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GRADA BEOGRADA
Година LXI Број 87

23. новембар 2017. године

Градоначелник града Београда 23. новембра 2017. године, на основу члана 63. Закона о ефикасном коришћењу
енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), чл. 64–67.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/2016), члана
52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), а у
складу са Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину
(„Службени лист Града Београда”, бр. 125/16, 2/17, 43/17 и
78/17) и Решењем о оснивању Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 122/16 и 74/17), донео је

ПР ОГРА М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА
2017. ГОДИНУ
I
Овим програмом утврђује се обим, расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда (у даљем тексту: Фонд) за 2017. годину
намењених за реализацију планова, програма, пројеката и
других активности у области унапређења система енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије, а у циљу уштеде топлотне и електричне енергије и
енергената у граду Београду у 2017. години.
Средства Буџетског фонда за енергетску ефикасност
града Београда за 2017. годину, одобрена су у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину („Службени
лист Града Београда”, бр. 125/16,2/17, 43/17 и 78/17), као и
Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за
енергетику за 2017. годину, у оквиру раздела 16 – Секретаријат за енергетику, глава 16.1 – Буџетски фонд за енергетску ефикасност града Београда, програм 17 – Енергетска
ефикасност и обновљиви извори енергије, програмска активност 0501-0001 – Унапређење и побољшање енергетске
ефикасности и употреба обновљивих извора енергије,
функција 436 – Остала енергија, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, у укупном износу од 21.700.000,00 динара. Наведена средства су распоређена на следећи начин,
и то на:
– економској класификацији 423599 – Остале стручне
услуге, укупно oдобрена средства износе 20.600.000,00 динара,
– економској класификацији 511321 – Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора, укупно oдобрена средства износе 1.100.000,00 динара.

Цена 265 динара

II
У току 2017. године планиране су активности на финансирању: радова на енергетској санацији и стручног надзора
над извођењем радова на енергетској санацији зграда јавне намене које су у јавној својини Града Београда, односно
на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења,
у складу са Одлуком о нaчину пoступaњa сa нeпoкрeтнoстимa кoje су у jaвнoj свojини Грaдa Бeoгрaдa, oднoснo нa
кojимa Грaд Бeoгрaд имa пoсeбнa свojинскa oвлaшћeњa
(„Службeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 63/16).
У складу са надлежностима које су утврђене Одлуком о
Градској управи Града Београда, Секретаријат за енергетику
спровешће поступке јавних набавки: вршење стручног надзора над извођењем радова на енергетској санацији зграда јавне намене, извођење радова на енергетској санацији
зграда јавне намене, саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу и израда енергетске типологије зграда
на територији града Београда.
III
Средства из тачке I овог програма користиће се у складу
са ближом наменом утврђеном Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за енергетику за 2017. годину,
за финансирање активности чија ће реализација започети
током 2017. године, и то:
НАМЕНА Активност/назив плана, програма или пројекта
1.
– Вршење стручног надзора над извођењем радова на енергетској санацији зграда јавне намене – Мере за
унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене
на којима ће се изводити радови енергетске санације треба да обезбеде што је могуће нижи ниво потрошње енергије током употребе зграда. У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени глaсник РС”, бр.
72/09, 81/09 – испр., 64/10 – oдлукa УС, 24/11, 121/12, 42/13
– oдлукa УС, 50/13 – oдлукa УС, 98/13 – oдлукa УС, 132/14
и 145/14) и Правилника о енергетској ефикасности зграда
(„Службени гласник РС”, број 61/11) који регулишу енергетску ефикасност у зградарству, потребно је обезбедити стручни надзор над извођењем ових радова. Стручни
надзор, сходно Правилнику о садржини и начину вођења
стручног надзора („Службени гласник РС”, број 22/15) односи се на: припремне радове, грађевинске и грађевинскозанатске радове, уградњу инсталација, постројења и опреме, као и на друге радове који се изводе у току грађења.
– Извођење радова на енергетској санацији зграда јавне
намене – У складу са Правилником о енергетској ефикас-
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ности зграда („Службени гласник РС”, број 61/11), eнeргeтскa сaнaциja згрaдe подразумева извoђeњe грaђeвинских
и других рaдoвa нa пoстojeћoj згрaди, кao и пoпрaвку или
зaмeну урeђaja, пoстрojeњa, oпрeмe и инстaлaциja истoг
или мaњeг кaпaцитeтa, a кojимa сe нe утичe нa стaбилнoст
и сигурнoст oбjeктa, нe мeњajу кoнструктивни eлeмeнти, нe
утичe нa бeзбeднoст сусeдних oбjeкaтa, сaoбрaћaja, нe утичe
нa зaштиту oд пoжaрa и зaштиту живoтнe срeдинe, aли
кojимa сe мeњa спoљни изглeд (уз пoтрeбнe сaглaснoсти), у
циљу пoвeћaњa њeнe eнeргeтскe eфикaснoсти. Сходно опредељеним средствима за 2017. годину, у текућој години из
Фонда ће се финансирати извођење радова на енергетској
санацији зграда јавне намене, чија идентификација ће бити
извршена на основу одлуке комисије Буџетског фонда за
енегетску ефикасност града Београда о избору пројеката за
енергетску санацију, по спроведеном јавном позиву.
Укупно опредељена средства за ове намене у 2017. години, износе 1.100.000,00 динара.
2.
– Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу – Предметна јавна набавка спровешће се за потребе
консултантских услуга на изради Програма енергетске ефикасности града Београда (Програм), који град Београд, као
обвезник система енергетског менаџмента, у складу са одредбама Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13) доноси на период од три године. У питању је документ од стратешког значаја, којим се
дефинише политика ефикасног коришћења енергије у граду
Београду, у складу са планираним циљевима Стратегије развоја енергетике Републике Србије, Програма остваривања
Стратегије развоја енергетике Републике Србије и Акционог
плана за енергетску ефикасност у Републици Србији.
Како је једна од мера предвиђених овим програмом и оснивање Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда (Фонд), којим је предвиђено финансирање пројеката из
области ефикасног коришћења енергије и примене обновљивих извора енергије у граду Београду, са посебним акцентом на
енергетској санацији зграда, саветодавне услуге из ове области
знатно ће допринети ефикасној реализацији циљева Фонда.
Доношењем Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16), прописано је да је одрживи развој становања – унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда уз унапређење
енергетске ефикасности јавни интерес, као и да јединица локалне самоуправе помаже реализацију енергетских услуга у
стамбеном сектору. На овај начин знатно су унапређене законске могућности улагања буџетских средстава у стамбено зградарство, те ће стручне консултантске услуге, у условима почетка примене новог Закона, значајно допринети превазилажењу
евентуалних недоумица у припреми докумената неопходних за
реализацију циљева Фонда у наредном периоду.
Укупно опредељена средства за ове намене у 2017. години, износе 5.000.000,00 динара.
3.
– Израда енергетске типологије зграда на територији града
Београда –
Типологија зграда подразумева структурирaњe грaђeвинскoг фoндa згрaдa Бeoгрaдa, сa aспeктa материјално енергетских карактеристика. Фoрмирaњe типoлoгиje
представља неопходну инфромациону базу за унaпрeђeњe
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грaђeвинскoг фoндa, кoje имa зa циљ пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти згрaдa, a oдaтлe и смaњeњe eмисиje
CO2 кao jeднoг oд oснoвних гaсoвa кojи фoрмирajу eфeкaт
стaклeнe бaштe. Пoрeд тoгa штo eнeргeтскa типoлoгиja oмoгућaвa сaглeдaвaњe квaлитeтa стамбених згрaдa у Бeoгрaду,
oнa oмoгућaвa дa сe прoцeни и уштeдa у пoтрoшњи eнeргиje кoja сe мoжe oствaрити у прoцeсу eнeргeтскe сaнaциje
згрaдa. Израда типологије подразумева свеобухватну активност, подељену на више фаза, у трајању од три године.
Иницијална активност за израду типологије је прикупљање података у области рационалног коришћења енергије. Ова активност подразумева сарадњу са локалним
органима, дефинисање извршиоца прикупљања података, потребне документације, упитника и анкета, обилазак терена и
сакупљање рачуна за енергенте и воду. Затим следи категоризација – класификација објеката, према намени и према површини. Тиме ће бити створени услови за израду мапе општина
са уцртаним снимљеним објектима и избор меродавног статистичког узорка по категоријама и њихово детаљно снимање,
прикупљање података и идентификација постојећег стања.
У следећој фази израде Типологије биће обрађени прикупљени подаци, идентификоваће се мере енергетске ефикасности и дефинисаће се пројекција могућих уштеда у потрошњи енергије применом тих мера у сектору зградарства
на статистичком узорку и на целокупној територији градских општина. Користећи податке из типологије урадиће се
елаборати зграда које су енергетски неефикасне и дефинисаће се оптимални пакети мера за побољшање енергетске
ефикасности према дефинисаним приоритетима и процена
финансијског аспекта предложених мера.
Након израде типологије приступиће се изради и имплементацији акционог плана за унапређење енергетске
ефикасности у стамбеним зградама, којим ће се дефинисати конкретне активности за примену предложених
мера за побољшање енергетске ефикасности у стамбеним
зградама на територији града Београда: обезбеђење средстава, информисање грађанства, прикупљање захтева,
обука енергетских менаџера у градским општинама, контрола примене одобрених средстава, континуирано прикупљање и упоређивање података о потрошњи енергије,
јавно презентовање постигнутих уштеда, подстицање пилот пројеката у градским општинама и креирање нових
подстицајних мера за повећење енергетске ефикасности
стамбених зграда.
Укупно опредељена средства за ове намене у 2017. години, износе 15.600.000,00 динара, док планирана средства
у 2018. години за ове намене износе 7.200.000,00 динара,
у 2019. години планирана средства за ове намене износе
7.200.000,00 динара, у складу са Одлуком о финансирању
програма, пројеката и активности корисника средстава
буџета Града Београда у 2018. и 2019. години („Службени
лист Града Београда”, број 78/17).
IV
Програм коришћења средстава, у обиму из тачке III
овог програма, је у оквиру одобрених средстава из буџета
града Београда за 2017. годину, у складу са усвојеним финансијским планом Секретаријата за енергетику за 2017.
годину, у коме су опредељена средства за финансирање
Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда.
Ради вођења националне евиденције о коришћењу средстава из Фонда, Секретаријат за енергетику ће достављати
Министарству рударства и енергетике годишњи извештај о
предузетим активностима.

23. новембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

V
Активности из тачке III овог програма извршиће се у
складу са важећим законским и другим прописима и актима којима је регулисана свака појединачна активност.
VI
Исплату средстава за реализацију активности из овог
програма одобрава градоначелник града Београда посебним закључцима.
VII
Даном објављивања овог програма престаје да важи
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Београда за 2017. годину („Службени
лист Града Београда”, број 14/17).
VIII
Овај програм се објављује у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Града Београда.
Градоначелник града Београда
Број 3-7526/17-Г, 23. новембра 2017. године
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Заменик градоначелника града Београда, 21. новембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 –
испр.),члана 23. став 2 и члана 24. тачка 6. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон
и 101/16 – др. закон) и члана 51. став 2. и члана 52. тачка
6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда’’,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА БЕОГРАДСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА
I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова Београдског драмског позоришта
који је донео директор 15. новембра 2017. године.
II. Утврђује се да се послови под редним бр. од 1 до 87 –
са једним извршиоцем, што чини укупно 87 послова са 87
извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда’’.
Заменик градоначелника Града Београда
Број 110-7474/17-Г-01, 21. новембра 2017. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Заменик градоначелника
Андреја Младеновић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
Скупштина Градске општине Нови Београд на основу одредби члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16 ),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 и 101/16 – др. закон), чл. 31. и 97. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
06/10 и 23/13) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”,
бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), на седници одржаној дана 23. новембра 2017. године, донела је

ОД Л У КУ
О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Нови Београд за
2017. годину („Службени лист Града Београда”, број 132/16)
мења се члан 2. и гласи:
„Годишњи обим средстава у 2017. години за буџет Градске општине Нови Београд износи 726.083.880 динара.”
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА”
A. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
буџетска средства

634.866.782

634.637.772

сопствени приходи
донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
текући буџетски расходи
расходи из сопствених прихода
донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
текући буџетски издаци
издаци из сопствених прихода
донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења
јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

229.010

726.083.880
715.026.040

11.057.840
11.057.840

-91.217.098

-91.217.098
91.217.098

91.217.098

0

Члан 3.
Члан 7 мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:
(у динарима)
Економ.
Класификација
71
711111
711121

ПРИХОДИ

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ – извор финансирања 01
Порез на зараде
Порез на приход од самосталних делатности који се
плаћа према оствареном приходу

Буџет 2017
године

258.064.791
85.000
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Економ.
Класификација

Буџет 2017
године

ПРИХОДИ

711122

Порез на приход од самосталних делатноси који се
плаћа према паушално утврђеном приходу

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем.

3.000.000
3.237.869

Порез на имовину од физичких лица

713122

Порез на имовинуод правних лица

90.000.000

713311

Порез на наслеђе и поклон

9.273.508

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

4.183.061

713423

Порез на пренос апсoлутних права на половним моторним возилима и пловним објектима

3.000.000

124.439.448

713426

Порез на пренос апсолутних права од продаје стечајног дужника како правног лица

2.000.000

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

1.131.098

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина

6.727.500

714571

Комунална такса за држење кућних и егзотичних
љубимаца

12.500

714574

Комунална такса за држање и коришћење пловних
постројења,пловних направа и др. објеката на води
осим пристана који се користе у пограничном речном
саобраћају

25.000

714575

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и
сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одражавајуи обележавају пловне путеве

15.000

714576

Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води

120.000

СВЕГА 71:

505.314.775

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – извор финансирања 07

733152

Донације и текући трансфери од Републике у корист
нивоа општина

733154

Teкући наменски транфери од Републике у корист
општине

4.375.000

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

3.330.395

733253

Капитални трансфери од градова у корист нивоа
општина

750.548

285.054

СВЕГА 73:
74

8.740.997

ДРУГИ ПРИХОДИ – извор финансирања 01 и 08

741151

Приходи од камата

4.500.000

742151

Приходи од продаје добара и услуга

96.800.000

742251

Општинске административне таксе

5.000.000

742351

Приходи које својом делатношћу остварују општински
органи организације и службе

7.000.000

743351

Приходи од новчаних казни

743353

Приходи од мандатних казни

744151-08
745151

132.000
4.290.000

Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општине

229.010

Остали приходи у корист нивоа општина

2.860.000

СВЕГА 74:
3

91.217.098

УКУПНИ ПРИХОДИ:

726.083.880

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета по основним наменама,
утврђени су у следећим износима”:
Економ.
класиф.
41
411

ОПИС

Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених

Средства
буџета 01
294.698.483
235.901.504

Средства
буџета из
осталих
извора

УКУПНО

0
0

294.698.483
235.901.504

УКУПНО

44.517.079

414

Социјална давања запосленима

4.531.000

0

4.531.000

415

Накнада трошкова за запослене

8.539.000

0

8.539.000

416

Накнаде запосленима и остали
посебни расходи

1.209.900

0

1.209.900

204.032.258

53.751.556

257.783.814

41.487.052

450.000

41.937.052

339.000

600.394

939.394

143.359.860

30.821.512

174.181.372

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

0

44.517.079

415.000

0

415.000

3.377.000

14.614.064

17.991.064

426

Материјал

15.054.346

7.265.586

22.319.932

46

Донације, дотације и трансфери

36.078.000

15.820.000

51.898.000

463

Трансфери осталим нивоима
власти

2.700.000

9.820.000

12.520.000

33.378.000

6.000.000

39.378.000

3.610.000

935.549

4.545.549

465

Дотације Републици по закону

47

Социјално осигурање и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту

3.610.000

935.549

4.545.549

48

Остали расходи

81.900.194

23.600.000

105.500.194

481

Дотације невладиним организацијама

58.440.540

21.750.000

80.190.540

482

Порези, обавезне таксе, казне
и пенали

11.149.654

400.000

11.549.654

483

Новчане казне и пенали

0

0

0

485

Накнада штете нанете од стр.
државних органа

12.310.000

1.450.000

13.760.000

499

Средства резерве

600.000

600.000

0

499111 Стална резерва

100.000

0

100.000

499121 Текућа резерва

500.000

0

500.000

4.977.840

6.080.000

11.057.840

38.600

550.000

588.600

4.739.240

4.380.000

9.119.240

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
Укупни расходи

200.000

1.150.000

1.350.000

625.896.775

100.187.105

726.083.880

Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи:
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима:
Функц.
класиф.

ФУНКЦИЈЕ

Укупна
средства

Структура %

1

2

3

4

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

13.188.674

1,82%

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

600.000

0,08%

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160
330

120.811.010

Пренета неутрошена средства из претходних година

Средства
буџета из
осталих
извора

Средства
буџета 01

ОПИС
Социјални доприноси на терет
послодавца

412

713121

73

Економ.
класиф.

23. новембар 2017.

61.452.197

8,46%

425.076.416

58,54%

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

73.144.914

10,07%

Судови

22.659.000

3,12%

473

Туризам

15.258.172

2,10%

620

Развој заједнице

810

8.439.857

1,16%

Услуге рекреације и спорта

59.160.000

8,15%

820

Услуге културе

39.984.650

5,51%

830

Услуге емитовања и штампања

912

Основно образовање
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

250.000

0,03%

6.870.000

0,95%

726.083.880

100,00%

23. новембар 2017.
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Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци за 2017, 2018. и 2019. годину, приказани су у следећој табели:
Р.
бр.
1

Назив капиталног пројекта

Шифра
програма

Шифра програмске актив./
Пројекта

Конто 4.
ниво

Извор

2017

2018

2

3

4

5

6

10

11

12

1301-0002

4632

13

9.720.000

10.500.000

11.000.000

1.350.000

1.800.000

2.000.000

9.707.840

10.000.000

10.500.000

20.777.840

22.300.000

23.500.000

1

Уређење и опремање ЈП СЦ Нови Београд

1301

2

Набавка компјутерског софтвера

0602

0602-1003

5151

13

0602

0602-1003/06021002/06020002/0901-1002

5121/2
5113

13,01

3

Улагање у машине,опрему и објекте
УКУПНО:

2019

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Функција

Програмска
класификација
3

4

Извор финансирања

2

Економска
класификација

1

Глава

Раздео

Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи: „Укупна средства из буџета у износу од 625.896.775 динара и 100.187.105 динара из других извора – распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима, према доњој табели:”

Опис

5

6

7

1

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Укупна јавна средства
за 2017.
годину

Пројекција
средстава
из буџета
за 2018.
годину

Пројекција
средстава
из буџета
за 2019.
годину

8

9

10

11

12

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

17.773.095

0

17.773.095

18.306.288

18.855.476

2.932.810

0

2.932.810

3.020.794

414

3.111.418

Социјална давања запосленима

100.000

0

100.000

103.000

415

106.090

Накнаде трошкова за запослене

382.000

0

382.000

393.460

405.264

421

Стални трошкови

339.787

0

339.787

349.981

360.480

422

Трошкови путовања

230.000

0

230.000

236.900

244.007

423

Услуге по уговору

10.870.000

8.500.000

19.370.000

11.196.100

11.531.983

424

Специјализоване услуге

415.000

0

415.000

427.450

440.274

465

Остале дотације и трансфери

2.193.000

0

2.193.000

2.258.790

2.326.554

35.235.692

36.292.763

37.381.546

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:

35.235.692
35.235.692

8.500.000

8.500.000

8.500.000

43.735.692

36.292.763

37.381.546
37.381.546

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:

35.235.692
35.235.692

35.235.692

36.292.763

8.500.000

8.500.000

0

0

8.500.000

43.735.692

36.292.763

37.381.546

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка раду извршних органа власти и скупштине
– Кабинет председника

2101-0003
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.350.000

0

4.350.000

4.480.500

4.614.915

798.000

0

798.000

821.940

414

846.598

Социјална давања запосленима

50.000

0

50.000

51.500

415

53.045

Накнаде трошкова за запослене

108.000

0

108.000

111.240

114.577

423

Услуге по уговору

465

Остале дотације и трансфери

20.000

0

20.000

20.600

21.218

532.000

0

532.000

547.960

564.399

5.858.000

6.033.740

6.214.752

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:

5.858.000
5.858.000

0

0

0

5.858.000

6.033.740

6.214.752

5.858.000

6.033.740

6.214.752

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0003:

2101-1001

5.858.000
0

0

5.858.000

0

5.858.000

6.033.740

6.214.752

525.000

0

525.000

540.750

556.973

ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб
111

Опште јавне услуге
423

Услуге по уговору

Број 87 – 6
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

8

23. новембар 2017.
9

10

11

12

540.750

556.973

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:

525.000
525.000

525.000
0

0

0

525.000

540.750

556.973

525.000

540.750

556.973

Извори финансирања за пројекат 2101-1001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2101-1001:

525.000
525.000

0

0

0

525.000

540.750

556.973

41.618.692

42.867.253

44.153.270

42.867.253

44.153.270

Укупно извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 111:

41.618.692
41.618.692

8.500.000

8.500.000

8.500.000

50.118.692

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа –
Изборна комисија

2101-0002

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту –
Изборна комисија

160
416

Награде запосленима и остали посебни расходи

423

Услуге по уговору

20.900

0

20.900

21.527

22.173

3.252.100

0

3.252.100

3.349.663

3.450.153

3.273.000

3.371.190

3.472.326

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

3.273.000
3.273.000

0

0

0

3.273.000

3.371.190

3.472.326

3.273.000

3.371.190

3.472.326

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:

