је ће ре -
пре зен та тив но сти у скла ду са овим за ко ном.

(4)Син ди кат је ду жан да у ро ку од 15 да на од да на при -
је ма за хтје ва из ста ва 3. овог чла на до ста ви по сло дав цу
до ка зе о ис пу ња ва њу усло ва ре пре зен та тив но сти.

(5)О осно ва но сти за хтје ва из став 1 овог чла на, у ро ку од
30 да на од да на под но ше ња од лу чу је по сло да вац.

Члан 235.
(1)За хтјев за пре и спи ти ва ње ре пре зен та тив но сти син -

ди ка та, од но сно удру же ња по сло да ва ца на ни воу Ре пу -
бли ке, гра не или дје лат но сти под но си се Од бо ру и са др жи
ни во осни ва ња, број ак та о ре ги стра ци ји и до ка зе ко ји на
то ука зу ју.

(2)Од бор је ду жан у ро ку од 15 да на од да на при је ма за -
хтје ва исти до ста ви ти син ди ка ту, од но сно удру же њу по -
сло да ва ца чи ја ре пре зен та тив ност се пре и спи ту је ра ди
до ка зи ва ња по сто је ће ре пре зен та тив но сти у скла ду са
овим за ко ном.

(3)Син ди кат, од но сно удру же ње по сло да ва ца ду жни су
да у ро ку од 30 да на од да на при је ма за хтје ва од стра не
Од бо ра до ста ве до ка зе о ис пу ња ва њу усло ва ре пре зен та -
тив но сти.

(4)О осно ва но сти за хтје ва из ста ва 1. овог чла на, на при -
је длог Од бо ра од лу чу је ми ни стар.

Члан 236.
Рје ше ње о ре пре зен та тив но сти и о гу бит ку ре пре зен та -

тив но сти син ди ка та на ни воу Ре пу бли ке, гра не или дје -
лат но сти, као и рје ше ње о ре пре зен та тив но сти и о гу бит ку
ре пре зен та тив но сти удру же ња по сло да ва ца об ја вљу је се
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске“.

Члан 237.
Ре пре зен та тив ни син ди кат и ре пре зен та тив но удру же -

ње по сло да ва ца, у скла ду са овим за ко ном има ју:
1.пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње и за кљу чи ва ње ко -

лек тив ног уго во ра на од го ва ра ју ћем ни воу;
2.пра во на уче шће у рје ша ва њу ко лек тив них рад них

спо ро ва;
3.пра во на уче шће у ра ду три пар тит них и мул ти пар тит -

них ти је ла на од го ва ра ју ћем
ни воу и
4.дру га пра ва у скла ду са за ко ном.
XVI II КО ЛЕК ТИВ НИ УГО ВО РИ
1. Са др жи на и об лик ко лек тив ног уго во ра
Члан 238.
(1)Ко лек тив ним уго во ром, у скла ду са за ко ном и дру гим

про пи сом, уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из
рад ног од но са, по сту пак из мје на и до пу на ко лек тив ног
уго во ра, ме ђу соб ни од но си уче сни ка ко лек тив них уго во -
ра и дру га пи та ња од зна ча ја за уре ђи ва ње од но са из ме -
ђу рад ни ка и по сло да ва ца.

(2)Ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се у пи са ном об ли ку.
2.Вр сте ко лек тив них уго во ра
Члан 239.
(1)Ко лек тив ни уго вор се за кљу чу је као оп шти, по себ ни

и ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца.
(2)Оп шти ко лек тив ни уго вор и по себ ни ко лек тив ни уго -

вор за од ре ђе ну гра ну, гру пу, под гру пу или дје лат ност за -
кљу чу ју се за те ри то ри ју Ре пу бли ке.

3.Уче сни ци у за кљу чи ва њу ко лек тив них уго во ра.
Члан 240.
(1)Оп шти ко лек тив ни уго вор за кљу чу ју ре пре зен та тив -

но удру же ње по сло да ва ца и ре пре зен та тив ни син ди кат
осно ва ни за те ри то ри ју Ре пу бли ке.