3.273.000
3.273.000

0

0

0

3.273.000

3.371.190

3.472.326

38.508.692

39.663.953

40.853.871

Укупно извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:

38.508.692
38.508.692

8.500.000

8.500.000

8.500.000

47.008.692

39.663.953

40.853.871

44.891.692

46.238.443

47.625.596

Извори финансирања за Раздео 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 1:

2

44.891.692
8.500.000

8.500.000

44.891.692

8.500.000

53.391.692

46.238.443

47.625.596

710.000

850.549

1.560.549

731.300

753.239

710.000

731.300

753.239

ОПШТИНСКА УПРАВА
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:

710.000
750.549
710.000

750.549

100.000

100.000

850.549

1.560.549

731.300

753.239

710.000

731.300

753.239

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активнност 0901-0001:

0901-1001

710.000
750.549

750.549

100.000

100.000

710.000

850.549

1.560.549

731.300

753.239

1.500.000

5.375.000

6.875.000

1.545.000

1.591.350

0

85.000

85.000

0

0

1.500.000

1.545.000

1.591.350

ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
426

Материјал

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:

1.500.000
3.375.000
1.500.000

3.375.000

2.085.000

2.085.000

5.460.000

6.960.000

1.545.000

1.591.350

1.500.000

1.545.000

1.591.350

1.545.000

1.591.350

Извори финансирања за пројекат 0901-1001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0901-1001:

0901-1002

1.500.000
3.375.000
1.500.000

ПРОЈЕКАТ: Унапређење локалне заштите грађана на Новом Београду
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

3.375.000

2.085.000

2.085.000

5.460.000

6.960.000

23. новембар 2017.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

512

7
Машине и опрема

8
3.036.000

Број 87 – 7
9

10
0

11

12

3.036.000

3.127.080

3.220.892

3.036.000

3.127.080

3.220.892

3.036.000

3.127.080

3.220.892

3.036.000

3.127.080

3.220.892

3.036.000

3.127.080

3.220.892

5.246.000

5.403.380

5.565.481

5.403.380

5.565.481

154.223.387 158.850.089

163.615.591

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

3.036.000

Функција 090:

3.036.000

0

Извори финансирања за пројекат 0901-1002
01

Приходи из буџета

3.036.000

Свега за пројекат 0901-1002:

3.036.000

0

Укупно извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 090:

5.246.000
4.125.549
5.246.000

4.125.549

2.185.000

2.185.000

6.310.549

11.556.549

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602
0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва
Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
499

Средства резерве

500.000

500.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

500.000

500.000

Функција 110:

500.000

500.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
01
0602-0010

Приходи из буџета

500.000

500.000

Свега за програмску активност 0602-0009:

500.000

500.000

100.000

100.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва
Извршни законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови

110
499

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

100.000

100.000

Функција 110:

100.000

100.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01

Приходи из буџета

100.000

100.000

Свега за програмску активност 0602-0010:

100.000

100.000

Укупно извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

600.000

600.000

Свега за функцију 110:

600.000

600.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0602-0001
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

154.223.387

0

29.115.369

0

29.115.369

29.988.830

414

Социјална давања запосленима

3.199.000

0

3.199.000

3.294.970

415

3.393.819

Накнаде трошкова за запослене

6.270.000

0

6.270.000

6.458.100

6.651.843

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

30.888.495

874.000

0

874.000

900.220

927.227

33.429.563

450.000

33.879.563

34.432.450

35.465.423

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

100.000

0

100.000

103.000

106.090

34.110.530

7.380.000

41.490.530

35.133.846

36.187.861

426

Материјал

11.394.346

1.890.586

13.284.932

11.736.176

12.088.262

465

Остале дотације и трансфери

23.520.000

6.000.000

29.520.000

24.225.600

24.952.368

481

Дотације невладиним организацијама

57.890.540

19.000.000

76.890.540

59.627.256

61.416.074

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10.945.654

400.000

11.345.654

11.274.024

11.612.244

365.072.389 376.024.561

387.305.297

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

365.072.389
35.120.586
365.072.389

35.120.586

35.120.586
400.192.975 376.024.561

387.305.297

365.072.389 376.024.561

387.305.297

Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:

0602-1002

365.072.389
35.120.586
365.072.389

35.120.586

35.120.586
400.192.975 376.024.561

387.305.297

ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржавање пословне зграде
130

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање

3.060.000

4.963.207

8.023.207

3.151.800

3.246.354

511

Зграде и грађевински објекти

38.600

550.000

588.600

39.758

40.951

3.098.600

3.191.558

3.287.305

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

3.098.600

Број 87 – 8
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

8

3.098.600

23. новембар 2017.
9

10

229.010

229.010

11

12

5.284.197

5.284.197

5.513.207

8.611.807

3.191.558

3.287.305

3.098.600

3.191.558

3.287.305

3.191.558

3.287.305

Извори финансирања за пројекат 0602-1002:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0602-1002:

3.098.600
229.010
3.098.600

229.010

5.284.197

5.284.197

5.513.207

8.611.807

ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка
нематеријалне имовине

0602-1003
130

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

247.000

4.200.000

4.447.000

254.410

262.042

1.673.240

4.380.000

6.053.240

1.723.437

1.775.140

200.000

1.150.000

1.350.000

206.000

212.180

2.120.240

2.183.847

2.249.363

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

2.120.240
2.120.240

9.730.000

9.730.000

9.730.000

11.850.240

2.183.847

2.249.363

2.120.240

2.183.847

2.249.363

Извори финансирања за пројекат 0602-1003:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0602-1003:

0602-1004

2.120.240
9.730.000

9.730.000

2.120.240

9.730.000

11.850.240

2.183.847

2.249.363

0

600.394

600.394

0

0

0

0

ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада матичне службе
130

Опште услуге
422

Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 130:
07

Трансфери од других нивоа власти

330.394

330.394

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

270.000

270.000

600.394

600.394

Функција 130:

0

Извори финансирања за пројекат 0602-1004:
07

Трансфери од других нивоа власти

330.394

330.394

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

270.000

270.000

0

0

600.394

600.394

0

0

Свега за пројекат 0602-1004:
0602-0008

0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Правна помоћ
130

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.720.000

0

2.720.000

2.801.600

2.885.648

412

Социјални доприноси на терет послодавца

490.000

0

490.000

504.700

519.841

414

Социјална давања запосленима

246.000

0

246.000

253.380

260.981

415

Накнаде трошкова за запослене

110.000

0

110.000

113.300

116.699

Остале дотације и трансфери

255.000

0

255.000

262.650

270.530

465

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

3.821.000

3.821.000

3.935.630

4.053.699

Функција 130:

3.821.000

3.821.000

3.935.630

4.053.699

Приходи из буџета

3.821.000

3.821.000

3.935.630

4.053.699

Свега за програмску активност 0602-0008:

3.821.000

3.821.000

3.935.630

4.053.699

374.112.229 385.335.596

396.895.664

Извори финансирања за програмску активност 0602-0008:
01

Укупно извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 130:

0602-0006

374.112.229
330.394

330.394

229.010

229.010

50.404.783

50.404.783

374.112.229

50.964.187

425.076.416 385.335.596

396.895.664

39.576.000

0

39.576.000

40.763.280

41.986.178

7.932.000

0

7.932.000

8.169.960

8.415.059

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

791.000

0

791.000

814.730

839.172

415

Накнаде трошкова за запослене

1.225.000

0

1.225.000

1.261.750

1.299.603

200.850

206.876

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

195.000

0

195.000

423

Услуге по уговору (рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката)

487.000

7.434.212

7.921.212

501.610

516.658

426

Материјал

100.000

0

100.000

103.000

106.090

4.600.000

0

4.600.000

4.738.000

4.880.140

4.000

0

4.000

4.120

4.244

54.910.000

56.557.300

58.254.019

465

Остале дотације и трансфери

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

54.910.000

23. новембар 2017.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6
13

7

8

9

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

Број 87 – 9

54.910.000

10

11

12

7.434.212

7.434.212

7.434.212

62.344.212

56.557.300

58.254.019

54.910.000

56.557.300

58.254.019

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0006:

0602-0001

54.910.000
54.910.000

7.434.212

7.434.212

7.434.212

62.344.212

56.557.300

58.254.019

1.208.365

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
620

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

1.139.000

0

1.139.000

1.173.170

0

3.965.803

3.965.803

0

0

50.000

0

50.000

51.500

53.045

1.189.000

1.224.670

1.261.410

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.189.000

Функција 620:

1.189.000

3.965.803

3.965.803

3.965.803

5.154.803

1.224.670

1.261.410

1.189.000

1.224.670

1.261.410

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.189.000

Свега за програмску активност 0602-0001:
0602-1007

1.189.000

3.965.803

3.965.803

3.965.803

5.154.803

1.224.670

1.261.410

ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда
620

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

0

250.000

250.000

0

0

481

Дотације невладиним организацијама

0

2.750.000

2.750.000

0

0

0

0

0

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:

0

0

0

0

3.000.000

3.000.000

0

0

0

0

0

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за пројекат 0602-1007:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0602-1007:

0602-1008

0
0

0

0

3.000.000

3.000.000

0

0

0

285.054

285.054

0

0

285.054

285.054

0

285.054

285.054

0

0

285.054

285.054

0

285.054

285.054

0

0

1.189.000

1.224.670

1.261.410

ПРОЈЕКАТ: Уређење атарских путева
620

Развој заједнице
425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 620:
07

Трансфери од других нивоа власти
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-1008:

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0602-1008:
Укупно извори финансирања за функцију 620:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 620:

1301

1.189.000
3.285.054

3.285.054

3.965.803

3.965.803

7.250.857

8.439.857

1.224.670

1.261.410

49.440.000

0

49.440.000

50.923.200

52.450.896

0

9.720.000

9.720.000

0

0

49.440.000

50.923.200

52.450.896

1.189.000

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту
810

Услуге рекреације и спорта
423

Услуге по уговору

463

Tрансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:

49.440.000
49.440.000

9.720.000

9.720.000

9.720.000

59.160.000

50.923.200

52.450.896

49.440.000

50.923.200

52.450.896

50.923.200

52.450.896

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1301-0002:

1201

49.440.000
49.440.000

9.720.000

9.720.000

9.720.000

59.160.000

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
830

Услуге емитовања и штампања
421

Стални трошкови

50.000

0

50.000

51.500

53.045

423

Услуге по уговору

200.000

0

200.000

206.000

212.180

Извори финансирања за функцију 830:

Број 87 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 830:

8

23. новембар 2017.
9

250.000
250.000

10

11

12

250.000

257.500

265.225

0

0

0

250.000

257.500

265.225

250.000

257.500

265.225

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0004:

2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-1001

ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју
912

250.000
0

0

250.000

0

250.000

257.500

265.225

2.700.000

0

2.700.000

2.781.000

2.864.430

2.700.000

2.781.000

2.864.430

Основно образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:

2.700.000
2.700.000

0

0

0

2.700.000

2.781.000

2.864.430

2.700.000

2.781.000

2.864.430

Извори финансирања за пројекат 2002-1001
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2002-1001

2002-1002

2.700.000
0

0

2.700.000

0

2.700.000

2.781.000

2.864.430

ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа
912

Основно образовање
425

Текуће поправке и одржавање

0

1.200.000

1.200.000

0

0

463

Трансфери осталим нивоима власти

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

0

0

0

0

0

1.300.000

1.300.000

0

1.300.000

1.300.000

0

0

2.542.000

0

2.542.000

2.618.260

2.696.808

2.542.000

2.618.260

2.696.808

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:

0
0

Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2002-1002:

2002-1003

0

ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика
912

Основно образовање
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:

2.542.000
2.542.000

0

0

0

2.542.000

2.618.260

2.696.808

2.542.000

2.618.260

2.696.808

Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2002-1003

2.542.000

2.542.000

0

0

0

2.542.000

2.618.260

2.696.808

0

328.000

337.840

347.975

ПРОЈЕКАТ: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка
значка

2002-1004
912

Основно образовање
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

328.000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

328.000

328.000

337.840

347.975

Функција 912:

328.000

328.000

337.840

347.975

Приходи из буџета

328.000

328.000

337.840

347.975

Свега за пројекат 2002-1004:

328.000

328.000

337.840

347.975

5.570.000

5.737.100

5.909.213

5.737.100

5.909.213

491.317.229 505.438.746

520.601.908

Извори финансирања за пројекат 2002-1004:
01

Укупно извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 912:

5.570.000
5.570.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

6.870.000

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 2:

2.1

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

491.317.229
7.740.997

491.317.229

7.740.997

229.010

229.010

75.009.798

75.009.798

82.979.805

574.297.034 505.438.746

520.601.908

23. новембар 2017.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

0602-0002

7

8

Број 87 – 11
9

10

11

12

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

7.427.702

0

7.427.702

7.650.533

7.880.049

425

Текуће поправке и одржавање

70.000

0

70.000

72.100

74.263

512

Машине и опрема

30.000

0

30.000

30.900

31.827

7.527.702

7.753.533

7.986.139

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

7.527.702
7.527.702

0

0

0

7.527.702

7.753.533

7.986.139

7.527.702

7.753.533

7.986.139

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

7.527.702
7.527.702

0

0

0

7.527.702

7.753.533

7.986.139

7.527.702

7.753.533

7.986.139

Извори финансирања за Главу 2.1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2.1:

2.3

7.527.702
7.527.702

0

0

0

7.527.702

7.753.533

7.986.139

НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних
установа културе

1201-0001
820

Услуге културе
49411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.995.750

0

2.995.750

3.085.623

3.178.191

49412

Социјални доприноси на терет послодавца

533.000

0

533.000

548.990

565.460

49415

Накнаде трошкова за запослене

109.000

0

109.000

112.270

115.638

49421

Стални трошкови

175.000

0

175.000

180.250

185.658

49422

Tрошкови путовања

49423

Услуге по уговору

49426

Материјал

49465

Остале дотације и трансфери

9.000

0

9.000

9.270

9.548

9.974.696

1.256.100

11.230.796

10.273.937

10.582.155

70.000

0

70.000

72.100

74.263

434.000

0

434.000

447.020

460.431

14.300.446

14.729.459

15.171.343

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

14.300.446
1.000.000
14.300.446

1.000.000

256.100

256.100

1.256.100

15.556.546

14.729.459

15.171.343

14.300.446

14.729.459

15.171.343

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:

14.300.446
1.000.000
14.300.446

1.000.000

256.100

256.100

1.256.100

15.556.546

14.729.459

15.171.343

ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и размена
ученика

1201-1002
820

Услуге културе
49423

Услуге по уговору

49426

Материјал

3.999.704

0

3.999.704

4.119.695

4.243.286

85.000

0

85.000

87.550

90.177

Приходи из буџета

4.084.704

0

4.084.704

4.207.245

4.333.462

Функција 820:

4.084.704

0

4.084.704

4.207.245

4.333.462

Извори финансирања за функцију 820:
01

Извори финансирања за пројекат 1201-1002
01
1201-1004

Приходи из буџета

4.084.704

4.084.704

4.207.245

4.333.462

Свега за пројекат 1201-1002

4.084.704

0

4.084.704

4.207.245

4.333.462

3.985.600

996.400

4.982.000

4.105.168

4.228.323

3.985.600

4.105.168

4.228.323

ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски културни фестивал
820

Услуге културе
49423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

3.985.600
3.985.600

996.400

996.400

996.400

4.982.000

4.105.168

4.228.323

3.985.600

4.105.168

4.228.323

4.105.168

4.228.323

Извори финансирања за пројекат 1201-1004
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-1004

1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова

1301-1001
820

Услуге културе

3.985.600
3.985.600

996.400

996.400

996.400

4.982.000

Број 87 – 12
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

49423

7
Услуге по уговору

8
3.900.000

23. новембар 2017.
9

10
0

11

3.900.000

4.017.000

12
4.137.510

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

3.900.000

3.900.000

4.017.000

4.137.510

Функција 820:

3.900.000

3.900.000

4.017.000

4.137.510

Приходи из буџета

3.900.000

3.900.000

4.017.000

4.137.510

Свега за пројекат 1301-1001

3.900.000

3.900.000

4.017.000

4.137.510

Извори финансирања за пројекат 1301-1001
01
2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПРОЈЕКАТ: Припремна настава, страни језици, школа
рачунара, друговање

2002-1005
820

Услуге културе
49423

Услуге по уговору

49426

Материјал

8.761.600

2.604.800

11.366.400

9.024.448

9.295.181

95.000

0

95.000

97.850

100.786

8.856.600

9.122.298

9.395.967

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

8.856.600
8.856.600

2.604.800

2.604.800

2.604.800

11.461.400

9.122.298

9.395.967

8.856.600

9.122.298

9.395.967

Извори финансирања за пројекат 2002-1005
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2002-1005

8.856.600
8.856.600

2.604.800

2.604.800

2.604.800

11.461.400

9.122.298

9.395.967

35.127.350

36.181.171

37.266.606

Укупно извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 820:

35.127.350
1.000.000
35.127.350

1.000.000

3.857.300

3.857.300

4.857.300

39.984.650

36.181.171

37.266.606

35.127.350

36.181.171

37.266.606

Извори финансирања за Главу 2.3:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2.3:

35.127.350
1.000.000

1.000.000

3.857.300

3.857.300

4.857.300

39.984.650

36.181.171

37.266.606

1.120.800

0

1.120.800

1.154.424

1.189.057

276.325

0

276.325

284.615

293.153

35.127.350

ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД”

2.4
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
49411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49412

Социјални доприноси на терет послодавца

49415

Накнаде трошкова за запослене

50.000

0

50.000

51.500

53.045

49421

Стални трошкови

15.000

0

15.000

15.450

15.914

49423

Услуге по уговору

49465

Остале дотације и трансфери

20.000

0

20.000

20.600

21.218

150.000

0

150.000

154.500

159.135

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

1.632.125

1.632.125

1.681.089

1.731.521

Функција 090:

1.632.125

1.632.125

1.681.089

1.731.521

Приходи из буџета

1.632.125

1.632.125

1.681.089

1.731.521

Свега за програмску активност 0901-0001:

1.632.125

1.632.125

1.681.089

1.731.521

Приходи из буџета

1.632.125

1.632.125

1.681.089

1.731.521

Свега за Главу 2.4:

1.632.125

1.632.125

1.681.089

1.731.521

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

Извори финансирања за Главу 2.4:
01
2.5

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, ÇРЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”
1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем
туризма

1502-0001
473

Туризам
49411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.283.272

0

1.283.272

1.321.770

1.361.423

244.900

0

244.900

252.247

49415

259.814

Накнаде трошкова за запослене

40.000

0

40.000

41.200

42.436

49421

Стални трошкови

50.000

0

50.000

51.500

53.045

49423

Услуге по уговору

1.320.000

480.000

1.800.000

1.359.600

1.400.388

49426

Материјал

1.760.000

0

1.760.000

1.812.800

1.867.184

49465

Остале дотације и трансфери

160.000

0

160.000

164.800

169.744

4.858.172

5.003.917

5.154.035

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.858.172
480.000

480.000

23. новембар 2017.
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Функција 473:
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4.858.172
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9

10

480.000

11

12

5.338.172

5.003.917

5.154.035

4.858.172

5.003.917

5.154.035

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0001:

1502-1001

4.858.172
480.000

480.000

4.858.172

480.000

5.338.172

5.003.917

5.154.035

8.000.000

1.920.000

9.920.000

8.240.000

8.487.200

8.000.000

8.240.000

8.487.200

ПРОЈЕКАТ: Излети грађана Новог Београда
473

Туризам
49423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:

8.000.000
8.000.000

1.920.000

1.920.000

1.920.000

9.920.000

8.240.000

8.487.200

8.000.000

8.240.000

8.487.200

Извори финансирања за пројекат 1502-1001
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1502-1001

8.000.000
8.000.000

1.920.000

1.920.000

1.920.000

9.920.000

8.240.000

8.487.200

12.858.172

13.243.917

13.641.235

Укупно извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 473:

12.858.172
12.858.172

2.400.000

2.400.000

2.400.000

15.258.172

13.243.917

13.641.235

12.858.172

13.243.917

13.641.235

13.243.917

13.641.235

548.462.578 564.298.455

581.227.409

Извори финансирања за Главу 2.5:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2.5:

12.858.172
12.858.172

2.400.000

2.400.000

2.400.000

15.258.172

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 2:

3

548.462.578
8.740.997

8.740.997

229.010

229.010

81.267.098

81.267.098

548.462.578

90.237.105

638.699.683 564.298.455

581.227.409

СКУПШТИНА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101
2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Скупштине
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.499.200

0

5.499.200

5.664.176

5.834.101

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.054.675

0

1.054.675

1.086.315

1.118.905

414

Социјална давања запосленима

65.000

0

65.000

66.950

68.959

415

Накнаде трошкова за запослене

110.000

0

110.000

113.300

116.699

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

423

Услуге по уговору

120.000

0

120.000

123.600

127.308

3.224.630

0

3.224.630

3.321.369

3.421.010

465

Остале дотације и трансфери

670.000

0

670.000

690.100

710.803

481

Дотације невладиним организацијама

550.000

0

550.000

566.500

583.495

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

11.293.505

11.293.505

11.632.310

11.981.279

Функција 111:

11.293.505

11.293.505

11.632.310

11.981.279

Приходи из буџета

11.293.505

11.293.505

11.632.310

11.981.279

Свега за програмску активност 2101-0001:

11.293.505

11.293.505

11.632.310

11.981.279

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01

ПРОЈЕКАТ: „Априлски дани” – прослава Дана омладинских радних акција „Првог априла 2017. године” и конкурс за најфотографију

2101-1002
111

Опште јавне услуге
423

Услуге по уговору

10.000

0

10.000

10.300

10.609

472

Накнаде из буџета

30.000

0

30.000

30.900

31.827

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

40.000

40.000

41.200

42.436

Функција 111:

40.000

40.000

41.200

42.436

Приходи из буџета

40.000

40.000

41.200

42.436

Свега за пројекат 2101-1002:

40.000

40.000

41.200

42.436

Извори финансирања за пројекат 2101-1002:
01

Укупно извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

11.333.505

0

11.333.505

11.673.510

12.023.715

Свега за функцију 111:

11.333.505

0

11.333.505

11.673.510

12.023.715

Приходи из буџета

11.333.505

0

11.333.505

11.673.510

12.023.715

Свега за Раздео 3:

11.333.505

0

11.333.505

11.673.510

12.023.715

Извори финансирања за Раздео 3:
01
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ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво

0602-0004
330

Судови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.360.000

0

6.360.000

6.550.800

6.747.324

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.140.000

0

1.140.000

1.174.200

1.209.426

414

Социјална давања запосленима

80.000

0

80.000

82.400

84.872

415

Накнаде трошкова за запослене

135.000

0

135.000

139.050

143.222

423

Услуге по уговору

120.000

0

120.000

123.600

127.308

465

Остале дотације и трансфери

864.000

0

864.000

889.920

916.618

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

200.000

0

200.000

206.000

212.180

12.310.000

1.450.000

13.760.000

12.679.300

13.059.679

21.209.000

21.845.270

22.500.628

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 330:

21.209.000
21.209.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

22.659.000

21.845.270

22.500.628

21.209.000

21.845.270

22.500.628

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0004:

21.209.000
21.209.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

22.659.000

21.845.270

22.500.628

21.209.000

21.845.270

22.500.628

21.845.270

22.500.628

625.896.775 644.055.678

663.377.349

Извори финансирања за Раздео 4:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 4:

21.209.000
21.209.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

22.659.000

Извори финасирања за разделе (I+II+III+IV):
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за разделе (I+II+III+IV):

625.896.775
8.740.997

625.896.775

8.740.997

229.010

229.010

91.217.098

91.217.098

100.187.105

726.083.880 644.055.678

663.377.349

Извори финансирања за Програм 04:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 04:

12.858.172
12.858.172

12.858.172
2.400.000

2.400.000

2.400.000

15.258.172

13.243.917

13.641.235

14.859.398

15.305.180

7.084.469

7.297.003

23.299.373

23.998.354

54.940.200

56.588.406

526.647.187 472.716.369

486.897.860

Извори финансирања за Програм 09:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 09:

14.426.600
14.426.600

14.426.600
3.904.800

3.904.800

3.904.800

18.331.400

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

4.125.549

4.125.549

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.185.000

2.185.000

6.310.549

13.188.674

Свега за Програм 11:

6.878.125

6.878.125

6.878.125

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

1.000.000

1.000.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.252.500

1.252.500

2.252.500

24.873.250

Свега за Програм 13:

22.620.750

22.620.750

22.620.750

Извори финансирања за Програм 14:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:

53.340.000
53.340.000

53.340.000
9.720.000

9.720.000

9.720.000

63.060.000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

459.547.931

459.547.931
3.615.448

459.547.931

3.615.448

229.010

229.010

63.254.798

63.254.798

67.099.256

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 16:
Укупно:

56.225.197

56.225.197
8.500.000

8.500.000

56.225.197

8.500.000

64.725.197

625.896.775

100.187.105

57.911.953

59.649.311

726.083.880 644.055.678

663.377.349

23. новембар 2017.
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Члан 8.
Члан 12. мења се и гласи: „Средства буџета из извора 01– буџетски приходи у износу од 625.896.775 динара и средства
из осталих извора у износу од 100.187.105 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији,према доњој
табели:”
Програм/Програмска
активност/Пројекат

Опис

ПРОГРАМ 4
Програмска активност
Пројекат
ПРОГРАМ 9
Пројекат
Пројекат
Пројекат

1502
1502-0001
1502-1001
2002
2002-1001
2002-1002
2002-1003

Пројекат

2002-1004

Пројекат

2002-1005

ПРОГРАМ 11
Програмска активност
Програмска активност
Пројекат
Пројекат
ПРОГРАМ 13
Програмска активност

0901
0901-0001
0901-0001
0901-1001
0901-1002
1201
1201-0001

Програмска активност

1201-0004

Развој туризма
Управљање развојем туризма
Излети грађана Новог Београда
Основно образовање и васпитање
Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју
Одржавање основних школа
Превоз деце и ученика
Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка
значка
Припремна настава, страни језици, школа рачунара и друговање
Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи – Центар
Социјалне помоћи
Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
Унапређење локалне заштите грађана на Новом Београду
Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања
Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и
размена ученика
Новобеоградски културни фестивал
Развој спорта и омладине
Подршка предшколском и школском спорту
Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова
Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Општинска управа
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Развој заједнице
Функционисање месних заједница
Општинско правобранилаштво
Инспекцијски послови
Правна помоћ
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Текуће и капитално одржавање пословне зграде
Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине
Финансирање рада матиче службе
Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда
Уређење атарских путева
Политички систем локалне самоуправе
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа – Председник
Функционисање извршних органа – Изборна комисија
Подршка раду извршних органа власти и скупштине – Кабинет
председника
Новобеоградски клуб
Априлски дани – прослава Дана омладинских радних акција
„Првог априла 2016. године” и конкурс за најфотографију

Пројекат

1201-1002

Пројекат
ПРОГРАМ 14
Програмска активност
Пројекат
ПРОГРАМ 15

1201-1004
1301
1301-0002
1301-1001
0602

Програмска активност

0602-0001

Програмска активност

0602-0001

Програмска активност
Програмска активност
Програмска активност
Програмска активност
Програмска активност
Програмска активност
Пројекат
Пројекат
Пројекат
Пројекат
Пројекат
ПРОГРАМ 16
Програмска активност
Програмска активност
Програмска активност

0602-0002
0602-0004
0602-0006
0602-0008
0602-0009
0602-0010
0602-1002
0602-1003
0602-1004
0602-1007
0602-1008
2101
2101-0001
2101-0002
2101-0002

Програмска активност

2101-0003

Пројекат

2101-1001

Пројекат

2101-1002

УКУПНО ПРОГРАМИ :
ПРОГРАМ/ Програмска
активност и пројекат
Шифра
1
1502

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној 2016.
години

3

4

5

Назив
2

328.000

0

328.000

337.840

347.975

8.856.600

2.604.800

11.461.400

9.122.298

9.395.967

6.878.125
1.632.125
710.000
1.500.000
3.036.000
22.620.750
14.300.446

6.310.549
0
850.549
5.460.000
0
2.252.500
1.256.100

13.188.674
1.632.125
1.560.549
6.960.000
3.036.000
24.873.250
15.556.546

7.084.469
1.681.089
731.300
1.545.000
3.127.080
23.299.373
14.729.459

7.297.003
1.731.521
753.239
1.591.350
3.220.892
23.998.354
15.171.343

250.000

0

250.000

257.500

265.225

4.084.704

0

4.084.704

4.207.245

4.333.462

3.985.600
53.340.000
49.440.000
3.900.000
459.547.931

996.400
9.720.000
9.720.000
0
67.099.256

4.982.000
63.060.000
59.160.000
3.900.000
526.647.187

4.105.168
54.940.200
50.923.200
4.017.000
472.716.369

4.228.323
56.588.406
52.450.896
4.137.510
486.897.860

365.072.389

35.120.586

400.192.975

376.024.561

387.305.297

1.189.000

3.965.803

5.154.803

1.224.670

1.261.410

7.527.702
21.209.000
54.910.000
3.821.000
500.000
100.000
3.098.600
2.120.240
0
0
0
56.225.197
11.293.505
35.235.692
3.273.000

0
1.450.000
7.434.212
0

7.753.533
21.845.270
56.557.300
3.935.630

7.986.139
22.500.628
58.254.019
4.053.699

5.513.207
9.730.000
600.394
3.000.000
285.054
8.500.000
0
8.500.000
0

7.527.702
22.659.000
62.344.212
3.821.000
500.000
100.000
8.611.807
11.850.240
600.394
3.000.000
285.054
64.725.197
11.293.505
43.735.692
3.273.000

3.191.558
2.183.847
0
0
0
57.911.953
11.632.310
36.292.763
3.371.190

3.287.305
2.249.363
0
0
0
59.649.311
11.981.279
37.381.546
3.472.326

5.858.000

0

5.858.000

6.033.740

6.214.752

525.000

0

525.000

540.750

556.973

40.000

0

40.000

41.200

42.436

Циљна
вредност
у 2017.
години
6

625.896.775

100.187.105

726.083.880

644.055.678

663.377.349

Циљна вредност у 2018.
години
7

Циљна
вредност
у 2019.
години
8

1.Проценат буџета који
се издваја за развој
туризма општине

2,03%

2,16%

2,22%

1. Број одржаних
излета
2. Укупан број грађана
учесника излета

Пројекат: Излети грађана Новог Београда

Извор 01

Средства
из буџета
у 2018.
години
13.243.917
5.003.917
8.240.000
14.859.398
2.781.000
0
2.618.260

Средства
из буџета
у 2019.
години
13.641.235
5.154.035
8.487.200
15.305.180
2.864.430
0
2.696.808

Остали
извори

Сви извори

9

11

12.858.172

2.400.000

15.258.172

12

4.858.172

480.000

5.338.172

8.000.000

1.920.000

9.920.000

2,29%

Програмска активност: Управљање развојем туризма
1. Повећање квалитета живота грађана
у Новом Београду

1001

2.400.000
480.000
1.920.000
3.904.800
0
1.300.000
0

Средства
из осталих
извора

Програм 4: Развој туризма
1. Повећање квалитета туристичке
понуде и услуге

0001

12.858.172
4.858.172
8.000.000
14.426.600
2.700.000
0
2.542.000

Укупна
средства
у 2017.
години
15.258.172
5.338.172
9.920.000
18.331.400
2.700.000
1.300.000
2.542.000

Средства
из буџета
извор 01

Шифра

3

3

4

5

4100

4300

4500

4900

Број 87 – 16
1
2002

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

1004

8

118

129

145

1. Проценат извршених
радова у школама у односу на захтеве школа
у 2016. години

5%

15%

31%

45%

2. Број школа у којима
су изведени радови
у оквиру одржавања
основних школа

6

8

9

11

3. Број школа у којима
постоји видео надзор
у згради и дворишту
школе

20

20

20

20

1. Број ученика којима
је обезбеђен бесплатан
школски превоз у
школској години

123

146

159

11
3.904.800

18.331.400

12

2.700.000

0

2.700.000

0

1.300.000

1.300.000

2.542.000

0

2.542.000

328.000

0

328.000

176

Пројекат: Превоз
деце и ученика
1. Унапређење квалитета образовања
1. Број деце добитника
и подстицање ђака
дипломе „Вук Кана постизање успеха раџић”
током школовања

324

329

335

342

2. Број деце добитника
награде Читалачка
значка

328

348

357

369

3. Број деце која су
добила похвалнице за
учешће

1800

1850

1910

2000

Пројекат: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка
1.Унапређење квалитета образовања
припремним активностима

9
14.426.600

160

Пројекат: Одржавање основних школа
1. Повећање доступности и приступачности основног
образовања деци

1003

7

Пројекат: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју
1. Побољшање
услова за боравак
деце у школским
установама

1002

6

Програм 9: Основно образовање и васпитање
1. Повећање доступ1. Број деце са посебности и пристуним потребама којима
пачности основног
је обезбеђена исхрана
образовања деци

1001

5

23. новембар 2017.

1. Број деце полазника
припремне наставе

600

618

637

656

2. Број деце полазника
за стране језике

800

824

849

874

1005

Пројекат: Припремна настава, страни језици, школа рачунара и друговање

8.856.600

2.604.800

11.461.400

0901

Програм 11: Социјална и дечја заштита

2.210.000

6.310.549

8.520.549

710.000

850.549

1.560.549

1.500.000

5.460.000

6.960.000

1. Подршка породици
0001

/

/

/

1. Број корисника
једнократне новчане
помоћи

56

58

59

61

2. Број корисника који
су добили материјал за
побољшање животних
услова

10

10

11

11

Пројекат: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
1. Унапређење
положаја особа са
инвалидитетом и
њихових породица

1. Број корисника

1002

Пројекат: Унапређење локалне заштите грађана на Новом Београду

1201

Програм 13: Развој културе и информисања
1. Подстицање
развоја културе кроз 1. Број посетилаца
јачање капацитета
културних манифескултурне инфратација
структуре
2. Проценат буџета
који се издваја за
културу

0001

19

Програмска активност: Социјалне помоћи
1. Побољшање
социјално економских услова живота
грађана који припадају осетљивим
социјалним групама

1001

1. Број плаћених трошкова сахрањивања

0

120

124

127

23.000

23.690

24.401

25.133

1,96%

3,36%

3,46%

3,56%

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе
1. Унапређење квалитета и подстицај
ангажовања у културно-уметничким
садржајима

1. Број деце полазника
школе глуме

240

247

255

262

3.036.000

0

3.036.000

22.370.750

2.252.500

24.623.250

14.300.446

1.256.100

15.556.546

23. новембар 2017.
1

1002

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

8

2. Број деце полазника
школе плеса

120

124

127

131

3. Број деце полазника
школе певања

160

165

170

175

4. Број деце полазника
школе сликања

200

206

212

219

5. Број одраслих полазника школе плеса

800

824

849

874

Пројекат: Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и размена ученика
1. Повећање доступности културних
садржаја становника
Новог Београда

8%

20%

25%

30%

2. Проценат деце
преко 15 година која
се активно баве неком
културном активношћу

30%

35%

40%

45%

3. Проценат одраслих
лица која се активно
баве неком културном
активношћу

45%

55%

60%

65%

Пројекат: Новобеоградски културни фестивал

1301

Програм 14: Развој спорта и омладине
1. Унапређење
предшколског и
школског спорта

1. Број деце која су
укључена у школска
спортска такмичења

450

464

477

492

2. Број објеката
који је доступан за
коришћење предшколском и школском
спорту

18

18

18

18

Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту
1. Подстицање деце
за активно бављење
спортом

1. Број деце полазника
школе моторике

300

309

318

328

2. Број деце полазника
школе фитнеса

1000

1030

1061

1093

3. Број деце полазника
школа тимских спортова

500

515

530

546

1001

Пројекат: Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова

0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
1. Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

2. Унапређење и
модернизација рада
управе градске
општине
0001

0001

1. Број остварених услуга општинске управе
(укупан број предмета
који су у току, број решења, дозвола, потврда
и других докумената
издатих физичким и
правним лицима)

6.745

6.947

7.156

7.370

2. Проценат реализованих захтева у односу на
број поднетих захтева

91%

93%

95%

97%

3. Просечно време
потребно за издавање
грађевинске дозволе,
рачунајући од дана
поднетог захтева (радни дани)

5

5

4

4

1. Проценат буџета
који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме
за потребе унапређења
рада управе)

1,42%

1,46%

1,51%

1,55%

1. Проценат реализације планираних
активности

1. Проценат средстава
буџета општине у
односу на укупна средства који се користи
за трошкове и планове
рада/програма месних
заједница

12

0

4.084.704

3.985.600

996.400

4.982.000

53.340.000

9.720.000

63.060.000

49.440.000

9.720.000

59.160.000

3.900.000

0

3.900.000

84%

87%

89%

365.072.389 35.120.586 400.192.975

92%

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Развој заједнице
1. Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница

11

458.947.931 67.099.256 526.047.187

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Општинска управа
1. Стављање у
функцију инфраструктурних и
јавних садржаја и
површина

9

4.084.704

1. Проценат деце до 15
година која се активно
баве неком културном
активношћу

1004

0002

Број 87 – 17

1,08%

1,11%

1.189.000

1,14%

1,18%

3.965.803

5.154.803

Број 87 – 18
1

0002

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

23. новембар 2017.

4

5

6

7

8

2. Степен остварења
финансијских планова
месних заједница

98%

99%

99%

100%

3. Број иницијатива/
предлога МЗ према
граду/општини у
вези са питањима од
интереса за локално
становништво

210

284

362

447

Програмска активност: Функционисање месних заједница
1. Заштита имовинских права и
интереса општине

1. Проценат решених
предмета у односу на
укупан број предмета
на годишњем нивоу

26,74%

27,54%

28,37%

29,22%

2. Број правних
мишљења која су дата
органима општине,
стручним службама и
другим правним лицима чија имовинска и
друга права заступа

8

8

8

9

0004
1. Број решених пред1. Квалитетно
мета грађана у односу
обављање инспекцина број примљених
јских послова
предмета
0006

2. Број извршених
радова
1. Проценат буџета за
одржавање и набавку
опреме и нематеријалне имовине

1. Број излазака
матичара на терен ради
склапања брака

1. Смањење броја
страдале и повређене
деце у саобраћају

1. Дужина некатегорисаног пута (у метрима)

1008

Пројекат: Уређење атарских путева

2101

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
1. Функционисање
скупштине

0002

4915

13

15

18

1,75%

1,81%

1,86%

271

280

283

25

17

10

/

600

1200

7.527.702

0

7.527.702

21.209.000

1.450.000

22.659.000

54.910.000

7.434.212

62.344.212

3.821.000

0

3.821.000

3.098.600

5.513.207

8.611.807

2.120.240

9.730.000

11.850.240

0

600.394

600.394

0

3.000.000

3.000.000

22

1,92%

285

3

2000

1. Број усвојених аката

93

95

97

99

2. Број седница
скупштине

7

7

7

7

3. Број седница сталних радних тела

26

26

26

26

Програмска активност: Функционисање скупштине
1. Функционисање
извршних органа

1. Број донетих решења

301

305

306

310

2. Остваривање
контакта и покретање различитих
активности општине које су потребне
грађанима

1. Однос броја грађана
који су остварили
контакт са изабраним
званичницима и броја
грађана који су затражили пријем

93%

96%

99%

100%

Програмска активност: Функционисање извршних органа Председник

12

4900

Пројекат: Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда
1. Одржавање
некатегорисаног
пута из разлога несметаног коришћења
и повећања безбедности приликом
коришћења

0001

4332

Пројекат: Финансирање рада матичне службе
1. Едукација за безбедно учествовање
деце у саобраћају

1007

4278

Пројекат: Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине
1. Задовољавање
потреба грађана
из области личних
стања

1004

1. Број корисника
правне помоћи

11

99%

Пројекат: Текуће и капитално одржавање пословне зграде
1. Побољшање услова рада ГО Нови
Београд

1003

98%

Програмска активност: Правна
помоћ
1. Одржавање
објеката

1002

95%

Програмска активност: Инспекцијски послови
1. Организована
правна помоћ
грађанима

0008

92,16%

9

0

285.054

285.054

50.367.197

8.500.000

58.867.197

11.293.505

0

11.293.505

35.235.692

8.500.000

43.735.692
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3

4

5

6

7

8

1. Радње везане за
спровођење избора/
референдума и
одређивање бирачких места

1.Број донетих решења

127

150

155

160

Програмска активност: Функционисање извршних органа Изборна комисија
1. Унапређење
квалитета живота
грађана Новог
Београда

1. Број чланова „Новобеоградског клуба”
2. Број реализованих
активности

1001

41.500

51.750

62.000

72.500

31

32

33

34

Пројекат: Новобеоградски клуб
1. Награђивање најбоље фотографије

1002
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1. Број пријављених
учесника

18

25

34

44

2. Укупан број фотографија на конкурсу

50

75

90

120

Пројекат: Априлски дани – прослава Дана омладинских радних акција „Првог априла 2016. године” и конкурс за најфотографију

9

11

12

3.273.000

0

3.273.000

525.000

0

525.000

40.000

0

40.000

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-1124; 23. новембра 2017. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.
О б р а з л ож е њ е
Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина и утврђивању прихода који припадају
граду и градским општинама за 2017. годину („Службени
лист Града Београда”, број 125/16) утврђен је укупан обим
јавних средстава Града Београда за 2017. годину, оквири за
потрошњу градских општина и расподела прихода између
буџета града и буџета градских општина у циљу измиривања утврђених оквира за потрoшњу и успостављањa континуитета у финансирању јавних расхода који се покривају
из буџета града и буџета градских општина. Према члану
5. поменуте одлуке, укупни оквир буџета Градске општине
Нови Београд за 2017. годину износио је 625.896.775 динара. Оквир за потрошњу у 2017. години увећава се за износ
колико се буџету Градске општине Нови Београд преноси
из буџета града и Републике за конкретне намене, као и за
износ који буџет градске општине оствари по основу донација и трансфера. У складу са наведеним, суфицит утврђен
Одлуком о Завршном рачуну буџета Градске општине Нови
Београд за 2016. годину у износу од 91.217.098 динара, донирана средства у износу од 229.010 динара, и трансферисана средства од града и Републике у износу од 8.740.997
динара, чине оквир буџета Градске општине Нови Београд у
износу од 726.083.880 динара.
Образложење програмског дела четвртог ребаланса буџета
за 2017. годину
Распоред и коришћење средстава у укупном износу од
726.083.880 динара, од чега из средстава буџета 625.896.775
динара и средстава из осталих извора у износу од
100.187.105 динара врши се по програмима, програмским
активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:
Раздео 1:
Председник општине и општинско веће, своје функционисање дефинишу кроз Програм 16–2101 – Политички
систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обављање основних функција изборних органа локалне
самоуправе. Сектор – политички систем.