(2)По себ ни ко лек тив ни уго вор за гра ну, гру пу, под гру пу
или дје лат ност за кљу чу ју ре пре зен та тив но удру же ње по -
сло да ва ца и ре пре зен та тив ни син ди кат осно ва ни за гра -
ну, гру пу, под гру пу или дје лат ност за те ри то ри ју
Ре пу бли ке.

(3)По себ не ко лек тив не уго во ре за ре пу блич ку упра ву,
дру штве не дје лат но сти и јав не слу жбе за кљу чу ју Вла да
Ре пу бли ке Срп ске и ре пре зен та тив ни син ди ка ти гра на и
дје лат но сти.

(4)Ко лек тив ни уго вор код по сло дав ца за кљу чу ју по сло -
да вац и ре пре зен та тив ни син ди ка ти код по сло дав ца.

Члан 241.
Ако ни је дан од син ди ка та, од но сно ни јед но од удру же -

ња по сло да ва ца, не ис пу ња ва усло ве ре пре зен та тив но сти
у сми слу овог за ко на, син ди ка ти од но сно удру же ња по -
сло два ца мо гу за кљу чи ти спо ра зум о удру жи ва њу ра ди
ис пу ње ња усло ва ре пре зен та тив но сти утвр ђе них овим за -
ко ном и уче ство ва ња у за кљу чи ва њу ко лек тив ног уго во -
ра.

4.Пре го ва ра ње и за кљу чи ва ње ко лек тив них уго во ра.
Члан 242.
(1)Ако у за кљу чи ва њу ко лек тив ног уго во ра уче ству је ви -

ше ре пре зен та тив них син ди ка та или ре пре зен та тив них
удру же ња по сло дав ца, од но сно син ди ка ти или удру же ња
по сло да ва ца ко ји су за кљу чи ли спо ра зум о удру жи ва њу
из чла на 241. овог за ко на обра зу је се од бор за пре го во ре.

(2)Чла но ве од бо ра из ста ва 1. овог чла на од ре ђу ју син -
ди ка ти од но сно удру же ња по сло дав ца, сра змјер но бро ју
чла но ва.

Члан 243.
У по ступ ку пре го ва ра ња ра ди за кљу чи ва ња ко лек тив -

ног уго во ра код по сло дав ца ре пре зен та тив ни син ди кат је
ду жан да са ра ђу је са син ди ка том у ко ји је учла ње но нај -
ма ње 10% за по сле них код по сло дав ца, ра ди из ра жа ва ња
ин те ре са за по сле них ко ји су учла ње ни у тај син ди кат.

Члан 244.
Пред став ни ци син ди ка та и по сло да ва ца, од но сно удру -

же ња по сло да ва ца, ко ји уче ству ју у пре го ва ра њу за за -
кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра и за кљу чу ју ко лек тив ни
уго вор мо ра ју да има ју овла шће ње сво јих ор га на.

5. При мје на ко лек тив них уго во ра
Члан 245.
(1)Оп шти и по себ ни ко лек тив ни уго во ри не по сред но се

при мје њу ју и оба ве зу ју све по сло два це ко ји су у ври је ме
за кљу чи ва ња ко лек тив ног уго во ра чла но ви удру же ња по -
сло да ва ца уче сни ка ко лек тив ног уго во ра.

(2)Ко лек тив ни уго вор из ста ва 1. овог чла на оба ве зу је и
по сло дав це ко ји су на кнад но по ста ли чла но ви удру же ња
по сло два ца уче сни ка ко лек тив ног уго во ра.

(3)Ко лек тив ни уго вор оба ве зу је по сло дав це из ст. 1. и 2.
овог чла на шест мје се ци на кон исту па ња из удру же ња по -
сло два ца уче сни ка ко лек тив ног уго во ра.

Члан 246.
(1)Ми ни стар мо же да од лу чи да се ко лек тив ни уго вор

или по је ди не ње го ве од ред бе при ме њу ју и на по сло дав це
ко ји ни су чла но ви удру же ња по сло да ва ца уче сни ка ко -
лек тив ног уго во ра.

(2)Од лу ку из ста ва 1. овог чла на ми ни стар мо же до ни -
је ти ако по сто ји оправ да ни ин те рес, а на ро чи то:

а) ра ди оства ри ва ња еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке у
Ре пу бли ци, у ци љу обез бје ђи ва ња јед на ких усло ва ра да
ко ји пред ста вља ју ми ни мум пра ва за по сле них из ра да и
по осно ву ра да;

б) да би се убла жи ле раз ли ке у пла та ма у од ре ђе ној гра -
ни, гру пи, под гру пи или дје лат но сти ко је бит но ути чу на
со ци јал ни и еко ном ски по ло жај за по сле них што има за
по сље ди цу не ло јал ну кон ку рен ци ју, под усло вом да ко -
лек тив ни уго вор чи је се деј ство про ши ру је оба ве зу је по -
сло дав це ко ји за по шља ва ју нај ма ње 30% за по сле них у
од ре ђе ној гра ни, гру пи, под гру пи или де лат но сти.

(3)Од лу ку из ста ва 2. овог чла на ми ни стар до но си на
зах тев јед ног од уче сни ка у за кљу чи ва њу ко лек тив ног
уго во ра чи је се деј ство про ши ру је, а по при ба вље ном ми -
шље њу Еко ном ско–со циј ла ног са вје та.

(4)Уко ли ко Екон ком ско-со ци јал ни са вјет не до ста ви ми -
шље ње у ро ку од 15 да на, ми ни стар до но си од лу ку о про -
ши ре њу при мје не ко лек тив них уго во ра.

Члан 247.
(1)Ми ни стар мо же, на за хтјев по сло дав ца или удру же -

ња по сло да ва ца, да од лу чи да се ко лек тив ни уго вор из
чла на 246. овог за ко на, у дје лу ко ји се од но си на пла те и
на кна де пла те не при ме њу је на по је ди не по сло дав це или
удру же ња по сло да ва ца.

(2)По сло да вац, од но сно удру же ње по сло да ва ца, мо гу да
под не су за хтјев за из у зи ма ње од при мје не ко лек тив ног
уго во ра са про ши ре ним деј ством, ако због фи нан сиј ско-
по слов них ре зул та та ни су у мо гућ но сти да при ми је не ко -
лек тив ни уго вор.
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(3)Уз за хтјев из ста ва 2. овог чла на по сло да вац или удру -
же ње по сло да ва ца ду жни су да до ста ве до ка зе о раз ло зи -
ма за из у зи ма ње од при ме не ко лек тив ног уго во ра са
про ши ре ним деј ством.

Члан 248.
Од лу ку о из у зи ма њу од при ме не ко лек тив ног уго во ра

ми ни стар до но си по при ба вље ном ми шље њу Еко ном ско
–со циј ла ног са вје та, а уко ли ко Еко ном ско – со циј ла ног са -
вје та не до ста ви ми шље ње у ро ку од 15 да на, мин си тар
до но си од лу ку о из у зи ма њу од при мје не ко лек тив них уго -
во ра.

Члан 249.
(1)Ми ни стар мо же ста ви ти ван сна ге од лу ку о про ши -

ре њу деј ства ко лек тив ног уго во ра и од лу ку о из у зи ма њу
од при мје не ко лек тив ног уго во ра, ако пре ста ну да по сто -
је раз ло зи из чла на 246. став 2. и чла на 247. став 2. овог
за ко на.