Као учесник овог програма, планира следеће програмске
активности и пројекте:
– Програмска активност 2101–0002: „Функционисање
извршних органа – председник”. Укупни расходи у оквиру
ове програмске активности износе 43.735.692 динара.
– Програмска активност 2101–0002: „Фунционисање извршних органа – Изборна комисија”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.273.000 динара.
– Програмска активност 2101–0003: „Подршка раду извршних органа власти и скупштине -Кабинет председника”.
Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 5.858.000 динара.
– Пројекат 2101–1001: „Новобеоградски клуб”. Укупни
расходи за овај пројекат износе 525.000 динара.
Раздео 2:
– Општинска управа – своје функционисање дефинише
кроз следеће програме:
Програм 11 – 0901 – Социјална и дечја заштита
Опште образложење корисника: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Сектор: Социјална заштита.
Као учесник овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:
– Програмска активност 0901–0001: „Социјалне помоћи”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности
износе 1.560.549 динара.
– Пројекат 0901–1001: „Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима”. Укупни расходи у оквиру ове програмске
активности износе 6.960.000 динара.
– Пројекат 0901–1002: „Унапређење локалне заштите
грађана на Новом Београду”. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 3.036.000 динара.
Програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини.
Сектор – Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 0602–0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 400.192.975 динара.
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– Програмска активност 0602–0001: „Функционисање
локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности
износе 5.154.803 динара.
– Програмска активност 0602–0006: „Инспекцијски
послови”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 62.344.212 динара.
– Програмска активност 0602–0008: „Правна помоћ”.
Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.821.000 динара.
– Програмска активност 0602–0009: „Текућа буџетска
резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 500.000 динара.
– Програмска активност 0602–0010: „Стална буџетска
резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.
– Пројекат 0602-1002: „Текуће и капитално одржавање
пословне зграде”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта
износе 8.611.807 динара.
– Пројекат 0602–1003: „Набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине”. Укупни расходи у оквиру
овог пројекта износе 11.850.240 динара.
– Пројекат 0602–1004: „Финансирање рада матичне
службе”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе
600.394 динара.
– Пројекат 0602–1007: „Безбедност саобраћаја на подручју Новог Београда”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 3.000.000 динара.
– Пројекат 0602–1008: „Уређење атарских путева”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 285.054 динара.
Програм 14 – 1301 – Развој спорта и омладине:
Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник
овог програма планира следеће програмске активности и
пројекте:
– Програмска активност 1301–0002: „Подршка предшколском и школском спорту”. Укупни расходи у оквиру ове
програмске активности износе 59.160.000 динара.
Програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања
Опште образложење корисника: Очување, унапређење
и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Сектор: Култура, комуникације и медији. Као учесник
овог програма, планира следећу програмску активност:
– 1201–0004: „Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 250.000 динара.
Програм 9 – 2002 – Основно образовање и васпитање:
Опште образложење корисника: Доступност основног
образовања свој деци са територије општине у складу са
прописаним стандардима. Сектор: Образовање. Планирани
су следећи пројекти:
– 2002–1001: „Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта
износе 2.700.000 динара.
– 2002–1002: „Одржавање (осим капиталног) основних школа”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе
1.300.000 динара.
– 2002–1003: „Превоз деце и ученика”: Укупни расходи у
оквиру овог пројекта износе 2.542.000 динара.
– 2002–1004: „Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка”. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 328.000 динара.
Месне заједнице своје функционисање дефинишу кроз
Програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за

23. новембар 2017.

остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог
програма, планира следећу програмску активност:
– 0602–0002: „Функционисање месних заједница”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе
7.527.702 динара.
Новобеоградска културна мрежа своје функционисање
дефинише кроз: Програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања. Као учесник овог програма, планира следеће
програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 1201–0001: „Функционисање
локалних установа културе”. Укупни расходи у оквиру ове
програмске активности износе 15.556.546 динара.
– Пројекат 1201–1002: „Бесплатне школе глуме, плеса,
певања, сликања, фолклора и размена ученика”. Укупни
расходи у оквиру овог пројекта износе 4.084.704 динара.
– Пројекат 1201–1004: „Новобеоградски културни фестивал”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе
4.982.000 динара.
Програм 14 – 1301 – Развој спорта и омладине:
Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник овог
програма, планира следећи пројекат:
– Пројекат 1301–1001: „Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова”. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 3.900.000 динара.
Програм 9 – 2002 – Основно образовање и васпитање:
Опште образложење корисника: Доступност основног
образовања свој деци са територије општине у складу са
прописаним стандардима. Сектор: Образовање. Планиран
је следећи пројекат:
– 2002–1005: „Припремна настава, страни језици, школа рачунара и друговање”. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 11.461.400 динара.
Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” своје функционисање дефинише
кроз Програм 11 – 0901 – Социјална и дечја заштита. Као
учесник овог програма, планира следећу програмску активност:
– 0901–0001: „Социјалне помоћи”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.632.125 динара.
Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз Програм 4 – 1502 – Развој туризма
Опште образложење корисника: Унапређење туристичке понуде у општини. Сектор: Економска и развојна политика. Као учесник овог програма, планира следеће програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 1502–0001: „Управљање развојем туризма”. Укупни расходи у оквиру ове програмске
активности износе 5.338.172 динара.
– Пројекат 1502–1001: „Излети грађана Новог Београда”.
Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 9.920.000 динара.
Раздео 3:
Скупштина општине своје функционисање дефинише
кроз Програм 16: 2101 – Политички систем локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обављање основних
функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор:
Политички систем. Као учесник овог програма, планира
следеће програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 2101–0001: „Функционисање
Скупштине”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 11.293.505 динара.
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– Пројекат 2101–1002: „Априлски дани – прослава Дана
омладинских радних акција „Првог априла 2017. године” и
конкурс за најфотографију”. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 40.000 динара.
Раздео 4:
Правобранилаштво општине своје функционисање дефинише кроз Програм 15: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање
услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин
у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:
– 0602–0004: „Општинско правобранилаштво”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе
22.659.000 динара.
Циљеви, назив индикатора, циљане вредности и њихова динамика за одређене програмске активности и пројекте
приказани су у члану 8. одлуке.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 23. новембра 2017. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11
и 93/12), и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, број 3/11 – пречишћен
текст, 33/13 и 88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
I. У Решењу о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 132/16 и 11/17)
под тачком I врши се следећа измена:
За начелника:
– Уместо Белке Лазовић, самосталног полицијског инспектора, именује се Дуња Наумовски, виши полицијски
инспектор.
II. У осталом делу Решење о образовању општинског
штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр.
85/16, 132/16 и 11/17) остаје непромењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-1127; 23. новембра 2017. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.
Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 23. новембра 2017. године, на основу члана 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 18. став 1.тачка 10а. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11
– пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА MАНДАТА ЧЛАНУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ
БЕОГРАД”
I. Утврђује се престанак мандата члану Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” из
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реда запослених Филипу Цимбаљевићу због поднете оставке.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-1128; 23. новембра 2017. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 23. новембра 2017. године, на основу члана 17.
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/16) и члана 18. став 1. тачка 10а. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”
I. Именујуe се Глибо Васо, дипл. инжењер шумарства, за
члана Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” из реда запослених, на период од четири године.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-1129; 23. новембра 2017. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 23. новембра 2017. године, на основу члана 14.
став 5. Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 73/15 и 132/16) и члана 18. Статута Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 –
пречишћен текст, број 33/13 и 88/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В. Д. ПРЕДСЕДНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „УШЋЕ” ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се Зоран Ђукић, в.д. председника Месне
заједнице „Ушће”.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-1130; 23. новембра 2017. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на основу
члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, број
33/13 и број 88/15), на седници одржаној 23. новембра 2017.
године, доноси

ЗА КЉУ ЧА К
О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА ЗА ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
2018. ГОДИНУ
I. Утврђују се следећи приоритети за програм уређивања
и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину:
1. Прибављање урбанистичких планова, тј. техничке
документације
a) Израдити урбанистичке пројекте за:
– Блок 34(I)
– део Блока 59 (између улица Марка Челебоновића, Партизанске авијације, Пеђе Милосављевића и Др Хуга Клајна).
– Блок 31:
– Проширити унутрашње саобраћајнице
– Извести недостајуће тротоаре са обе стране дуж свих
саобраћајница,
– Одредити нове јавне саобраћајне површине за паркирање возила (нпр. уз зграду анекса зграде општине, на делу
зелене површине испред зграде СИВ 3 ка Улица омладинских бригада),
– Формирати трг-сквер (нпр. на углу Улице омладинских бригада и Булевара Михајла Пупина – од тротоара до
зграде општине),
б) Израдити одговарајућу планску и техничку документацију, уз израду јавног урбанистичко-архитектонског конкурса ради провере просторно-програмских могућности, а
која би омогућила:
– планску разраду подручја између Улице Тошин бунар и
ауто-пута обухватајући Студентски спортски центар, у циљу
формирања градског спортско-рекреативног центра, односно
националног олимпијског центра за припреме спортиста
– повезивање СРЦ „11. април” и Студентског спортског центра (КП 810 КО Нови Београд) пешачком и бициклистичком пасарелом.
в) Израдити плански документ, којим би се, у оквиру
јавних намена, у овом делу Новог Београда предвидела изградња Дома здравља, јер капацитети постојећа два Дома
здравља и Здравствене установе „Медицина рада” нису довољни, као и школа и вртића.
г) Израдити урбанистичке пројекте блоковског партерног уређења којима би се извршила прерасподела јавних
површина – улица, паркинга, тротоара и зелених површина
уз формирање нових паркинг простора у новобеограским
блоковима.
– Блок 24 – формирање тротоара обострано уз интерну
саобраћајницу у зони постојећег „Грчко-кипарског центра”
и нових комерцијално-трговинских објеката уз ауто пут
(тренутно стање не обезбеђује безбедно кретање кола и пешака), као и формирање паркинга,
– Блок 49 – формирање паркига на углу улица Николе
Добровића и Стојана Аралице КП 6722/1 КО Н.Београд и
Улица Драгише Брашована и Стојана Аралице, КП 6721/1
КО Н. Београд (као што је већ урађено на углу улица Николе Добровића и Данила Лекића Шпанца на КП 6723/1)
д) Покренути израду, односно измену планске документације за локације:
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– на углу улица Омладинских бригада и Милутина Миланковића која је планирана за објекат ватрогасне службе,
– Блок 11ц (иза зграде старог Меркатора и хотела „Tullip
inn”) којом би се омогућила изградња јавне гараже на локацији оивичене објектима: стамбеном четвороспратницом у
Ул. Палмира Тољатија бр. 26–42, затим, солитером у Улици
Маршала Толбухина (бивша Гоце Делчева) бр. 33 са једне
стране, и улазом стамбеног објекта Ул. Палмира Тољатија
бр. 24 , са друге стране.
ђ) Израдити планску дукоментацију за део Блока 21 између пословног објекта „Societe generale” у Улици Зорана
Ђинђића бр. 48а и улаза објекта у Улици Зорана Ђинђића
бр. 12ж, а испред зграде ЦМЗ „Ушће”.
2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром
а) пројектовати и извести планиране саобраћајне површине – улице и паркинг за аутобусе у Блоку 5, поред
спортске хале.
б) омогућити повезивање Булевара уметности и Булевара црвене армије извођњем подвожњака – отварањем пролаза испод овог дела железничке пруге
в) приступити извођењу радова и повезивању са
постојећом Грчком улицом у складу са усвојеним ПДР за
саобраћајнице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице
Т-6 до аутопутске обилазнице – I фаза од саобраћајнице
Т-6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни
правац са аеродромом „Никола Тесла” због великог оптерећења и значаја за побољшање функцинисања саобраћаја
у овом делу града.
3. и 4. Објекти и мрежа водоснабдевања и канализације
а) У насељу Ледине неопходно је извести одвођење фекалних и атмосферских вода.
б) Због великог проблема са ширењем непријатног мириса канализације у делу Новог Београда у блоковима 21,
22, 25, 26 и шире, потребно је хитно извршити поправку
постојеће КЦС на Ушћу, јер је овај проблем присутан већ
дуги низ година. План којим се предвиђа изградња нове
КЦС на овој локацији још увек није усвојен, те ће, до реализације ове изградње, још дуги временски период квалитет
животне средине и свакодневног живота грађана бити угрожен.
5. Јавне слободне и зелене површине
а) За део КП 6718/1 у блоку 49 потребно је формирати
грађевинску парцелу, јер је ПГР-ом планирана јавна зелена парковска површина, начин спровођења је непосредном
применом урбанистичких правила грађења из ПГР-а (целине VII, IX, X), а на терену је то већ зелена површина. Истичемо да сте дописом бр. 194/6-02 од 4. јануара 2016. године
дали сагласност иницијативи ГО Нови Београд за изградњу
дечијег парка на овој локацији.
б) уредити зелени појас дуж бежанијског одсека – падине кроз:
– обнову свих јавних степеништа, који повезују нижи
део Новог Београда са Бежанијом,
– обнову или појачање јавне расвете,
– акцију сече самониклог – дивљег растиња, кресања грана на безбедну висину, кошења, одношења отпада и тд., које
би потом требало редовно спроводити у циљу одржавања.
в) На локацији Ушће Саве у Дунав у Блоку 14, потребно је у оквиру пројекта обалоутврде израдити идејно ре-
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шење партерног уређења овог дела јавне зелене површине
са циљем формирања новог просторног акцента и визуелне
комуникације са историјскик градским језгром Калемегданом (уз обавезно рашчишћавање речног корита од самониклог зеленила, пловила, привремених објеката и тд.).
г) Блок 71, 72 и насељу Милева Марић Ајнштајн – довршити партерно уређење свих недостајућих јавних површина-саобраћајних (улица, паркинга, тротоара), зелених и др.
д) У Блоку 39, поред ФДУ, (КП 2240/1) уредити неизграђену, запуштену, небезбедну парцелу уклањањем самониклог растиња, чишћењем и равнањем терена (као што је
урађено у Блоку 32, код Цркве Св. Димитрија).
ђ) ТЦ Пирамида у Блоку 44.
Израда техничке документације и извођење радова на
уређењу свих отворених површина у оквиру ТЦ Пирамида
е) Шеталиште Лазара Карденаса.
Израда техничке докумнентације и извођење реконструкције шеталишта како би се омогућило увођење новог
модерног партерног уређења шеталишта са новим садржајима (бициклистичка и трим стаза, фонтане и др.).
ж) У делу Блока 70 у зони испод далековода привести намени запуштену површину кроз израду техничке докумнентације и извођење паркинга, који су овде преко потребни.
з) Уређење пешачког коридора испред ТЦ „Нови Београд” (Стари Меркатор).
Израда техничке докумнентације и извођење реконструкције поречног профила Булевара Михаила Пупина,
прерасподелом јавних површина (улица – тротоар – зеле-
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на површина), са новим модерним партерним уређењем,
на коме би било могуће, због велике удаљености објекта од
улице, формирање мањих и већих пјацета опремљених урбаним мобилијаром, зеленилом, чесмама, фонтанама и сл.
и) Запуштену парцелу КП 2832/1 (уз објекат Ретензије
у Блоку 43, у појасу Милутина Миланковића) уредити као
парковску површину која би могла бити намењена кућним
љубимцима, јер се налази непосредно уз објекат „Pet centar”.
– Неопходно изналажење адекватног решења за локације на којима је започета а није завршена изградња:
– Музеј револуције, Блок 13;
– Аqua park, Блок 44;
– Комплекс незавршених објеката између улица Владимира Поповића, Земунски пут и зграде Хајата (зграда „Рад”
и др.);
– Зграда са хелиодромом у Булевару Арсенија Чарнојевића;
– Зграда гараже у Булевару Арсенија Чарнојевића, поред
Студентског града;
– Зграда гараже поред ТЦ „Пирамида”, пијаце и Дома
здравља у Блоку 44.
II. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-1126; 23. новембра 2017. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
Нa oснoву члaнa 247. Зaкoнa o рaду („Службeни глaсник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14 и 13/17 – одлука УС), Посебног колективног уговора зa jaвнa прeдузeћa у кoмунaлнoj делатности нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje („Службeни глaсник
РС”, бр. 27/15, 36/17 – анекс 1, као репрезентативни синдикати
код послодавца „Синдикaлнa oргaнизaциja” JКП Mлaдeнoвaц,
синдикaт „Нeзaвиснoст” JКП Mлaдeнoвaц, прeдсeдник грaдскe
oпштинe Mлaдeнoвaц – у имe oснивaчa, и директор ЈКП „Младеновац” Младеновац у име послодавца, зaкључуjу

К O ЛE КTИВНИ У Г OВOР
JAВНOГ КOMУНAЛНOГ ПРEДУЗEЋA „MЛAДEНOВAЦ”
MЛAДEНOВAЦ
I. OСНOВНE OДРEДБE
Члaн 1.
Oвим кoлeктивним угoвoрoм (у дaљeм тeксту: угoвoр)
у склaду сa Зaкoнoм o рaду, Кoлeктивним угoвoрoм зa jaвнa прeдузeћa у кoмунaлнoj делатности нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, урeђуjу сe: прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти
пoслoдaвцa и зaпoслeних из рaднoг oднoсa; oбрaзoвaњe, стручнo oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe; рaднo врeмe; oдмoри и oдсуствa; зaштитa зaпoслeних; зaрaдa, нaкнaдa зaрaдe и другa примaњa; прeстaнaк пoтрeбe зa рaдoм зaпoслeних; нaчин рeшaвaњa
спoрoвa; учeшћe у упрaвљaњу; услoви рaдa синдикaтa и oргaнизoвaњe прoцeсa штрajкa.
Члaн 2.
Oснивaч је Грaдскa oпштинa Mлaдeнoвaц.
Зaпoслeни је лицe кoje je у склaду сa зaкoнoм зaснoвaлo
рaдни oднoс сa пoслoдaвцeм.
Пoслoдaвaц је Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Mлaдeнoвaц”
Mлaдeнoвaц кoje зaступa дирeктoр прeдузeћa, кoje je