(2)Од лу ка из ста ва 1. овог чла на до но си се по по ступ ку
за до но ше ње од лу ке о про ши ре ном деј ству ко лек тив ног
уго во ра, од но сно од лу ке о из у зи ма њу од при мје не ко лек -
тив ног уго во ра.

(3)Од лу ка из чл. 246 и 247. овог за ко на пре ста је да ва жи
пре стан ком ва же ња ко лек тив ног уго во ра, од но сно по је -
ди них ње го вих од ре да ба, чи је је деј ство про ши ре но, од но -
сно из у зе то.

Члан 250.
Од лу ке из чл. 246. и 247. овог за ко на об ја вљу ју се у "Слу -

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске".
Члан 251.
По је ди нач ни ко лек тив ни уго вор оба ве зу је и рад ни ке

код по сло дав ца ко ји ни су чла но ви син ди ка та пот пи сни -
ка ко лек тив ног уго во ра.

6. Ва же ње и от каз ко лек тив них уго во ра
Члан 252.
(1)Ко лек тив ни уго во ри се за кљу чу ју на пе ри од од три го -

ди не.
(2)По ис те ку ро ка из ста ва 1. овог чла на ко лек тив ни уго -

во ри пре ста ју да ва же, ако се уче сни це ко лек тив ног уго -
во ра друк чи је не до го во ре нај ка сни је 60 да на при је ис те ка
ва же ња ко лек тив ног уго во ра.

Члан 253.
(1)Ва же ње ко лек тив ног уго во ра из чла на 252. чла на овог

за ко на мо же пре ста ти спо ра зу мом свих уче сни ка или от -
ка зом на на чин утвр ђен тим уго во ром.

(2)У слу ча ју от ка за ко лек тив ни уго вор се при мје њу је
нај ду же 60 да на од да на под но ше ња от ка за с тим што су
уче сни ци ду жни да по сут пак пре го ва ра ња за поч ну нај -
ка сни је у ро ку од 15 да на од да на от ка зи ва ња ко лек тив -
ног уго во ра.

7. Рје ша ва ње спо ро ва
Члан 254.
Спор на пи та ња у при мје ни ко лек тив них уго во ра рје ша -

ва ју се у скла ду са про пи сом о мир ном рје ша ва њу рад них
спо ро ва.

8. Ре ги стра ци ја и јав но об ја вљи ва ње ко лек тив них уго -
во ра

Члан 255.
(1)Ко лек тив ни уго во ри, као и њи хо ве из мје не и до пу не,

ре ги стру ју се код ми ни стар ства.
(2)Са др жи ну и по сту пак ре ги стра ци је ко лек тив них уго -

во ра про пи су је  ми ни стар.
Члан 256.
(1)На кон ре ги стра ци је код ми ни стар ства, оп шти и по -

себ ни ко лек тив ни уго во ри об ја вљу ју се у "Слу жбе ном гла -
сни ку Ре пу бли ке Срп ске".

(2)На чин об ја вљи ва ња ко лек тив них уго во ра код по сло -
дав ца утр ђу је се тим ко лек тив ним уго во ри ма.

XIX ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ
1. Еко ном ско-со ци јал ни са вјет
Члан 257.
(1)Ра ди под сти ца ња ко лек тив ног пре го ва ра ња и ускла -

ђи ва ња ин те ре са рад ни ка и по сло да ва ца са ци ље ви ма и
мје ра ма еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке у Ре пу бли ци,
осни ва се Еко ном ско-со ци јал ни са вјет.

(2)Са став, дје ло круг, на чин ра да, фи нан си ра ње и дру га
пи та ња од зна ча ја за рад Еко ном ско-со ци јал ног са вје та
уре ђу ју се за ко ном.

2. Оства ри ва ње пра ва на штрајк
Члан 258.
Рад ник оства ру је пра во на штрајк у скла ду са од ред ба -

ма За ко на о штрај ку.
4. Рад на књи жи ца

Члан 259.
(1) Рад ник мо ра по сје до ва ти рад ну књи жи цу ко ју пре -

да је по сло дав цу при ли ком сту па ња на рад.
(2) Рад на књи жи ца је јав на ис пра ва ко јом се до ка зу је

ври је ме про ве де но на ра ду код по сло два ца.
Члан 260.
(1)Обра зац рад не књи жи це про пи су је ми ни стар ство.
(2)Рад ну књи жи цу из да је над ле жни ор ган је ди ни це ло -

кла не са му пра ве.
Члан 261.
(1)За ври је ме рад ног од но са рад ни ка, рад на књи жи ца

се на ла зи на чу ва њу код по сло дав ца, о че му по сло да вац
рад ни ку из да је по твр ду.

(2)На за хтјев рад ни ка, по сло да вац је ду жан да рад ни ку,
уз по твр ду вра ти рад ну

књи жи цу.
Члан 262.
(1)При ли ком пре стан ка рад ног од но са рад ни ка, по сло -

да вац је ду жан да у рад ну књи жи цу упи ше ври је ме ко је
је рад ник про вео у рад ном од но су и да то овје ри сво јим
пот пи сом и пе ча том, и да му пре да рад ну књи жи цу, уз по -
твр ду.

(2)По сло да вац не мо же за др жа ти рад ну књи жи цу рад -
ни ка ни у слу ча ју ако пре ма рад ни ку има би ло ка кво по -
тра жи ва ње, ни ти мо же у рад ну књи жи цу упи си ва ти би ло
ка кве дру ге по дат ке осим вре ме на ко је је рад ник про вео
у рад ном од но су код ње га.

XX НАД ЗОР
Члан 263.
(1) Над зор над по што ва њем овог за ко на, дру гих про пи -

са о рад ним од но си ма, ко лек тив них уго во ра и пра вил ни -
ка о ра ду, ко ји ма се уре ђу ју пра ва, оба ве зе и од го вор но сти
за по сле них вр ши Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по -
сло ве, по сред ством над ле жних ре пу блич ких ин спек то ра
и ин спек то ра у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

(2) Ин спек циј ски над зор над по што ва њем овог за ко на и
про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње вр ши ин спек ци ја
ра да а у ди је лу ко ји се ти че пра ва, оба ве за и оп дго вор но сти
за по сле них у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве и је ди ни ца ма
ло кал не са мо у пра ве вр ши управ на ин спек ци ја.

(3) У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра из ст. 1. и 2. овог
чла на над ле жни ин спек тор, осим оп штих овла шће ња
про пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је од го ва ра ју ћа област
ин спек ци ја, овла шћен је и да пред у зи ма мје ре из про пи -
са ко ји ма се уре ђу је рад ни од нос.

XXI КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ
Члан 264.
(1) Но вач ном ка зном у из но су од 2.000 до 12.000 кон вер -

ти бил них ма ра ка ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац:
а) ако не обез бје ди рав но прав ност рад ни ка на ра ду, као

и рав но прав ност не за по сле них ли ца ко ја кон ку ри шу на
за по сле ње ( члан 19. овог за ко на) ;

б) ако оне мо гу ћа ва или оме та ор га ни зо ва ње син ди ка та
(члан 209. овог за ко на); в) ако не до не се и не об ја ви пра -
вил ник о ра ду у сми слу чла на 3.став 4. овог за ко на; г) ако
рад ни ку од ре ди ма њи обим пра ва, су прот но чла ну 9.став
1. овог за ко на;

д) ако код за кљу чи ва ња и при мје не уго во ра о ра ду по -
сту пи су прот но чл. 32. до 36.; ђ) ако при прав ни ку не обез -
би је ди усло ве про пи са не у чла ну 48. став 3. овог за ко на;
е) ако при прав ни ку не обез би је ди по ла га ње од го ва ра ју ће
ис пи та у сми слу чла на 50. овог за ко на; ж) ако за кљу чи
уго вор су прот но чла ну 51. овог за ко на;