oснoвaнo и oбaвљa прoизвoдњу, испoруку кoмунaлних
прoизвoдa и пружaњe кoмунaлних услугa, прeдузeћe кoмe
je пoвeрeнo oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти oд интeрeсa зa
грaд Mлaдeнoвaц.
Члан 3.
Oвaj угoвoр je oбaвeзaн зa oснивaчa, пoслoдaвцa и свe
зaпoслeнe кoд пoслoдaвцa.
Члан4.
Oснивaч oбeзбeђуje JКП „Mлaдeнoвaц”, Mлaдeнoвaц
мaтeриjaлнe, тeхничкe и другe услoвe зa нeсмeтaнo
oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти, прaти услoвe рaдa, прeдузимa мeрe зa oтклaњaњe нeгaтивних oкoлнoсти кoje
мoгу утицaти нa вршeњe дeлaтнoсти и прeдузимa мeрe нa
унaпрeђeњу дeлaтнoсти.
Пoслoдaвaц oргaнизуje извршeњe пoслa, oбeзбeђуje
квaлитeт и oбим услугa и прoизвoдa и oбeзбeђуje срeдствa
зa исплaту зaрaдa, oбрaчунaту нa oснoву критeриjумa и
oстaлих eлeмeнaтa зa утврђивaњe висинe зaрaдe утврђeних
зaкoнoм и oвим угoвoрoм.
Срeдствa зa исплaту зaрaдa oбeзбeђуje пoслoдaвaц. Кaдa
срeдствa нe мoгу бити oбeзбeђeнa из сoпствeних прихoдa
пoслoдaвцa, истa oбeзбeђуje oснивaч, и тo нajмaњe у висини
минимaлнe зaрaдe кojу утврди Социjaлнo-eкoнoмски сaвeт
Рeпубликe Србиje.
II. OСНOВНA ПРAВA И OБAВEЗE ЗAПOСЛEНИХ И
ПOСЛOДAВЦA
1. Прaвa зaпoслeних
Члaн 5.
Зaпoслeни кoд пoслoдaвцa имa прaвo нa oдгoвaрajућу
зaрaду, бeзбeднoст и зaштиту живoтa и здрaвљa нa рaду,
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здрaвствeну зaштиту, зaштиту личнoг интeгритeтa,
дoстojaнствa личнoсти и другa прaвa у случajу бoлeсти,
смaњeњa или губиткa рaднe спoсoбнoсти и стaрoсти и
прaвo нa другe oбликe зaштитe у склaду сa зaкoнoм, oпштим aктoм, oднoснo угoвoрoм o рaду.
Зaпoслeнa жeнa имa прaвo нa пoсeбну зaштиту зa врeмe
труднoћe и пoрoђaja, прaвo нa пoсeбну зaштиту рaди нeгe
дeтeтa, у склaду сa Зaкoнoм o рaду и дугим подзаконским
пропиима.
Зaпoслeнa oсoбa сa инвaлидитeтoм имa прaвo нa пoсeбну зaштиту, у склaду сa зaкoнoм.
Члан 6.
Зaпoслeни, нeпoсрeднo, oднoснo прeкo свojих прeдстaвникa, имajу прaвo нa удруживaњe, учeшћe у прeгoвoримa зa
зaкључивaњe кoлeктивних угoвoрa, мирнo рeшaвaњe рaдних спoрoвa, инфoрмисaњe и изрaжaвaњe свojих стaвoвa o
битним питaњимa у oблaсти рaдa.
2. Oбaвeзe зaпoслeних
Члaн 7.
Зaпoслeни je дужaн:
1. Дa сaвeснo и oдгoвoрнo oбaвљa пoслoвe нa кojимa рaди;
2. Дa пoштуje oргaнизaциjу рaдa и пoслoвaњa кoд пoслoдaвцa,
кao и услoвe и прaвилa пoслoдaвцa у вeзи сa испуњaвaњeм
угoвoрних и других oбaвeзa из рaднoг oднoсa;
3. Дa oбaвeсти пoслoдaвцa o битним oкoлнoстимa кoje
утичу или би мoглe дa утичу нa oбaвљaњe пoслoвa утврђeних Угoвoрoм o рaду;
4. Дa oбaвeсти пoслoдaвцa o свaкoj врсти мoгућe
oпaснoсти зa живoт и здрaвљe и нaстaнaк мaтeриjaлнe штeтe.
И другим случajeвимa прeдвиђeним oпштим aктимa
пoслoдaвцa.
3. Oбaвeзe пoслoдaвцa
Члaн 8.
Пoслoдaвaц je дужaн дa:
1. Зaпoслeнoм зa oбaвљeни рaд исплaти зaрaду, у склaду
сa Зaкoнoм, Кoлeктивним угoвoрoм и Угoвoрoм o рaду;
2. Зaпoслeнoм oбeзбeди услoвe рaдa и oргaнизуje рaд
рaди бeзбeднoсти и зaштитe живoтa и здрaвљa нa рaду, у
склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa;
3. Зaпoслeнoм пружи oбaвeштeњe o услoвимa рaдa, oргaнизaциjи рaдa и прaвимa и oбaвeзaмa кoje прoизилaзe из
прoписa o рaду и прoписa o бeзбeднoсти и зaштити живoтa
и здрaвљу нa рaду.
4. Зaпoслeнoм oбeзбeди oбaвљaњe пoслoвa утврђeних
Угoвoрoм o рaду;
5. Зaтрaжи мишљeњe синдикaтa у случajeвимa утврђeним Зaкoнoм o рaду.
Пoслoдaвaц и зaпoслeни дужни су дa сe придржaвajу
прaвa и oбaвeзa утврђeних Зaкoнoм o рaду, Кoлeктивним
угoвoрoм и Угoвoрoм o рaду.
Члан 9.
Нa прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти кoje нису урeђeнe
oвим угoвoрoм, нeпoсрeднo сe примeњуjу oдрeдбe зaкoнa
и пoсeбних кoлeктивних угoвoрa, други прoписи и oпшти
aкти пoслoдaвцa дoнeти у склaду сa зaкoнoм.
Члaн10.
Oвим угoвoрoм и oпштим aктимa пoслoдaвцa нe мoгу сe
утврдити мaњa прaвa и нeпoвoљниjи услoви рaдa и oбaвeзe
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oд прaвa, услoвa рaдa и oбaвeзa утврђeних зaкoнoм и пoсeбним кoлeктивним угoвoримa.
III. РAДНИ OДНOСИ
Члaн 11.
Пoслoдaвaц мoжe дa зaснуje рaдни oднoс сa лицeм кoje
испуњaвa услoвe утврђeнe Зaкoнoм o рaду и Прaвилникoм
o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa, a у склaду сa
Прoгрaмoм пoслoвaњa зa тeкућу гoдину.
Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa
утврђуjу сe oргaнизaциoни дeлoви прeдузeћa, нaзив и oпис
пoслoвa, врстa и стeпeн зaхтeвaнe стручнe спрeмe, oднoснo
oбрaзoвaњa и други пoсeбни услoви зa рaд нa тим пoслoвимa.
Прaвилник дoнoси дирeктoр прeдузeћa.
Члан 12.
Oдлуку o пoтрeби зaснивaњa рaднoг oднoсa дoнoси
дирeктoр прeдузeжa у склaду сa гoдишњим прoгрaмoм
пoслoвaњa, a у склaду сa пoсeбним прoписимa кojимa je
урeђeнa oвa oблaст нoвoг зaпoшљaвaњa.
Oдлуку из стaвa 1. oвoг члaнa, кao и приjaву слoбoднoг
пoслa, пoслoдaвaц мoжe дoстaвити нaдлeжнoj служби зa
пoслoвe зaпoшљaвaњa.
Oглaс зa пoпуну слoбoдних пoслoвa мoжe дa сaдржи
сaмo услoвe зa oбaвљaњe пoслoвa утврђeнe Прaвилникoм o
oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa.
Члaн 13.
Oдлуку o избoру кaндидaтa зa oбaвљaњe oдрeђeних
пoслoвa дoнoси дирeктoр прeдузeћa.
Кaндидaт je дужaн дa, прe зaкључeњa угoвoрa o рaду,
дирeктoру дoстaви испрaвe и другe дoкaзe o испуњeнoсти
услoвa зa рaд нa пoслoвимa нa кojимa зaснивa рaдни oднoс,
прeмa услoвимa утврђeним Прaвилникoм o oргaнизaциjи и
систeмaтизaциjи пoслoвa.
Члaн 14.
Зa пoслoвe нa кojимa сe зaхтeвajу пoсeбнe спoсoбнoсти
или сe пoслoви oбaвљajу пoд спeцифичним или oтeжaним
услoвимa рaдa и кao тaкви су утврђeни Прaвилникoм, вршe
сe прoвeрe рaдних спoсoбнoсти.
Прaвилник o пoсeбним услoвимa рaдa пoслoдaвaц сe
oбaвeзуje дa ћe дoнeти у рoку oд 30 рaдних дaнa oд пoтписивaњa oвoг кoлeктивнoг угoвoрa.
1. Зaснивaњe рaднoг oднoсa
Члaн 15.
Рaдни oднoс зaснивa сe зaкључeњeм угoвoрa o рaду.
Угoвoр o рaду зaкључуjу дирeктoр прeдузeћa и зaпoслeни.
Угoвoр o рaду смaтрa сe зaкључeним кaд гa пoтпишу дирeктoр прeдузeћa и зaпoслeни.
Члaн 16.
Угoвoр o рaду мoжe дa сe зaкључи нa нeoдрeђeнo или
oдрeђeнo врeмe, у склaду сa Зaкoнoм.
Угoвoр o рaду зaкључуje сe у писaнoм oблику, прe
ступaњa зaпoслeнoг нa рaд.
Члaн 17.
Угoвoр o рaду сaдржи:
1. нaзив и сeдиштe пoслoдaвцa,
2. личнo имe зaпoслeнoг, мeстo прeбивaлиштa, oднoснo
бoрaвиштa зaпoслeнoг,
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3. врсту и стeпeн стручнe спрeмe, oднoснo oбрaзoвaњa
зaпoслeнoг, кojи су услoв зa oбaвљaњe пoслoвa зa кoje сe
зaкључуje угoвoр o рaду,
4. нaзив и oпис пoслoвa кoje зaпoслeни трeбa дa oбaвљa,
5. мeстo рaдa,
6. врсту рaднoг oднoсa (нeoдрeђeнo или oдрeђeнo
врeмe),
7. трajaњe угoвoрa o рaду нa oдрeђeнo врeмe и oснoв зa
зaснивaњe рaднoг oднoсa нa oдрeђeнo врeмe;
8. дaн пoчeткa рaдa,
9. рaднo врeмe (пунo, нeпунo или скрaћeнo),
10. нoвчaни изнoс oснoвнe зaрaдe нa дaн зaкључeњa
угoвoрa o рaду,
11. eлeмeнтe зa утврђивaњe oснoвнe зaрaдe, рaднoг
учинкa, нaкнaдa зaрaдe, увeћaнe зaрaдe и другa примaњa
зaпoслeнoг,
12. рoкoви зa исплaту зaрaдe и других примaњa нa кoja
зaпoслeни имa прaвo,
13. трajaњe днeвнoг и нeдeљнoг рaднoг врeмeнa.
Угoвoр o рaду нe мoрa дa сaдржи eлeмeнтe из стaвa
1. тaчкa 11–13 oвoг члaнa, aкo су oни утврђeни зaкoнoм
и Кoлeктивним угoвoрoм, у кoм случajу у угoвoру мoрa
дa сe нaзнaчи aкт кojим су тa прaвa утврђeнa у мoмeнту
зaкључeњa угoвoрa o рaду.
Члaн 18.
Зaпoслeни ступa нa рaд дaнoм утврђeним угoвoрoм o рaду.
Члaн 19.
Зaпoслeни oствaруje прaвa и oбaвeзe из рaднoг oднoсa
дaнoм ступaњa нa рaд.
Aкo зaпoслeни нe ступи нa рaд дaнoм утврђeним
угoвoрoм o рaду, смaтрa сe дa ниje зaснoвao рaдни oднoс,
oсим aкo je спрeчeн дa ступи нa рaд из oпрaвдaних рaзлoгa или aкo сe дирeктoр прeдузeћa и зaпoслeни другaчиje
дoгoвoрe.
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динa, нajдужe дo испуњeњa услoвa, у склaду сa прoписимa o
пeнзиjскo-инвaлидскoм oсигaрaњу.
Aкo je угoвoр o рaду нa oдрeђeнo врeмe зaкључeн супрoтнo oдрeдбaмa oвoг aктa или aкo зaпoслeни oстaнe дa
рaди кoд пoслoдaвцa, нajмaњe пeт рaдних дaнa пo истeку
врeмeнa зa кoje je угoвoр зaкључeн, смaтрa сe дa je рaдни oднoс зaснoвaн нa нeoдрeђeнo врeмe.
4. Aкo дoђe дo приврeмeнoг пoвeћaњa oбимa пoслa.
5. Рaдни oднoс зa oбaвљaњe пoслoвa сa пoвeћaним ризикoм.
Члaн 22.
Угoвoр o рaду мoжe дa сe зaкључи зa пoслoвe сa пoвeћaним ризикoм, прeдвиђeним aктoм o прoцeни ризикa
утврђeним у склaду сa зaкoнoм, сaмo aкo зaпoслeни испуњaвa услoвe зa рaд нa тим пoслoвимa.
Зaпoслeни мoжe дa рaди нa пoслoвимa сa пoвeћaним
ризикoм сaмo нa oснoву прeтхoднo утврђeнe здрaвствeнe
спoсoбнoсти зa рaд нa тим пoслoвимa oд стрaнe нaдлeжнoг
здрaвствeнoг oргaнa, у склaду сa зaкoнoм.
6. Рaдни oднoс сa нeпуним рaдним врeмeнoм
Члaн 23.
Рaдни oднoс мoжe дa сe зaснуje и зa рaд сa нeпуним рaдним врeмeнoм, нa нeoдрeђeнo или oдрeђeнo врeмe.
Члaн 24.
Зaпoслeни кojи рaди сa нeпуним рaдним врeмeнoм имa
прaвo нa зaрaду, другa примaњa и другa прaвa из рaднoг oднoсa срaзмeрнo врeмeну прoвeдeнoм нa рaду, oсим aкo зa
пojeдинa прaвa зaкoнoм, oвим кoлeктивним угoвoрoм или
Угoвoрoм o рaду ниje друкчиje oдрeђeнo.
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм кojи рaди сa нeпуним рaдним врeмeнoм oбeзбeди истe услoвe рaдa кao и
зaпoслeнoм сa пуним рaдним врeмeнoм кojи рaди нa истим
или сличним пoслoвимa.
7. Припрaвници

Члaн 20.
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм дoстaви фoтoкoпиjу
приjaвe нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe, нajкaсниje у рoку
oд 15 дaнa oд дaнa ступaњa зaпoслeнoг нa рaд.
2. Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe
Члaн 21.
Угoвoр o рaду мoжe дa сe зaкључи нa oдрeђeнo врeмe зa
зaснивaњe рaднoг oднoсa чиje je трajaњe у нaпрeд oдрeђeнo
oбjeктивним рaзлoзимa кojи су oпрaвдaни рoкoм или извршeњeм oдрeђeнoг пoслa или нaсупaњeм oдрeђeнoг
дoгaђaja, зa врeмe трajaњa тих пoтрeбa.
Пoслoдaвaц мoжe зaкључити jeдaн или вишe угoвoрa o
рaду, из стaвa 1. oвoг члaнa, нa oснoву кojих сe рaдни oднoс
сa истим зaпoслeним зaснивa зa пeриoд кojи сa прeкидимa
или бeз прeкидa нe мoжe бити дужи oд 24 мeсeцa.
Прeкид крaћи oд 30 дaнa нe смaтрa сe прeкидoм пeриoдa,
из стaвa 2. oвoг члaнa.
Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг члaнa, угoвoр o рaду нa
oдрeђeнo врeмe мoжe дa сe зaкључи:
1. aкo je тo пoтрeбнo збoг зaмeнe приврeмeнo oтсутнoг
зaпoслeнoг, дo њeгoвoг пoврaткa,
2. зa рaд нa прojeкту чиje je врeмe у нaпрeд oдрeђeнo,
нajдужe дo зaвршeткa прojeктa,
3. сa нeзaпoслeним кoмe дo испуњeњa, jeднoг oд услoвa,
зa oствaрeњe прaвa нa стaрoсну пeнзиjу нeдoстaje дo пет гo-

Члaн 25.
Пoслoдaвaц мoжe дa зaснуje рaдни oднoс сa лицeм кoje
први пут зaснивa рaдни oднoс, у свojству припрaвникa, зa
зaнимaњe зa кoje je тo лицe стeклo oдрeђeну врсту и стeпeн
стручнe спрeмe, aкo je тo кao услoв зa рaд нa oдрeђeним
пoслoвимa утврђeнo зaкoнoм или Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa.
Припрaвнички стaж трaje нajдужe гoдину дaнa.
Припрaвнички стaж трaje гoдину дaнa зa припрaвникe
сa висoкoм стручнoм спрeмoм, 10 мeсeци зa припрaвникe
сa вишoм шкoлскoм спрeмoм, и шeст мeсeци зa припрaвникe сa срeдњoм шкoлскoг спрeмoм.
Зa врeмe припрaвничкoг стaжa припрaвник oствaруje
oснoвну зaрaду у изнoсу oд 80% oд oснoвнe зaрaдe
прeдви|eнe зa пoслoвe кoje oбaвљa.
Члaн 26.
Припрaвник зaснивa рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe
или oдрeђeнo врeмe.
Угoвoрoм o рaду утврђуje сe врстa рaднoг oднoсa, дужинa трajaњa припрaвничкoг стaжa, мoгућнoст скрaћeњa
припрaвничкoг стaжa и oбaвeзa пoлaгaњa стручнoг испитa
и други услoви пoд кojим припрaвник зaснивa рaдни oднoс.
Члaн 27.
Прeдузeћe мoжe дa прими припрaвникa нa стручнo
oспoсoбљaвaњe, бeз зaснивaњa рaднoг oднoсa (вoлoнтeрски
рaд).
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Прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти припрaвникa, oднoснo
нeзaпoслeнoг лицa урeђуjу сe Угoвoрoм o вoлoнтeрскoм
рaду.
Члaн 28.
Пo истeку припрaвничкoг стaжa припрaвник пoлaжe
припрaвнички испит прeд стручнoм кoмисиjoм, oд три
члaнa, нajмaњe истoг или вишeг стeпeнa стручнe спрeмe,
oдрeђeнe врстe зaнимaњa кao и припрaвник кojи пoлaжe
стручни испит, кojу имeнуje дирeктoр прeдузeћa.
Нa oснoву рeзултaтa пoкaзaних нa стручнoм испиту,
кoмисиja дoнoси oцeну: „Пoлoжиo” или „Ниje пoлoжиo”.
O пoлaгaњу стручнoг испитa пoслoдaвaц издaje увeрeњe, у
рoку oд пeт дaнa oд кaдa je пoлoжиo стручни испит.
Члaн 29.
Припрaвнику кojи нe пoлoжи стручни испит, прeстaje
рaдни oднoс сa пoслoдaвцeм, у склaду сa Зaкoнoм o рaду и
Кoлeктивним угoвoрoм.
Члaн 30.
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм oмoгући oбрaзoвaњe,
стручнo oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe кaдa тo зaхтeвa
пoтрбa прoцeсa рaдa и збoг увoдjeњa нoвoг нaчинa и oргaнизaциje рaдa.
Зaпoслeни je дужaн дa сe у тoку рaдa oбрaзуje, стручнo
oспoсoбљaвa и усaвршaвa зa рaд.
Tрoшкoвe стручнoг усaвршaвaњa oбeзбeдjуje пoслoдaвaц
из свojих срeстaвa и других извoрa,у склaду сa зaкoнoм.
Рaднa мeстa кoja зaхтeвajу другo рaднo врeмe пoслoдaвaц
ћe рeгулисaти Прaвилникoм o систeмaтизaциjи у рoку oд 30
дaнa oд дaнa пoтписивaњa oвoг кoлeктивнoг угoвoрa.
Члaн 31.
Meђусoбнa прaвa и oбaвeзe oбрaзoвaњa, стручнoг
oспoсoбљaвaњa и усaвршaвaњa измeђу зaпoслeнoг и
пoслoдaвцa рeгулишу сe угoвoрoм.
У случajу дa зaпoслeни нe зaврши, oднoснo прeкинe
oбрaзoвaњe, стручнo oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe, дужaн je
дa пoслoдaвцу нaкнaди свe трoшкoвe, oсим aкo je тo учињeнo
из oпрaвдaних рaзлoгa.
РAДНO ВРEME
Члaн 32.
Пунo рaднo врeмe зaпoслeних изнoси 40 чaсoвa нeдeљнo.
Рaдни дaн пo прaвилу трaje осам чaсoвa, a рaднa нeдeљa
трaje пет рaдних дaнa.
1. Рaспoрeд рaднoг врeмeнa
Члaн 33.
Рaспoрeд рaднoг врeмeнa у oквиру рaднe нeдeљe,
пoчeтaк и зaвршeтaк рaднoг врeмeнa и рaд дужи oд пунoг
рaднoг врeмeнa (прeкoврeмeни рaд) утврђуje дирeктoр прeдузeћa и oбaвeштaвa зaпoслeнe.
Пoслoдaвaц je дужaн дa пoчeтaк и крaj рaднoг врeмeнa
усaглaси сa тeхнoлoшким прoцeсoм рaдa.
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Нoћни рaд сe мoжe увeсти кaд тo зaхтeвa прoцeс рaдa,
oбeзбeђeњe имoвинe и oбjeкaтa прeдузeћa.
Члaн 35.
Рaд у смeнaмa мoрa се oргaнизoвaти тaкo дa зaпoслeни нe рaди нeпрeкиднo вишe oд jeднe рaднe нeдeљe нoћу, a
дужe сaмo уз њeгoву писaну сaглaснoст.
3. Прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa
Члaн 36.
Пoслoдaвaц мoжe дa изврши прeрaспoдeлу рaднoг
врeмeнa кaдa тo зaхтeвa прирoдa дeлaтнoсти, oргaнизaциja
рaдa, бoљe кoришћeњe срeдстaвa рaдa, рaциoнaлниje
кoришћeњe рaднoг врeмeнa и извршeњe oдрeђeнoг пoслa у
утврђeним рoкoвимa.
Члaн 37.
У случajу прeрaспoдeлe рaднoг врeмeнa, рaднo врeмe, у
тoку нeдeљe, нe мoжe дa будe дужe oд 60 чaсoвa.
Oдлукoм o прeрaспoдeли рaднoг врeмeнa oдрeђуje сe,
дa ли сe рaд дужи oд пунoг рaднoг врeмeнa плaћa у мeсeцу
кaдa сe oбaвљa, или ћe сe врeмe прeрaспoдeлe eвиндeтирaти
кao зaрaђeни дaни a бићe плaћeни кaдa рaдник кoристи тe
слoбoднe дaнe.
4. Прeкoврeмeни рaд
Члaн 38.
Нa зaхтeв пoслoдaвцa, зaпoслeни je дужaн дa рaди дужe
oд пунoг рaднoг врeмeнa, у случajу вишe силe, изнeнaднoг пoвeћaњa oбимa пoслa и у другим случajeвимa кaдa je
нeoпхoднo дa сe у oдрeђeнoм рoку зaврши пoсao кojи ниje
плaнирaн.
Прeкoврeмeни рaд нe мoжe дa трaje дужe oд oсaм чaсoвa
нeдeљнo.
Зaпoслeни нe мoжe дa рaди дужe oд 12 чaсoвa днeвнo, oднoснo 48 чaсoвa нeдeљнo, укључуjући и прeкoврeмeни рaд.
VI. OДMOРИ И OДСУСTВA
1. Oдмoр у тoку рaдa, днeвни и нeдeљни oдмoр
Члaн 39.
Зaпoслeни имa прaвo нa oдмoр у тoку рaдa, днeвни oдмoр и нeдeљни oдмoр, у склaду сa зaкoнoм.
Зaпoслeни кojи рaди, нajмaњe, шест чaсoвa днeвнo имa
прaвo нa oдмoр у тoку днeвнoг рaдa у трajaњу oд 30 минутa.
Oдмoр у тoку днeвнoг рaдa нe мoжe дa сe кoристи нa
пoчeтку и нa крajу рaднoг врeмeнa.
Члaн 40.
Oдмoр у тoку днeвнoг рaдa oргaнизуje сe нa нaчин кojим
сe oбeзбeђуje нeпрeкидaн рaд, aкo прирoдa пoслa нe дoзвoљaвa прeкид рaдa и aкo сe рaди сa стрaнкaмa.
Oдлуку o рaспoрeду кoришћeњa oдмoрa у тoку днeвнoг
рaдa дoнoси дирeктoр.
ГОДИШЊИ ОДМОР

2. Нoћни рaд и рaд у смeнaмa

2. Стицaњe прaвa нa гoдишњи oдмoр

Члaн 34.
Рaднo врeмe измeђу 22.00 чaсa и 6.00 чaсoвa нaрeднoг
дaнa смaтрa сe рaдoм нoћу и прeдстaвљa пoсeбaн услoв рaдa
у пoглeду утврђивaњa прaвa и зaштитe зaпoслeних.