з) ако рад ни ку од ре ди ду же пу но рад но ври је ме од рад -
ног вре ме на про пи са ног чла ном 57. став 1. овог за ко на;

и) ако не из вр ши рас по ред рад ног вре ме на рад ни ка и
не во ди еви ден ци ју о днев ној при сут но сти рад ни ка на ра -
ду у сми слу чла на 67. став 4. овог за ко на;

ј) ако рад ни ку од ре ди да ра ди пре ко вре ме но ду же од
вре ме на про пи са ног у чл. 61. овог за ко на;

к) ако од ре ди да ра ди пре ко вре ме но рад ник из чла на 64.
овог за ко на; л) ако из вр ши пре ра спо дје лу рад ног вре ме -
на су прот но чла ну 69. овог за ко на; љ) ако же ни од ре ди да
ра ди но ћу су прот но чла ну 73. овог за ко на;

м) ако рад ни ку не омо гу ћи да ко ри сти днев ни од мор
(члан 76. и 77. овог за ко на); н) ако рад ни ку не омо гу ћи да
ко ри сти сед мич ни од мор (члан 78. овог за ко на); њ) ако
рад ни ку не омо гу ћи да ко ри сти го ди шњи од мор (члан 79.
овог за ко на);

о) ако рад ни ку не омо гу ћи ко ри шће ње пла ће ног од су -
ства у слу ча је ви ма из чла на 89. овог за ко на;

п) ако рад ни ку не омо гу ћи да ко ри сти не пла ће но од су -
ство у слу ча је ви ма из чла на 92. овог за ко на;
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р) ако рад ни ку не омо гу ћи да се упо зна са про пи си ма о
рад ним од но си ма и про пи си ма о за шти ти на ра ду, у сми -
слу чл. 96. овог за ко на;

с)  ако,  при је  от по чи ња ња  ра да  рад ни ка,  не  про вје ри
ње го ву оспо со бље ност  за ру ко ва ње и ко ри шће ње сред ста -
ва ра да и сред ста ва за шти те на ра ду (члан 97. овог за ко -
на); т) ако на ре ди, до пу сти или омо гу ћи да рад ник мла ђи
од 18 го ди на оба вља по сло ве на ко ји ма му је за бра њен
рад у сми слу чла на 103. овог за ко на; ћ) ако рад ни ка мла -
ђег од 18 го ди на не упу ти на оцје ну рад не спо соб но сти из
чла на 104. став 2. овог за ко на; у) ако пре ма труд ној за по -
сле ној же ни или по ро ди љи по сту пи су прот но чла ну 105.
овог за ко на; ф) ако за по сле ној же ни не омо гу ћи рас по ред
или на кна ду пла те у сми слу чла на 106. и 112. овог за ко -
на; х) ако дру гим овла шће ним ли ци ма не омо гу ћи оства -
ри ва ње пра ва у ве зи са за шти том дје те та (члан 109. и 110.
овог за ко на); ц) ако рад ни ку не омо гу ћи ко ри шће ње скра -
ће ног рад ног вре ме на у сми слу члан 110. став 1. и члан
111. став 1. овог за ко на; ч) ако бо ле сном или рад ни ку ин -
ва ли ду не омо гу ћи ко ри шће ње пра ва про пи са них чл. 116,
117. и 118. овог за ко на; џ) ако рад ни ку ус кра ти или сма -
њи пла ту или на кна ду пла те ко ја му при па да по за ко ну,
ко лек тив ном уго во ру, пра вил ни ку о ра ду и уго во ру о ра -
ду, или их не ис пла ти у про пи са ним ро ко ви ма (чл.120. и
126. овог за ко на);ш) ако оне мо гу ћа ва или оме та ус по ста -
вља ње и рад са вје та рад ни ка (члан 208. овог за ко на);

(2) По сло да вац ко ји по но ви пре кр шај из ст. 1. овог чла -
на ка зни ће се нов ча ном ка зном нај ма ње у из но су од 5.000
кон вер ти бил них ма ра ка.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це код по сло дав ца нов ча ном ка зном у из но су од
200 до 1.200 кон вер ти бил них ма ра ка.

(4) Ако је пре кр шај из ста ва 1. овог чла на учи њен пре -
ма рад ни ку мла ђем од 18 го ди на, же ни у ве зи са труд но -
ћом, по ро ђа јем и ма те рин ством, или пре ма рад ни ку
ин ва ли ду, нов ча на ка зна за прав но ли це не мо же би ти
ма ња од 3.000 кон вер ти бил них ма ра ка, а за од го вор но ли -
це од 500 кон вер ти бил них ма ра ка.

Члан 265.
(1) Но вач ном ка зном у из но су од 3.000 до 12.000 кон вер -

ти бил них ма ра ка ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац:
а) ако за др жи рад ни ка на ра ду на кон пре стан ка уго во -

ра о ра ду у сми слу чла на 175. тач ка б. овог за ко на;
б) ако у по ступ ку утвр ђи ва ња од го вор но сти од рад ни ка

не за тра жи из ја шње ње, у сми слу чла на 180. став 1. овог
за ко на;

в) ако от ка же уго вор о ра ду иза бра ном пред став ни ку
рад ни ка су прот но чла ну 191. овог за ко на;

г) ако рад ни ку за ври је ме от ка зног ро ка не омо гу ћи да
ра ди или му не ис пла ти на кна ду пла те, или да рад ни ку
оне мо гу ћи да ко ри сти је дан сло бо дан дан сед мич но ра ди
тра же ња но вог за по сле ња (члан 192. овог за ко на);

д) ако от ка же уго вор о ра ду рад ни ци ма су прот но чл.160.
и 161. овог за ко на; ђ) ако не по ну ди за по сле ње рад ни ку
по пра ву пр вен ства у сми слу чла на 190. став

2. овог за ко на; е) ако рад ни ку не обез бје ди пра во на от -
прем ни ну у сми слу чла на 194. овог за ко на;

ж) ако рад ни ку не омо гу ћи вра ћа ње на рад на кон ис те -
ка ми ро ва ња пра ва из рад ног од но са или му не при зна
пра во на от прем ни ну у сми слу чла на 95. овог за ко на;

з) ако од би је да рад ни ку вра ти рад ну књи жи цу и да у
рад ну књи жи цу упи ше рад ни стаж (члан 262. став 1. овог
за ко на);

и) ако не до не се и не об ја ви пра вил ник о уну тра шњој
ор га ни за ци ји на чин и у ро ку про пи са ном у чла ну 270.
став 1. овог за ко на;

(2) По сло да вац ко ји по но ви пре кр шај из ст. 1. овог чла -
на ка зни ће се нов ча ном ка зном нај ма ње у из но су од 5.000
кон вер ти бил них ма ра ка.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це код по сло дав ца нов ча ном ка зном у из но су од
300 до 1.200 кон вер ти бил них ма ра ка.

Члан 266.
(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 5.000 до 20.000 ком вер -

ти бил них ма ра ка ка зни ће се за пре кр шај по сло да вац:
а) ако рад ни ку мла ђем од 18. го ди на од ре ди да ра ди но -

ћу, су прот но чла ну 72. овог за ко на;
б) ако ње го вом кри ви цом до ђе до не сре ће на по слу у

сми слу чл. 97. и 98. овог за ко на;
в) ако са рад ни ком при мље ним на рад не за кљу чи уго -

вор о ра ду или ако рад ни ка при мље ног на рад не при ја ви
на оси гу ра ње у сми слу чла на 15. овог за ко на;

г) ако не омо гу ћи за по сле ној же ни да ко ри сти пра ва у
ве зи са труд но ћом, по ро ђа јем и ма те рин ством, у сми слу
чл. 106., 107., 108. и 112. овог за ко на;

д) ако не из вр ши од лу ку су да о при вре ме ном вра ћа њу
рад ни ка на по сао у сми слу чла на 188. овог за ко на;

ђ) ако не из вр ши пра во сна жну од лу ку су да у сми слу
чла на 189. овог за ко на.