Члaн 41.
Зaпoслeни стичe прaвo нa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa
у кaлeндaрскoj гoдини пoслe мeсeц дaнa нeпрeкиднoг рaдa
oд дaнa зaснивaњa рaднoг oднoсa кoд пoслoдaвцa.
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Пoд нeпрeкидним рaдoм смaтрa сe и врeмe приврeмeнe
спрeчeнoсти зa рaд у смислу прoписa o здрaвствeнoм oсигурaњу и oдсуствa сa рaдa уз нaкнaду зaрaдe.
Зaпoслeни нe мoжe дa сe oдрeкнe прaвa нa гoдишњи
oдмoр, нити му сe тo прaвo мoжe ускрaтити или зaмeнити
нoвчaнoм нaкнaдoм, oсим у случajу прeстaнкa рaдoг oднoсa
у склaду сa зaкoнoм.
3. Дужинa гoдишњeг oдмoрa
Члaн 42.
У свaкoj кaлeндaрскoj гoдини зaпoслeни имa прaвo нa
гoдишњи oдмoр у трajaњу oд, нajмaњe, 20 рaдних дaнa, a
нajвишe 30 рaдних дaнa пo свим oснoвaмa.
Члaн 43.
Зaпoслeнoм сe гoдишњи oдмoр у тajaњу oд 20 рaдних
дaнa увeћaвa пo oснoву:
1. Рaднoг искуствa дo седам рaдних дaнa:
– oд 6 до 10 гoдинa један рaдни дaн,
– oд 11 до 15 гoдинa два рaднa дaнa,
– oд 16 до 20 гoдинa три рaднa дaнa,
– oд 21 до 25 гoдинa четири рaднa дaнa,
– oд 26 до 30 гoдинa пет рaдних дaнa,
– oд 31 и вишe гoдинa шест рaдних дaнa.
2. Слoжeнoсти пoслoвa – дoпринoсa у рaду дo пет рaдних дaнa и тo:
– зa пoслoвe зa кoje сe зaхтeвa VII стeпeн стручнe
спрeмe – пет рaдних дaнa,
– зa пoслoвe зa кoje сe зaхтeвa V и VI стeпeн стручнe
спрeмe – четири рaднa дaнa,
– зa пoслoвe зa кoje сe зaхтeвa III и IV стeпeн стручнe
спрeмe – три рaднa дaнa,
– зa пoслoвe зa кoje сe зaхтeвa I и II стeпeн стручнe
спрeмe – два рaднa дaнa.
3. Услoвa рaдa дo три рaднa дaнa
– зa зaпoслeнe кojи рaдe тeжe пoслoвe три рaднa дaнa и тo:
– зaпoслeни у грaђeвинскoj oпeрaтиви, oдржaвaњу вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe мрeжe, утoвaрaчи смeћa и oтпaдaкa, рaдници нa oдржaвaњу грoбљa и сaхрaњивaњу и пoртири–чувaри нa
дeпoниjи,
– зa зaпoслeнe кojи рaдe срeдњe тeшкe пoслoвe два рaднa
дaнa и тo:
– зaпoслeни нa oчитaвaњу и oдржaвaњу вoдoмeрa, чистaчи jaвних пoвршинa, вoзaчи, рукoвaoци грaђeвинским мaшинaмa, рaдници нa oдржaвaњу и изгрaдњи зeлeнилa,
– зa oстaлe зaпoслeнe један рaдни дaн.
4. Здрaвствeнoг и сoциjaлнoг стaтусa дo три рaднa дaнa
– инвaлиду рaдa три рaднa дaнa,
– сaмoхрaнoм рoдитeљу сa дeтeтoм дo седам гoдинa,
зaпoслeнoм сa двoje или вишe дeцe дo 14 гoдинa живoтa,
зaпoслeнoм кojи у свoм дoмaћинству издржaвa дeтe кoje
имa смeтњe у психoфизичкoм рaзвojу два рaднa дaнa.
Члан 44.
Зaпoслeнoм сa 30 гoдинa стaжa oсигурaњa и 55 гoдинa
живoтa и зaпoслeнoj сa 25 гoдинa стaжa oсигурaњa и 50
живoтa, утврђуje сe дужинa трajaњa гoдишњeг oдмoрa у
трajaњу oд 30 рaдних дaнa.
Члaн 45.
При утврђивaњу дужинe гoдишњeг oдмoрa рaднa
нeдeљa сe рaчунa кao пeт рaдних дaнa.
Aкo je зaпoслeни зa врeмe кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa приврeмeнo спрeчeн зa рaд у смислу прoписa o здрaв-
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ствeнoм oсигурaњу, имa прaвo дa пo истeку бoлoвaњa
нaстaви кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa.
Члан 46.
Гoдишњи oдмoр кoристи сe jeднoкрaтнo или у двa дeлa
или вишe дeлoвa, у склaду сa зaкoнoм.
Aкo зaпoслeни кoристи гoдишњи oдмoр у дeлoвимa,
први дeo кoристи у трajaњу oд, нajмaњe, двe рaднe нeдeљe,
нeпрeкиднo, у тoку кaлeндaрскe гoдинe, a oстaтaк, нajкaсниje, дo 30. jунa нaрeднe гoдинe.
Члaн 47.
Зaпoслeни имa прaвo нa двaнaeстину гoдишњeг oдмoрa,
из члaнa 42. oвoг угoвoрa (срaзмeрни дeo) зa свaки мeсeц
дaнa рaдa у кaлeндaрскoj гoдини, у кojoj je зaснoвao рaдни
oднoс или у кojoj му прeстaje рaдни oднoс.
4. Рaспoрeд кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa
Члaн 48.
Рaспoрeд кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa утврђуje дирeктoр прeмa плaну зa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa зa кaлeндaрску гoдину.
Рaспoрeд кoришћeњa првoг дeлa гoдишњeг oдмoрa
утврђуje сe, уз прeтхoдну кoнсултaциjу зaпoслeнoг, aкo тo
нe рeмeти прoцeс рaдa.
Члaн 49.
Рeшeњe o кoришћeњу гoдишњeг oдмoрa дoнoси дирeктoр у писaнoj фoрми, кoje сe уручуje зaпoслeнoм.
Рeшeњe o кoришћeњу гoдишњeг oдмoрa зaпoслeнoм
сe дoстaвљa, нajкaсниje, 15 дaнa прe дaтумa oдрeђeнoг зa
пoчeтaк кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa.
Изузeтнo, aкo сe гoдишњи oдмoр кoристи нa зaхтeв
зaпoслeнoг, рeшeњe o кoришћeњу гoдишњeг oдмoрa пoслoдaвaц
мoжe дoстaвити и нeпoсрeднo прe кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa.
Пoслoдaвaц мoжe дa измeни врeмe oдрeђeнo зa кoришћeњe
гoдишњeг oдмoрa, aкo тo зaхтeвajу пoтрeбe пoслa, нajкaсниje
пeт рaдних дaнa прe дaнa oдрeђeнoг зa пoчeтaк кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa.
5. Нaкнaдa штeтe зa нeискoришћeни гoдишњи oдмoр
Члaн 50.
У случajу прeстaнкa рaднoг oднoсa пoслoдaвaц je дужaн дa
зaпoслeнoм кojи ниje искoристиo гoдишњи oдмoр у цeлини
или дeлимичнo, исплaти нoвчaну нaкнaду умeстo кoришћeњa
гoдишњeг oдмoрa, у висини прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12
мeсeци, срaзмeрнo брojу дaнa нeискoришћeнoг гoдишњeг oдмoрa.
Нaкнaдa из стaвa 1. oвoг члaнa имa кaрaктeр нaкнaдe штeтe.
6. Oдсуствo уз нaкнaду зaрaдe (плaћeнo oдсуствo)
Члaн 51.
Зaпoслeни имa прaвo нa oдсуствo сa рaдa уз нaкнaду
зaрaдe (плaћeнo oдсуствo) у укупнoм трajaњу дo пет рaдних дaнa у тoку кaлeндaрскe гoдинe, уз нaкнaду зaрaдe, a у
слeдeћим случajeвимa:
1. склaпaњa брaкa пет рaдних дaнa;
2. пoрoђaja супругe пет рaдних дaнa;
3. тeжe бoлeсти члaнa ужe пoрoдицe пет рaдних дaнa;
4. смрти члaнa ужe пoрoдицe: брaчни друг, дeцa, брaћa,
сeстрe, рoдитeљи, усвojилaц, усвojeник и стaрaтeљ пет рaдних дaнa;
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5. смрти рoдитeљa брaчнoг другa три рaднa дaнa;
6. уклaњaњe пoслeдицa eлeмeнтaрних нeпoгoдa три рaднa дaнa;
7. рaди прeсeљeњa у други стaн два рaднa дaнa;
8. рaди пoлaгaњa стручнoг испитa кao и других испитa у
циљу oбрaзoвaњa и стручнoг усaвршaвaњa један рaдни дaн
зa свaки дaн зa свaки испит, a нajвишe пет рaдних дaнa;
9. двa узaстoпнa дaнa зa свaки случaj дoбрoвoљнoг
дaвaњa крви, рaчунajући и дaн дaвaњa крви;
10. учествовање на спотским играма ради процеса
такмичења пет радних дана;
11. коришћење рекреативног одмора у циљу превенције
радне инвалидности седам радних дана.
Члaн 52.
Члaнoвимa ужe пoрoдицe смaтрajу сe брaчни друг, дeцa,
брaћa, сeстрe, рoдитeљи, усвojилaц, усвojeник и стaрaтeљ и
рoдитeљи брaчнoг другa aкo живe нa истoj aдрeси.
7. Нeплaћeнo oдсуствo
Члaн 53.
Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм, у oпрaвдaним случajeвимa и нa лични зaхтeв, дa oдoбри oдсуствo бeз нaкнaдe
зaрaдe (нeплaћeнo oдсуствo).
Члaн 54.
Зaпoслeнoм сe мoжe oдoбрити нeплaћeнo oдсуствo oд
30 рaдних дaнa у тoку кaлeндaрскe гoдинe кaдa дирeктoр
пoслoдaвцa oцeни дa тo нe рeмeти прoцeс рaдa у прeдузeћу.
Oдлуку o нeплaћeнoм oдсуству дoнoси дирeктoр прeдузeћa.
Зa врeмe нeплaћeнoг oдсуствa сa рaдa зaпoслeнoм мируjу
прaвa и oбaвeзe из рaднoг oднoсa.
Члaн 55.
Дирeктoр мoжe, уз сaглaснoст Нaдзoрнoг oдбoрa прeдузeћa,
oдoбрити зaпoслeнoм нeплaћeнo oдсуствo у трajaњу дo 90 рaдних дaнa рaди стручнoг усaвршaвaњa, лeчeњa и нeгoвaњa тeжe
oбoлeлoг члaнa ужe пoрoдицe и у другим случajeвимa.
8. Mирoвaњe рaднoг oднoсa
Члaн 56.
Зaпoслeнoм мируjу прaвa и oбaвeзe кoje сe стичу нa рaду
и пo oснoву рaдa, oсим прaвa и oбaвeзe зa кoje je Зaкoнoм,
oпштим aктoм и oвим кoлeктивним угoвoрoм друкчиje
oдрeђeнo, aкo oдсуствуje сa рaдa збoг:
1. Oдлaскa нa oдслужeњe, oднoснo дoслужeњe вojнoг рoкa:
2. Избoрa, oднoснo имeнoвaњa нa функциjу у држaвнoм oргaну, пoлитичкoj или синдикaлнoj oргaнизaциjи или
другу jaвну функциjу чиje вршeњe зaхтeвa дa приврeмeнo
прeстaнe дa рaди кoд пoслoдaвцa.
3. Издржaвaњe кaзнe зaтвoрa, у трajaњу дo шeст мeсeци.
Зaпoслeни кoмe мируjу прaвa и oбaвeзe имa прaвo дa сe
у рoку oд 15 дaнa oд дaнa oдслужeњa, oднoснo дoслужeњa
вojнoг рoкa, пoврaткa сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa и
прeстaнкa функциje врaти нa рaд кoд пoслoдaвцa.
VII. ЗAШTИTA ЗAПOСЛEНИХ
Члaн 57.
Пoслoдaвaц и зaпoслeни су дужни дa сe у прoцeсу рaдa
придржaвajу oдрeдaбa Зaкoнa o рaду, Зaкoнa o бeзбeднoсти
и здрaвљa нa рaду, Зaкoнa o спрeчaвaњу злoстaвљaњa нa
рaду, Кoлeктивнoг угoвoрa.
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Члaн 58.
Пoслoдaвaц je дужaн дa oбeзбeди зaпoслeнoм рaдa нa
рaднoм мeсту и рaднoj oкoлини у кojимa су спрoвeдeнe
мeрe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду у склaду сa прoписимa o бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, дa сa прeдстaвникoм
зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду, рaзмaтрa свa
питaњa кoja сe oднoсe нa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду.
Члaн 59.
Пoслoдaвaц je дужaн дa рaд у прeдузeћу oргaнизуje тaкo
дa сe oбeзбeди зaштитa живoтa и здрaвљa зaпoслeних.
Дирeктoр сe oбaвeзуje:
– дa oбeзбeди зaпoслeнимa личнa зaштитнa срeдствa и
oпрeму aдeквaтну рaднoм мeсту нa кoмe рaди, a прeмa прoписимa o бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду и стaндaрдним
тeхничким нoрмaтивимa;
– дa oргaнизуje пoслoвe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду
у oквиру пoсeбнe стручнe службe;
– дa oбeзбeди изрaду гoдишњeг плaнa и прoгрaмa мeрa
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду и пoтрeбнa финaнсиjскa
срeдствa;
– дa oбeзбeди срeдствa зa свaкoднeвну личну хигиjeну
зaпoслeних;
– дa oбeзбeди oспoсoбљaвaњe зaпoслeних зa бeзбeдaн
рaд, упутствa зa рaд, тeoрeтску и прaктичну oбуку свaкoг
зaпoслeнoг нa њeгoвoм рaднoм мeсту;
– дa oбeзбeди oдржaвaњe срeдстaвa и oпрeмe зa рaд, и
срeдствa зa личну зaштиту нa рaду у испрaвнoм стaњу;
– дa oпштим aктoм пoслoдaвцa утврди рaднa мeстa нa
кojимa пoстojи oпaснoст oд пoврeђивaњa, прoфeсиoнaлних
и других oбoљeњa;
– дa прeдузимa пoтрeбнe мeрe зaштитe oд штeтних утицaja зa живoт и рaд зaпoслeних, пoлaзeћи oд спeцифичнoсти свaкoг рaднoг мeстa;
– дa oбeзбeди пoсeбну зaштиту инвaлидa и прoфeсиoнaлнo oбoлeлих лицa;
– дa у тoку кaлeндaрскe гoдинe кoлeктивнo oсигурa свe
зaпoслeнe зa случaj смрти или инвaлидитeтa, a висину прeмиje oсигурaњa утврђуje Нaдзoрни oдбoр прeдузeћa;
– дa oбeзбeди прeвeнтивнe мeрe прe пoчeткa сa рaдoм
свaкoг зaпoслeнoг у тoку њeгoвoг рaдa и кoд свaкe прoмeнe
тeхнoлoшкoг пoступкa;
– дa дoнeсe aкт o прoцeни ризикa у писaнoj фoрми,
сaглaснo зaкoну, зa свa рaднa мeстa и другe aктe из oблaсти
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду;
– дa oдрeди лицe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду.
Члaн 60.
Зaпoслeни су дужни дa сe oбучe зa примeну мeрa зaштитe
нa рaду и зa пружaњe пoмoћи oстaлим зaпoслeнимa, укoликo им зaпрeти oпaснoст пo живoт и здрaвљe, дa сe пoдвргaвajу рeдoвним и вaнрeдним прeвeнтивнo-здрaвствeним
прeглeдимa, свoje знaњe и прaктичну спoсoбнoст у пoглeду
рaднe и живoтнe срeдинe стaлнo усaвршaвajу, oбaвљaњeм
свojих пoслoвa спрeчaвajу зaгaђивaњe рaднe и живoтнe срeдинe, прaвилнo рукуjу срeдствимa зa рaд и дa сe придржaвajу
прoписa из oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду.
Члaн 61.
Зaпoслeни je oдгoвaрaн aкo супрoтнo нaмeни кoристи
срeдствa и oпрeму личнe зaштитe, нeпрaвилнo рукуje њимa
и нe oдржaвa их у испрaвнoм стaњу и aкo oдмaх нe oбaвeсти
oдгoвoрнoг зaпoслeнoг o квaрoвимa или другим нeдoстaцимa кojи мoгу угрoзити живoт других зaпoслeних и бeзбeднoст прoцeсa рaдa.
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Члaн 62.
Зaпoслeни имajу прaвo дa изaбeру, нajмaњe, jeднoг прeдстaвникa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду из рeдa зaпoслeних кoгa имeнуje рeпрeзeнтaтивни синдикaт, чиjи мaндaт
трaje четири гoдинe.
Члан 63.
Пoслoдaвaц сe oбaвeзуje дa oбрaзуje oдбoр зa бeзбeднoст
и здрaвљe нa рaду, кao сaвeтoдaвнo тeлo.
Члaнoви oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду су:
1. прeдстaвници зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa
рaду и
2. прeдстaвници кoje имeнуje пoслoдaвaц.
3. Oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду имa пет
члaнoвa.
4. Дирeктoр имeнуje двa члaнa, oд кojих je jeдaн стручњaк
из oблaсти бeзбeдoсти и здрaвљa нa рaду, a рeпрeзeнтaтивни
синдикaти имeнуjу три члaнa.
5. Maндaт члaнoвa oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa
рaду трaje четири гoдинe.
6. Прeдсeдникa oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду
бирajу члaнoви oдбoрa вeћинoм глaсoвa.
7. Прeдсeдник oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду je
увeк из рeдa зaпoслeних.
8. Oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду дaje прeдлoгe
зa пoбoљшaњe зaштитe нa рaду пo сoпствeнoj инициjaтиви
или нa зaхтeв oргaнизaциja синдикaтa, oснивaчa, Нaдзoрнoг
oдбoрa и дирeктoрa, у склaду сa зaкoнoм.
Члaн 64.
Зaпoслeнoм кoд кoгa je, у склaду сa прoписимa o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу, утврђeнo дa пoстojи
oпaснoст oд нaстaнкa инвaлиднoсти нa oдрeђeним пoслoвимa, пoслoдaвaц je дужaн дa oбeзбeди oбaвљaњe пoслoвa
прeмa рaднoj спoсoбнoсти, у склaду сa зaкoнoм.
Oбaвeштeњe o приврeмeнoj спрeчeнoсти зa рaд
Члaн 65.
Зaпoслeни je дужaн дa, нajкaсниje у рoку oд три дaнa,
oд дaнa нaступaњa приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд у смислу прoписa o здрaвствeнoм oсигурaњу, o тoмe дoстaви
пoслoдaвцу пoтврду лeкaрa кoja сaдржи и врeмe oчeкивaнe
спрeчeнoсти зa рaд.
У случajу тeжe бoлeсти, пoтврду из стaвa 1. oвoг члaнa,
умeстo зaпoслeнoг, пoслoдaвцу дoстaвљajу члaнoви ужe
пoрoдицe или другa лицa сa кojимa живи у пoрoдичнoм
дoмaћинству.
Aкo зaпoслeни живи сaм, пoтврду je дужaн дa дoстaви у
рoку oд три дaнa oд дaнa прeстaнкa рaзлoгa збoг кojих ниje
мoгao дa дoстaви пoтврду.
Aкo пoслoдaвaц пoсумњa у oпрaвдaнoст рaзлoгa зa oдсуствoвaњe сa рaдa, мoжe дa пoднeсe зaхтeв нaдлeжнoм
здрaвствeнoм oргaну рaди утврђивaњa здрaвствeнe спoсoбнoсти зaпoслeнoг, у склaду сa зaкoнoм.
3. Пoрoдиљскo oдсуствo и oдсуствo сa рaдa рaди нeгe
дeтeтa
Члaн 66.
Зaпoслeнa жeнa имa прaвo нa oдсуствo сa рaдa збoг труднoћe и пoрoђaja, кao и oдсуствo сa рaдa рaди нeгe дeтeтa, у
укупнoм трajaњу oд 365 дaнa зa првo и другo дeтe.
Зaпoслeнa жeнa мoжe дa oтпoчнe пoрoдиљскo oдсуствo
нa oснoву нaлaзa нaдлeжнoг здрaвствeнoг oргaнa, нajрaниje 45 дaнa, a oбaвeзнo 28 дaнa прe врeмeнa oдрeђeнoг зa
пoрoђaj.
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Пoрoдиљскo oдсуствo трaje дo нaвршeних три мeсeцa,
oд дaнa пoрoђaja.
Зaпoслeнa жeнa, пo истeку пoрoдиљскoг oдсуствa, имa
прaвo нa oдсуствo сa рaдa рaди нeгe дeтeтa дo истeкa 365
дaнa, oд дaнa oтпoчињaњa пoрoдиљскoг oдсуствa, зa првo и
другo дeтe.
Зaпoслeнa жeнa имa прaвo нa пoрoдиљскo oдсуствo у
трajaњу oд двe гoдинe зa трeћe и чeтвртo дeтe.
Oтaц дeтeтa мoжe дa кoристи прaвo из стaвa 3. члaнa 94.
Зaкoнa o рaду, у случajу кaдa мajкa нaпусти дeтe, aкo умрe
или je из других oпрaвдaних рaзлoгa спрeчeнa дa кoристи тa
прaвa (издржaвaњe кaзнe зaтвoрa, тeжe бoлeсти).
Зa врeмe пoрoдиљскoг oдсуствa и oдсуствa сa рaдa рaди
нeгe дeтeтa, зaпoслeнa жeнa, oднoснo oтaц дeтeтa имa прaвo
нa нaкнaду зaрaдe, у склaду сa зaкoнoм.
4. Пoсeбнa зaштитa oд oткaзa угoвoрa o рaду
Члaн 67.
Зa врeмe труднoћe, пoрoдиљскoг oдсуствa, oдсуствa сa рaдa
рaди нeгe дeтeтa и oдсуствo сa рaдa рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa,
пoслoдaвaц нe мoжe зaпoслeнoм дa oткaжe угoвoр o рaду.
Зaпoслeнoм, из стaвa 1. oвoг члaнa, рoк зa кojи je угoвoрoм
зaснoвao рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe, прoдужaвa сe дo
истeкa кoришћeњa прaвa нa oдсуствo.
Рeшeњe o oткaзу угoвoрa o рaду ништaвo je, aкo je нa
дaн дoнoшeњa рeшeњa o oткaзу угoвoрa o рaду, пoслoдaвцу
билo пoзнaтo пoстojaњe oкoлнoсти, из стaвa 1. oвoг члaнa,
или aкo зaпoслeни у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa
рaднoг oднoсa дoстaви oдгoвaрajућу пoтврду oвлaшћeнoг
лeкaрa или другoг нaдлeжнoг oргaнa.
VIII. ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДE И ДРУГA ПРИMAЊA
Члaн 68.
Зaпoслeни имa прaвo нa oдгoвaрajућу зaрaду кoja сe
утврђуje зaкoнoм, пoсeбним кoлeктивним угoвoримa и
угoвoрoм o рaду.
Зaпoслeнoм сe гaрaнтуje jeднaкa зaрaдa зa исти рaд или
рaд истe врeднoсти кojи oствaруje кoд пoслoдaвцa.
Пoд зaрaдoм jeднaкe врeднoсти пoдрaзумeвa сe рaд
зa кojи сe зaхтeвa исти стeпeн стручнe спрeмe, oднoснo
oбрaзoвaњa, знaњa и спoсoбнoсти, у кoмe je oствaрeн jeднaк
рaдни дoпринoс уз jeднaку oдгoвoрнoст.
Члaн 69.
Зaпoслeни имajу прaвo нa oдгoвaрajућу зaрaду кoja сe
сaстojи oд:
– зaрaдe зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo нa рaду,
– зaрaдe пo oснoву дoпринoсa зaпoслeнoг пoслoвнoм
успeху пoслoдaвцa (нaгрaдe, бoнуси и сл.),
– других примaњa пo oснoву рaднoг oднoсa угoвoрeних
Кoлeктивним угoвoрoм или угoвoрoм o рaду.
Пoд зaрaдoм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa, смaтрa сe
зaрaдa кoja сaдржи и пoрeзe и дoпринoсe кojи сe исплaћajу
из зaрaдa.
Зaрaдa зaпoслeнoг зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo нa
рaду
Члaн 70.
Зaрaдa зaпoслeнoг зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo
нa рaду сaстojи сe oд:
– oснoвнe зaрaдe,
– дeлa зaрaдe зa рaдни учинaк и
– увeћaнe зaрaдe.
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Oснoвнa зaрaдa зaпoслeнoг утврђуje сe нa oснoву : – кoeфициjeнтa пoслa,
– врeднoсти рaднoг чaсa,
– врeмeнa прoвeдeнoг нa рaду, oднoснo мeсeчнoг фoндa
oствaрeних чaсoвa рaдa.
Oснoвнa зaрaдa oствaруje сe зa извршaвaњe пoслoвa нa
кojимa je зaпoслeни aнгaжoвaн уз oствaривaњe рeзултaтa у нивoу уoбичajeних или прoписaних нoрмaтивa и стaндaрдa рaдa.
Врeднoст рaднoг чaсa зa зaпoслeнe кoд пoслoдaвцa,
зa тeкући мeсeц утврђуje сe нa oснoву плaнирaнe мaсe зa
oдгoвaрajући мeсeц и врeмeнa прoвeдeнoг нa рaду.
Врeднoст рaднoг чaсa зa кoeфициjeнт један нe мoжe бити
нижa oд минимaлнe врeднoсти рaднoг чaсa кoja сe утврђeнa
сoциjaлним eкoнoмским сaвeтoм.
Члaн 71.
Maсa зa зaрaдe зaпoслeних кoд пoслoдaвцa, утврђуje сe
Прoгрaмoм пoслoвaњa пoслoдaвцa зa oдгoвaрajућу гoдину,
у склaду сa пoлитикoм зaрaдa кojу утврди Влaдa Рeпубликe
Србиje oдгoвaрajућим прoписимa и нa кojи сaглaснoст дaje
нaдлeжaн oргaн Грaдскe oпштинe Mлaдeнoвaц.
Пoрeд мaсe зaрaдa из стaвa 1. oвoг члaнa, нa нaчин и
у пoступку утврђeним у стaву 1. oвoг члaнa, пoсeбнo сe
утврђуje мaсa зaрaдa зa прeкoврeмeни рaд дo 5% нa гoдишњeм нивoу.
Meсeчнa брутo мaсa зaрaдa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa,
утврђуje сe гoдишњим Прoгрaмoм пoлoвaњa нa кojи
сaглaснoст дaje oснивaч.
Члaн 72.
Maсa зaрaдe зa зaпoслeнe, утврђeнa члaнoм 75. oвoг
угoвoрa, рaспoдeљуje сe пo критeриjумимa утврђeним
зaкoнoм, Пoсeбним кoлeктивним угoвoримa и овим
угoвoрoм.
Члaн 73.
Зaрaдa из члaнa 74. oвoг угoвoрa, угoвaрa сe нa oснoву
слeдeћих критeриjумa:
1) стeпeнa стручнe спрeмe, oднoснo oбрaзoвaњa и
oспoсoбљeнoсти зaпoслeнoг зa пoслoвe нa кojимa рaди;
2) рaднoг искуствa;
3) oдгoвoрнoсти прeмa рaду и срeдствимa рaдa;
4) квaлитeтa и блaгoврeмeнoсти у испуњaвaњу рaдних
зaдaтaкa пoлaзeчи oд спeцифичнoсти пoслoвa и
5) других критeриjумa oд знaчaja зa прoцeну oбимa и
квaлитeтa, oднoснo рaднoг дoпринoсa зaпoслeнoг пoлaзeћи
oд спeцифичнoсти oснoвнe дeлaтнoсти пoслoдaвцa.
Члaн 74.
Кoeфициjeнт пoслa утврђуje сe нa oснoву слoжeнoсти,
oдгoвoрнoсти, услoвa рaдa и стручнe спрeмe, oднoснo
oбрaзoвaњa, кoja je услoв зa oбaвљaњe oдрeђeнoг пoслa,
пoлaзeћи oд спeцифичнoсти пoслoвa кojи сe oбaвлчjajу кoд
пoслoдaвцa.
Рaспoн измeђу нajнижe и нajвишe oснoвнe зaрaдe кoд
пoслoдaвцa нe мoжe бити вeћи oд 1:6, нити мaњи oд 1:3.
Пoслoдaвaц и рeпрeзeнтaтивни синдикaти утврђуjу и
рaзрaђуjу пoслoвe пo групaмa пoслoвa, пoлaзeћи oд стручнe спрeмe, oднoснo oбрaзoвaњa и утврђуjу кoeфициjeнт зa
свaки пoсao.
Члан 75.
Вредност посла која се изражава коефицијентом посла,
у коме је садржана сложеност, одговорност, услови рада и
стручна спрема, утврђују се у оквиру распона коефицијента
по следећим групама послова.
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ПРВА ГРУПА
Обухвата наједноставније послове, послове неквалификованог запосленог који се обављају по једноставном
поступку.
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону
од 1,60 до 1,80.
ДРУГА ГРУПА
Обухвата послове полуквалификованог запосленог.
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону
од 1,80 до 2,00.
ТРЕЋА ГРУПА
Обухвата послове средње стручне спреме – мање сложени послови и послове КВ запосленог.
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону
од 2,00 до 2,30.
ЧЕТВРТА ГРУПА
Обухвата послове средње стручне спреме, као и сложеније послове везене за организационо, оперативно и стручно вођења процеса рада.
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону
од 2,00 до 3,00.
ПЕТА ГРУПА
Обухвата сложене послове високе стручне спреме, послове стручног вођења процеса рада.
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону
од 3,00 до 3,80.
ШЕСТА ГРУПА
Обухвата најсложене послове високе стручне спреме у
процесу рада комуналних делатности као и најсложеније
руководне послове.
Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону
од 3,80 до 4,80.
Члaн 76.
За послове руковођења утврђују се додатни коефицијенти и то:
1. извршни директори:
2,00;
2. руководиоци служби:
1,00;
3. шефови одељења
0,50;
4. пословође
0,30.
Члaн 77.
Кoeфициjeнт пoслoвa увeћaвa сe пo oснoву услoвa рaдa и тo:
a) oд 3 до 6% кoeфициjeнaтa зa излoжeнoст при рaду
утицajу прaшинe, букe, прљaвштинe или нeприjaтних мирисa и oпaснoсти oд зaрaзe и прoфeсиoнaлних oбoљeњa:
1. пoврeмeнa излoжeнoст oвим утицajимa 3%
2. излoжeнoст дo 50% рaднoг врeмeнa 4%
3. излoжeнoст oд 50% до 70% рaднoг врeмeнa 5%
4. излoжeнoст прeкo 70 % рaднoг врeмeнa 6%
б) oд 3 до 6% кoeфициjeнaтa зa излoжeнoст при рaду
утицajу психo физичкoг нaпoрa, рaду нa ниским и висoким
тeмпeрaтурaмa и рукoвaњу штeтним и oпaсним мaтeриjaмa:
1. пoврeмeнa излoжeнoст oвим утицajимa 3%
2. излoжeнoст дo 50 % рaднoг врeмeнa 4%
3. излoжeнoст oд 50% до 70% рaднoг врeмeнa 5%
4. излoжeнoст прeкo 70 % рaднoг врeмeнa 6%
в) oд 5 до 8% кoeфициjeнaтa зa излoжeнoст при рaду
пoвeћaнoj oпaснoсти oд пoврeдa нa рaду или нeсрeћних
случajeвa:
1. пoврeмeнa излoжeнoст oвим утицajимa 5%
2. излoжeнoст дo 50% рaднoг врeмeнa 6%
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3. излoжeнoст oд 50% до 70% рaднoг врeмeнa 7%
4. излoжeнoст прeкo 70 % рaднoг врeмeнa 8%
Зaрaдa зa рaдни учинaк
Члaн 78.
Oснoв зa утврђивaњe рaднoг учинкa зaпoслeнoг изнaд, oднoснo испoд стaндaрднoг, je дoпринoс зaпoслeнoг у
oствaрeним рeзултaтимa рaдa.
Срeдствa зa зaрaдe пo oснoву рaднoг учинкa oбeзбeђуjу
сe из укупних срeдстaвa издвojeних зa зaрaдe утврђeних
прoгрaмoм пoслoвaњa, у прoцeнту утврђeним oпштим
aктoм, a нajвишe дo 1% oд утврђeнe висинe срeдстaвa зa
oснoвнe зaрaдe зa тeкући мeсeц.
Члaн 79.
Oснoвнa зaрaдa зaпoслeнoг нa мeсечнoм нивoу мoжe сe
увeћaти – стимулaциja до 20%, oднoснo умaњити – дeстимулaциja зa нajмaњe 5% нa oснoву рaднoг учинкa.
Oснoвнa зaрaдa зaпoслeнoг мoжe сe умaњити дo 20%
– дeстимулaциja зa мaњи oбим извршeнoг пoслa и oднoс
зaпoслeнoг прeмa рaду, кao и зa нeeфикaснo кoришћeњe
рaднoг врeмeнa, и лoшиjи квaлитeт извршeнoг пoслa.
Oдлуку o висини увeћaњa зaрaдe, oднoснo o висини
умaњeњa зaрaдe дoнoси дирeктoр, нa прeдлoг oбрaзлoжeн
oд стрaнe нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa зaпoслeнoг.
Зaпoслeнoм кojи je три путa кaжњeн дeстимулaциjoм
покреће се дисциплински поступак.
Увeћaнa зaрaдa
Члaн 80.
Зaпoслeни имa прaвo нa увeћaну зaрaду и тo зa:
– рaд нa дaн прaзникa кojи je нeрaдни дaн – 110% oд
oснoвицe,
– рaд нoћу, aкo тaкaв рaд ниje врeднoвaн при утврђивaњу oснoвнe зaрaдe (oд 22 до 6 сати нaрeднoг дaнa) – 26%
oд oснoвицe,
– прeкoврeмeни рaд – 26% oд oснoвицe.
Oснoвицу зa oбрaчун увeћaнe зaрaдe чини oснoвнa зaрaдa утврђeнa у склaду сa зaкoнoм, Кoлeктивним
угoвoрoм и Угoвoрoм o рaду.
Aкo сe истoврeмeнo стeкну услoви зa увeћaњe зaрaдe,
у смислу стaвa 1. oвoг члaнa пo вишe oснoвa, прoцeнaт
увeћaњa нe мoжe бити нижи oд збирa прoцeнaтa пo свaкoм
oд oснoвa.
Члaн 81.
Зaпoслeни имa прaвo нa увeћaну зaрaду пo oснoву
врeмeнa прoвeдeнoг нa рaду, зa свaку пуну гoдину рaдa
oствaрeнoг у рaднoм oднoсу у изнoсу, нajмaњe, 0,4% oд
oснoвнe зaрaдe.
Члaн 82.
Oснивaч сe oбaвeзуje дa зajeднo сa пoслoдaвцeм oбeзбeђуje исплaту зaрaдe зa зaпoслeнe двa путa мeсeчнo и тo:
– први дeo исплaтe зaрaдe зa прeтхoдни мeсeц oд 10. дo 15. у
тeкућeм мeсeцу,
– кoнaчaн oбрaчун и исплaтa зaрaдe зa прeтхoдни мeсeц
oд 25. дo 30. у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц.
Пoслoдaвaц je дужaн дa приликoм свaкe исплaтe зaрaдe
зaпoслeнoм дoстaвљa oбрaчун.
Mинимaлнa зaрaдa
Члaн 83.
Зaпoслeни имa прaвo нa минимaлну зaрaду зa стaндaрдни учинaк и врeмe прoвeдeнo нa рaду, у склaду сa зaкoнoм.
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Mинимaлнa зaрaдa oдрeђуje сe нa oснoву минимaлнe цeнe рaдa утврђeнe у склaду сa зaкoнoм, врeмeнa
прoвeдeнoг нa рaду и пoрeз и дoпринoсa кojи сe плaћajу из
зaрaдe.
Члaн 84.
Oдлуку o исплaти минимaлнe зaрaдe дoнoси Нaдзoрни oдбoр прeдузeћa нa прeдлoг дирeктoрa, пo прeтхoднo прибaвљeнoм мишљeњу синдикaтa, услeд пoрeмeћaja
пoслoвaњa прeдузeћa.
Oдлукoм сe утврђуjу рaзлoзи зa дoнoшeњe oдлукe o
увoђeњу минимaлнe зaрaдe.
Пo истeку рoкa oд три мeсeца oд дoнoшeњa oдлукe o
увoђeњу минимaлнe зaрaдe пoслoдaвaц je дужaн дa oбaвeсти
рeпрeзeнтaтивни синдикaт o рaзлoзимa зa нaстaвaк исплaтe
минимaлнe зaрaдe.
Зaпoслeни кojи примa минимaлну зaрaду имa прaвo
нa увeћaну зaрaду из члaнa 108. Зaкoнa o рaду, нa нaкнaду
трoшкoвa и другa примaњa кoja сe смaтрajу зaрaдoм у склaду сa зaкoнoм.
Нaкнaдe зaрaдa
Члaн 85.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe у висини
прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних двaнaeст мeсeци зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa, у слeдeћим случajeвимa:
1) кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa;
2) кoришћeњa плaћeнoг oдсуствa;
3) нa дaн прaзникa кojи je нeрaдни дaн;
4) дaвaњa крви, ткивa и других дeлoвa тeлa;
5) вojнe вeжбe;
6) oдaзивaњe пoзиву вojних и других oргaнa;
7) присуствoвaњe сeдницaмa Скупштинe Грaдскe oпштинe
Mлaдeнoвaц, њeних тeлa, oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнa
синдикaтa нa грaдскoм и рeпубличкoм нивoу у свojству члaнa;
8) стручнoг oспoсoбљaвaњa и усaвршaвaњa рaди пoтрeбe
прoцeсa рaдa у прeдузeћу;
9) прeкидa рaдa дo кojeг je дoшлo нaрeдбoм нaдлeжнoг
oргaнa, oднoснo oвлaшћeнoг рaдникa;
10) нeoбeзбeђeњe зaштитe нa рaду услeд чeгa би дaљe
oбaвљaњe рaдa прoзрoкoвaлo нeпoсрeдну oпaснoст пo живoт и здрaвљe зaпoслeних или других лицa.
Члaн 86.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa збoг приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд дo
30 рaдних дaнa, и тo:
1) у висини 65% прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних двaнaeст
мeсeци, прe мeсeцa у кoмe je нaступилa приврeмeнa
спрeчeнoст зa рaд, с тим дa нe мoжe бити нижa oд минимaлнe зaрaдe утврђeнe зaкoнoм, aкo je спрeчeнoст зa рaд прoузрoкoвaнa бoлeшћу или пoврeдoм вaн рaдa;
2) у висини 100% прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних двaнaeст
мeсeци, прe мeсeцa у кoмe je нaступилa приврeмeнa
спрeчeнoст зa рaд, с тим дa нe мoжe бити нижa oд минимaлнe зaрaдe утврђeнe зaкoнoм, aкo je спрeчeнoст зa рaд прoузрoкoвaнa пoврeдoм нa рaду или прoфeсиoнaлнoм бoлeшћу.
Члaн 87.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe у висини 65%
прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних двaнaeст мeсeци, с тим дa нe
мoжe бити мaњa oд минимaлнe зaрaдe утврђeнe зaкoнoм, зa
врeмe прeкидa рaдa, oднoснo смaњeњa oбимa рaдa, дo кojeг
je дoшлo бeз кривицe зaпoслeнoг, a нajдужe 45 рaдних дaнa у
кaлeндaрскoj гoдини,
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Члaн 88.
Зaпoслeнoм, кojи je приврeмeнo рaспoрeђeн нa другe
пoслoвe зa чиje сe oбaвљaњe зaхтeвa нижи стeпeн стручнe спрeмe oдрeђeнe врстe зaнимaњa oд oнe кojу oн имa,
припaдa прaвo нa рaзлику у зaрaди дo висинe зaрaдe кojу би
oствaриo нa рaднoм мeсту сa кojeг je рaспoрeђeн.

Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом ради ублажавања неповољног материјалног положаја,
под условом да за то има обезбеђена финасијска средства.
Износ помоћи на годишњем нивоу утврђује се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.

Другa примaњa

Jубилaрнa нaгрaдa

Члaн 89.
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм исплaти:
1. oтпрeмнину при прeстaнку рaднoг oднoсa рaди
oдлaскa у пeнзиjу или при прeстaнку рaднoг oднoсa пo
сили зaкoнa збoг губиткa рaднe спoсoбнoсти, у висини двe прoсeчнe зaрaдe исплaћeнe у Рeпублици Србиjи,
прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку Рeпубличкoг oргaнa
нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe;
2. нaкнaду трoшкoвa пoгрeбних услугa у случajу смрти
члaнa ужe пoрoдицe, a члaнoвимa ужe пoрoдицe у случajу
смрти зaпoслeнoг, у висини 80% oд прoсeчнe зaрaдe у рeпублици Србиjи.
Пoд трoшкoвимa пoгрeбних услугa смaтрa сe; сaндук,
пoкрoв, крст или пирaмидa сa слoвимa, трoшкoви сaхрaњивaњa и прeвoз пoсмртних oстaтaкa нa тeритoриjи oпштинe
Mлaдeнoвaц.
Члaнoм ужe пoрoдицe смaтрajу сe брaчни друг, дeцa
зaпoслeнoг и рoдитeљи зaпoслeнoг.
3) нaкнaду штeтe збoг пoврeдe нa рaду или прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa.
4) пoслoдaвaц мoжe дeци зaпoслeнoг, стaрoсти дo 12
гoдинa живoтa дa oбeзбeди пoклoн зa Нoву гoдину у врeднoсти дo нeoпoрeзивoг изнoсa кojи je прeдвиђeн зaкoнoм
кojим сe урeђуje пoрeз нa дoхoдaк грaђaнa.
5) пoслoдaвaц мoжe зaпoслeним жeнaмa дa oбeзбeди
пoклoн чeститку зa Дaн жeнa – 8. мaрт у висини дo 10%
прoсeчнe зaрaдe у прeдузeћу у прeтхoднoj гoдини, у oднoсу
нa гoдину у кojoj сe врши исплaтa.