(2) Нов ча ном ка зном у из но су од 2.000 до 5.000 ком вер -
ти бил них ма ра ка ка зни ће се по сло да вац фи зич ко ли це за
за пре кр шај из ста ва 1. тач ка в) овог чла на.

(3) По сло да вац ко ји по но ви пре кр шај из ст. 1. овог чла -
на ка зни ће се нов ча ном ка зном нај ма ње у из но су од 8.000
кон вер ти бил них ма ра ка.

(4)По сло да вац ко ји по но ви пре кр шај из ст. 2. овог чла -
на ка зни ће се нов ча ном ка зном нај ма ње у из но су од 4.000
кон вер ти бил них ма ра ка.

(5)За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це код по сло дав ца нов ча ном ка зном у из но су од
500 до 2.000 кон вер ти бил них ма ра ка.

Чла на 267.
Нов ча ном ка зном у из но су од 50 КМ ка зни ће се за пре -

кр шај ли це за те че но на ра ду код по сло дав ца ко је од би је
да на за хтјев ин спек то ра ра да пру жи по дат ке о свом
иден ти те ту.

XXII ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ
Члан 268.
(1) Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ра да до ни је ће

бли же про пи се пред ви ђе не овим за ко ном у ро ку од три
мје се ца од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, или ће, у
истом ро ку, из вр ши ти од го ва ра ју ће из мје не и до пу не од -
го ва ра ју ћих про пи са ко ји су би ли на сна зи на дан сту па -
ња на сна гу овог за ко на.

( 2) Про пи се из чл. 47; 67; 119. и 255. овог за ко на до ни је -
ће ми ни стар у ро ку од три мје се ца од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на.

Члан 269.
(1) Уче сни ци у за кљу чи ва њу ко лек тив них уго во ра из чл.

240. и 241. овог за ко на ће, у ро ку од 60 да на од да на сту -
па ња на сна гу овог за ко на, при сту пи ти пре го ва ра њу ра -
ди за кљу чи ва ња ко лек тив них уго во ра у скла ду са
од ред ба ма овог за ко на.

(1) Од ред бе Оп штег и по себ них ко лек тив них уго во ра ко -
је су на сна зи на дан сту па ња на сна гу овог за ко на и ко је
ни су у су прот но сти са овим за ко ном оста ју на сна зи до за -
кљу чи ва ња ко ле ке тив них уго во ра у скла ду са овим за ко -
ном, а нај ду же шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу
овог за ко на.

Члан 270.
(1)По сло да вац ко ји има у рад ном од но су ви ше од 10

стал но за по сле них рад ни ка ду жан је да, у ро ку од шест
мје се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, до не се и
на при кла дан на чин об ја ви пра вил ник ко јим се бли же
уре ђу је уну тра шња ор га ни за ци ја и си те ма ти за ци ја по -
сло ва и рад них за да та ка.

(2)До до но ше ња пра вил ни ка из ста ва 1. овог чла на, не -
по сред но ће се при мје њи ва ти од ред бе овог за ко на, као и
ко лек тив них уго во ра и оп штих ака та по сло дав ца ко ји су
би ли на сна зи на дан сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 271.
(1) По ступ ци за оства ри ва ње и за шти ту пра ва рад ни ка

ко ји су за по че ти при је сту па ња на сна гу овог за ко на,
окон ча ће се пре ма про пи си ма ко ји су ва жи ли до да на
сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 272.
Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи

За кон о ра ду («Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске», бр.
30/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07).

Члан 273.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске.

Бања Лука, новембар 2015
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