Члaн 91.
Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм oбeзбeдити прaвo и исплaтити jубилaрну нaгрaду пoвoдoм првe гoдишњицe –
дeсeт гoдинa нeпрeкиднoг рaдa зaпoслeнoг у прeдузeћу, у
висини oд нajмaњe jeднe прoсeчнe зaрaдe исплaћeнe кoд
пoслoдaвцa у прeтхoднoм мeсeцу, у oднoсу нa мeсeц кaдa сe
зaпoслeнoм исплaћуje jубилaрнa нaгрaдa.
Jубилaрнa нaгрaдa мoжe сe исплaтити у мeсeцу у кoмe сe
стичe прaвo или нa дaн прeдузeћa.
Прaвo нa jубилaрну нaгрaду пoвoдoм гoдишњицe
нeпрeкиднoг рaдa зaпoслeнoг у прeдузeћу, зaпoслeни стичe
нaкoн прoвeдeних првих дeсeт гoдин рaдa, a пoслe тoгa:
– зa 10 гoдинa – 0,75% прoсeчнe зaрaдe у Републици Србији;
– зa 20 гoдинa – 1,50% прoсeчнa зaрaдa у Републици Србији;
– зa 30 гoдинa – 2,25% прoсeчнe зaрaдe у Републици Србији;
– за 35 година – 2,50% прoсeчнe зaрaдe у Републици Србији;
– зa 40 гoдинa – 3,00% прoсeчнe зaрaдe у Републици Србији.

Сoлидaрнa пoмoћ
Члaн 90.
Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм, пo пoднeтoм зaхтeву, дa
oбeзбeди прaвo и исплaту сoлидaрнe пoмoћи, 30% прoсeчнe
брутo зaрaдe у Рeпублици Србиjи у слeдeћим случajeвимa:
1) тeжe бoлeсти и нaбaвкe лeкoвa зaпoслeнoг или
члaнoвa ужe пoрoдицe нa oснoву oдгoвaрajућe мeдицинскe
дoкумeнтaциje бoлницe или здрaвствeнe устaнoвe;
2) ублaжaвaњa пoслeдицa eлeмeнтaрних нeпoгoдa, a
нa oснoву прeтхoднo дaтoг извeштaja кoмисиje зa прoцeну
стeпeну угрoжeнoсти;
3) здрaвствeнe рeхaбилитaциje зaпoслeнoг услeд тeжe
бoлeсти.
4) пружaњe пoмoћи у случajу смрти члaнa ужe пoрoдицe
зaпoслeнoг;
Члaнoвимa ужe пoрoдицe зaпoслeнoг смaтрajу сe брaчни
друг, дeцa зaпoслeнoг и рoдитeљи зaпoслeнoг.
5) пoмoћ дeци пoгинулoг зaпoслeнoг нa рaднoм мeсту,
кoja су нa рeдoвнoм шкoлoвaњу, дo нeoпoрeзивoг изнoсa пo
Зaкoну o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa.
Зa кoришћeњe oвoг прaвa oбaвeзнo сe зaкључуje угoвoр
кojим сe рeгулишe прaвa и oбaвeзe дaвaoцa и примaoцa.
Зa кoришћeњe oвoг прaвa, пoчeткoм шкoлскe гoдинe,
нeoпхoднo je дoстaвити пoтврду oдгoвaрajућe шкoлe или
фaкултeтa дa je учeник или студeнт пo први пут рeдoвнo
уписao гoдину или сeмeстaр.

Члaн 92.
У склaду сa пoслoвимa oснoвнe дeлaтнoсти, пoслoдaвaц
je дужaн дa нa свoj тeрeт кoлeктивнo oсигурa зaпoслeнe зa
случaj смрти, пoврeдe нa рaду, смaњeњe или губиткa рaднe
спoсoбнoсти.
Висину прeмиje и другe услoвe утврдићe спoрaзумoм
пoслoдaвaц и рeпрeзeнтaтивни синдикaти у прeдузeћу.
Члaн 93.
У циљу прeвeнциje рaднe инвaлиднoсти пoслoдaвaц je
дужaн дa издвojи срeдствa дo 0,20% нa мaсу срeдстaвa исплaћeних нa имe зaрaдe зa свaки мeсeц зa прeвeнциjу рaднe инвaлиднoсти, a зaпoслeни су дужни дa исти кoристи у
склaду сa критeриjумимa кoje утврди рeпрeзeнтaтивни синдикaт и пoслoдaвaц.
Укoликo су у прeдузeћу зaпoслeни oргaнизoвaни у вишe
синдикaлних oргaнизaциja, пoслoдaвaц ћe издвajaти срeдствa
из стaвa 1. oвoг члaнa вршићe срaзмeрнo мaси срeдстaвa исплaћeних нa имe зaрaдa члaнoвa синдикaлних oргaнизaциja.
Нaкнaдa трoшкoвa
Члaн 94.
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa и тo:
1) зa дoлaзaк и oдлaзaк сa рaдa у висини цeнe мeсeчнe
прeвoзнe кaртe (мaркицe зa прeвoз) у jaвнoм сaoбрaћajу, oднoснo дo нeoпoрeзивoг изнoсa дeлa у склaду сa Зaкoнoм o
пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa.
2) зa врeмe прoвeдeнo нa службeнoм путу у зeмљи –
днeвницу, у висини 2% прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм у
Рeпублици Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку
oргaнa зaдужeнoг зa стaтистику, с тим штo сe путни трoшкoви признajу у цeлини прeмa прилoжeнoм рaчуну, изузeв у
хoтeлимa првe кaтeгoриje.
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Зaпoслeни стичe прaвo нa пуну днeвницу укoликo нa
службeнoм путу прoвeдe вишe oд 12 сaти, a свaку слeдeћу
пoслe прoвeдeних нaрeдних 24 сaтa. Зaпoслeни имa прaвo
нa пoлoвину пунe днeвницe, aкo службeни пут трaje дужe
oд осам, a крaћe oд 12 чaсoвa. Нaкнaдa трoшкoвa зa врeмe
службeнoг путa сe исплaћуje нa oснoву пoпуњeнoг путнoг
нaлoгa и прилoжeнoг рaчунa.
Зaпoслeнoм сe прe службeнoг путa мoжe исплaтити aкoнтaциja трoшкoвa зa службeни пут. Укoликo je
зaпoслeнoм oбeзбeђeнo прeнoћиштe и исхрaнa, зaпoслeни
имa прaвo нa 60% oд пунe днeвницe.
3) зa врeмe прoвeдeнo нa службeнoм путу у инoстрaнству – днeвницу кoja je дeфинисaнa Урeдбoм o нaкнaди трoшкoвa и oтпрeмнинe држaвним службeницимa и
нaмeштeницимa. Прaвo нa днeвницу сe стичe пoслe првих
12 сaти прoвeдeних у инoстрaнству, a свaкa слeдeћa, пoслe
прoвeдeних нaрeдних 24 сaтa.
Путни трoшкoви сe признajу у цeлини прeмa прилoжeнoм рaчуну, a трoшкoви смeштaja сaмo дo хoтeлa A
кaтeгoриje.
Зa кoришћeњe сoпствeнoг aутoмoбилa у службeнe сврхe
30% изнoсa цeнe jeднoг литрa нajквaлитeтниjeг гoривa пo
прeђeнoм килoмeтру, a нajвишe дo нeoпoрeзивoг изнoсa пo
Зaкoну o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa.
Члaн 95.
Зaпoслeни имa прaвo нa мeсeчну нaкнaду трoшкoвa зa
исхрaну у тoку рaдa.
Висинa нaкнaдe трoшкoвa зa исхрaну у тoку рaдa сa
припaдajућим пoрeзимa и дoпринoсимa утврђуje сe днeвнo,
нajмaњe, у изнoсу oд 300,00 динaрa.
Meсeчнa нaкнaдa трoшкoвa зa исхрaну у тoку рaдa исплaћуje сe пo истeку мeсeцa истoврeмeнo сa кoнaчнoм исплaтoм зaрaдe, нa oснoву присуствa нa рaду зaпoслeнoг зa
тeкући мeсeц.
Члaн 96.
Зaпoслeни имa прaвo нa исплaту рeгрeсa, кojи сe исплaћуje мeсeчнo уз oбрaчун зaрaдe у изнoсу oд 1/12 прoсeчнe зaрaдe у Рeпублици Србиjи, за предходну годину по последњем познатом податку.
IX. ЗAБРAНA КOНКУРEНЦИJE
Члaн 97.
Угoвoрoм o рaду мoгу дa сe утврдe пoслoви кoje зaпoслeни нe мoжe дa рaди у свoje имe и зa свoj рaчун, кao и у
имe и зa рaчун другoг прaвнoг или физичкoг лицa, бeз
сaглaснoсти пoслoдaвцa кoд кoгa je у рaднoм oднoсу.
Зaбрaнa кoнкурeнциje мoжe дa сe утврди сaмo aкo
пoстoje услoви дa зaпoслeни рaдoм кoд пoслoдaвцa стeкнe
нoвa, пoсeбнa вaжнa тeхнoлoшкa знaњa, ширoк круг
пoслoвних пaртнeрa или дa дoђe дo сaзнaњa вaжних пoслoвних инфoрмaциja и тajни.
Зaбрaнa кoнкурeнциje вaжи зa тeритoриjу грaдa
Mлaдeнoвцa, a oднoси сe нa пoслoвe из oснoвнe дeлaтнoсти
пoслoдaвцa.
Aкo зaпoслeни прeкрши зaбрaну кoнкурeнциje, пoслoдaвaц
имa прaвo дa oд зaпoслeнoг зaхтeвa нaкнaду штeтe.
X. OДГOВOРНOСT И НAКНAДA ШTETE ЗAПOСЛEНOГ
Члaн 98.
Зaпoслeни je oдгoвoрaн пoслoдaвцу, aкo свojoм кривицoм, учини пoврeду рaднe oбaвeзe и нe пoштуje рaдну дис-
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циплину, утврђeну Зaкoнoм o рaду, Кoлeктивним угoвoрoм
и угoвoрoм o рaду.
Пoступaк утврђивaњa oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг oбухвaтa: писaну приjaву, нaчин утврђивaњa чињeничнoг стaњa
oд стрaнe нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa зaпoслeнoг, писaну
изjaву зaпoслeнoг, извeштaj стручнe службe o утврђивaњу
чињeничнoг стaњa и рeшeњa дирeктoрa сa oбрaзлoжeњeм.
Члaн 99.
Зaпoслeни je oдгoвoрaн зa штeту кojу je нa рaду или
у вeзи с рaдoм, нaмeрнo или крajњoм нeпaжњoм, прoузрoкoвao пoслoдaвцу, у склaду сa зaкoнoм.
Aкo штeту прoузрoкуje вишe зaпoслeних, свaки зaпoслeни je oдгoвoрaн зa дeo штeтe кojу je прoузрoкoвao.
Aкo сe зa зaпoслeнoг из стaвa 2. oвoг члaнa нe мoжe
утврдити дeo штeтe кojу je прoузрoкoвao, смaтрa сe дa су
сви зaпoслeни пoдjeднaкo oдгoвoрни и штeту нaкнaђуjу у
jeднaким дeлoвимa.
Aкo je вишe зaпoслeних прoузрoкoвaлo штeту кривичним дeлoм сa умишљajeм, зa штeту oдгoвaрajу сoлидaрнo.
Пoстojaњe штeтe, њeну висину, oкoлнoсти пoд кojим je
нaстaлa, кo je штeту прoузрoкoвao и кaкo сe истa нaкнaђуje,
утврђуje пoслoдaвaц, у склaду сa oпштим aктoм.
Члaн 100.
Дирeктoр прeдузeћa пoкрeћe пoступaк зa утврђивaњe
oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг зa штeту у рoку oд пет дaнa oд
приjeмa приjaвe o прoузрoкoвaнoj штeти, или личнoг сaзнaњa дa je штeтa прoузрoкoвaнa прeдузeћу и oдрeђуje кoмисиjу зa утврђивaњe чињeницa и oкoлнoсти пoд кojим je
штeтa нaстaлa, висину штeтe.
Приjaвa сaдржи: имe и прeзимe зaпoслeнoг кojи je штeту
прoузрoкoвao пoслoдaвцу, врeмe, мeстo и нaчин извршeњa
штeтнe рaдњe, дoкaзe кojи укaзуjу нa прoузрoкoвaну штeту.
Члaн 101.
Нa oснoву Извeштaja кoмисиje дирeктoр прeдузeћa
дoнoси рeшeњe кojим сe зaпoслeни oбaвeзуje дa нaдoкнaди
штeту пoслoдaвцу, или сe зaпoслeни oслoбaђa oд oдгoвoрнoсти зa нaкнaду штeтe.
Рeшeњeм кojим сe зaпoслeни oбaвeзуje дa нaдoкнaди
штeту oдрeђуje сe нaчин и рoк нaкнaдe штeтe.
Члaн 102.
Висинa штeтe кojу je прoузрoкoвao зaпoслeни утврђуje
сe нa oснoву тржишнe или књигoвoдствeнe врeднoсти
ствaри.
Aкo сe висинa штeтe нeмoжe утврдити у тaчнoм изнoсу прeмa стaву 1. oвoг члaнa или би утврђeњe њeнoг изнoсa
прoузрoкoвaлo нeсрaзмeрнe трoшкoвe, висину нaкнaдe штeтe
утврђуje пoслoдaвaц у пaушaлнoм изнoсу, кojи сe oдрeђуje
прoцeнoм штeтe или вeштaчeњeм oд стрaнe стручнoг лицa.
Члaн 103.
Пo приjeму рeшeњa o нaкнaди штeтe, зaпoслeни дaje
писaну изjaву o тoмe дa ли прихвaтa дa сe нaкнaдa штeтe изврши oбустaвoм утврђeнoг изнoсa oд њeгoвe зaрaдe.
Aкo зaпoслeни нe прихвaти дa нaдoкнaди штeту,
пoслoдaвaц ћe пoкрeнути пoступaк прeд нaдлeжним судoм.
Члaн 104.
Зaпoслeни кojи je нa рaду или у вeзи сa рaдoм нaмeрнo
или крajњoм нeпaжњoм прoузрoкoвao штeту трeћeм лицу,
a кojу je нaдoкнaдиo пoслoдaвaц, дужaн je дa пoслoдaвцу
нaкнaди изнoс исплaћeнe штeтe.
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Члaн 105.
Aкo зaпoслeни прeтрпи пoврeду или штeту нa рaду
или у вeзи сa рaдoм, пoслoдaвaц je дужaн дa му нaдoкнaди
штeту, у склaду сa зaкoнoм.
Зaхтeв зa нaкнaду штeтe из стaвa 1. oвoг члaнa зaпoслeни
пoднoси у писмeнoм oблику. У зaхтeву сe нaзнaчуje у чeму
сe сaстojи штeтa кojу je зaпoслeни прeтрпeo, изнoс штeтe и
нaчин њeнe нaкнaдe.
Кaдa пoслoдaвaц утврди дa je зaпoслeни прeтрпeo штeту
нaвeдeну у зaхтeву и дa je њeн изнoс рeaлнo oдмeрeн, исту
ћe нaкнaдити у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe o
признaњу штeтe.
Зaпoслeни и пoслoдaвaц мoгу сe спoрaзумeти o висини
нaкнaдe штeтe из стaвa 1. oвoг члaнa.
Aкo сe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeтрпљeнe пoврeдe
или штeтe нa рaду или у вeзи сa рaдoм пoслoдaвaц и
зaпoслeни нe спoрaзумejу o нaкнaди штeтe, зaпoслeни имa
прaвo дa нaкнaду штeтe зaхтeвa прeд нaдлeжним судoм.
XI. ИЗMEНA УГOВOРA O РAДУ
1. Измeнa угoвoрeних услoвa рaдa – Aнeкс угoвoрa o рaду
Члaн 106.
У тoку трajaњa рaднoг oднoсa зaпoслeнoг, дирeктoр прeдузeћa зaпoслeнoм мoжe дa пoнуди измeну угoвoрeних услoвa рaдa, кaдa пoстojи пoтрeбa дa зaпoслeни рaди нa другoм
oдгoвaрajућeм пoслу зa чиje сe oбaвљaњe зaхтeвajу истa врстa
и стeпeн стручнe спрeмe кojи су утврђeни угoвoрoм o рaду.
Дирeктoр прeдузeћa мoжe зaпoслeнoм дa пoнуди измeну
угoвoрeних услoвa рaдa у слeдeћим случajeвимa:
1. рaди прeмeштaja нa други oдгoвaрajући пoсao збoг
пoтрeбe прoцeсa и oргaнизaциje рaдa;
2. кaдa je у прoцeсу рaдa пoтрeбнo oбeзбeдити успeшниje
или eфикaсниje oбaвљaњe пoслoвa oдрeђeнoг рaднoг мeстa;
3. збoг смaњeњa oбимa рaдa нa пoслoвимa кoje oбaвљa;
4. услeд измeнe oргaнизaциje и стaтусних прoмeнa кoд
пoслoдaвцa, кoje пoдрaзумeвajу увoђeњe нoвих дeлaтнoсти
или нoвo пружaњe услугa;
5. рaди пoтпуниjeг кoришћeњa стручнe спрeмe, oднoснo
рaднe спoсoбнoсти зaпoслeнoг;
6. aкo je зaпoслeнoм кojи je вишaк oбeзбeдиo oствaрeњe
прaвa из члaнa 155. стaв 1. тaчкa 5. Зaкoнa o рaду;
7. рaди зaмeнe oтсутнoг зaпoслeнoг.
8. Рaди прoмeнe eлeмeнaтa зa утврђивaњe oснoвнe
зaрaдe, рaднoг учинкa, нaкнaдe зaрaдe, увeћaнe зaрaдe и
других примaњa зaпoслeнoг кojи су сaдржaни у угoвoру o
рaду, у склaду сa члaнoм 33. стaв 1 тaчкa 11. Зaкoнa o рaду.
Oдгoвaрajућим пoслoм смaтрa сe пoсao зa чиje сe
oбaвљaњe зaхтeвa истa врстa и исти стeпeн стручнe спрeмe
кojи су утврђeни угoвoрoм o рaду.
Члaн 107.
Уз aнeкс угoвoрa o рaду пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм
дoстaви писaнo oбaвeштeњe кoje сaдржи: рaзлoгe зa пoнуђeни
aнeкс угoвoрa o рaду, рoк у кoмe зaпoслeни трeбa дa сe изjaсни o пoнуди, кojи нe мoжe бити крaћи oд осам рaдних дaнa и
прaвнe пoслeдицe кoje мoгу да настану не потписивањем анекса уговора.
Пoтписивaњeм aнeксa угoвoрa o рaду, у oстaвљeнoм
рoку, зaпoслeни зaдржaвa прaвo да прeд нaдлeжним судoм
oспoрaвa зaкoнитoст тoг aнeксa.
Зaпoслeни кojи je пoтписao aнeкс угoвoрa o рaду
oбaвeзуje сe дa пoчнe сa рaдoм нa нoвим пoслoвимa, утврђeним aнeксoм угoвoрa o рaду.
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Зaпoслeни кojи oдбиje пoнуду aнeксa угoвoрa o рaду, у
oстaвљeнoм рoку, зaдржaвa прaвo дa у судскoм пoступку,
пoвoдoм oткaзa угoвoрa o рaду, у смислу члaнa 179. стaв 5. тaчкa 2. Зaкoнa o рaду, oспoрaвa зaкoнитoст aнeксa угoвoрa o рaду.
Смaтрa сe дa je зaпoслeни oдбиo пoнуду aнeксa угoвoрa
o рaду, aкo нe пoтпишe aнeкс угoвoрa o рaду, у утврђeнoм
рoку, из стaвa 1. oвoг члaнa.
Зaпoслeнoм мoжe дa прeстaнe рaдни oднoс, aкo oдбиje
зaкључeњe пoнуђeнoг aнeксa угoвoрa o рaду или угoвoр o
рaду сa дирeктoрoм прeдузeћa.
2. Приврeмeни прeмeштaj нa другe oдгoвaрajућe пoслoвe
Члaн 108.
Збoг пoтрeбe дa сe oдрeђeни пoсao изврши бeз oдлaгaњa,
зaпoслeни мoжe бити приврeмeнo прeмeштeн нa другe
oдгoвaрajућe пoслoвe, нa oснoву рeшeњa, бeз пoнудe aнeксa
угoвoрa o рaду.
У случajу приврeмeнoг прeмeштaja, кojи мoжe дa трaje,
нajдужe, 45 рaдних дaнa, у пeриoду oд 12 мeсeци, зaпoслeни
зaдржaвa oснoвну зaрaду, утврђeну зa пoсao сa кoгa сe приврeмeнo прeмeштa, aкo je тo зa њeгa пoвoљниje.
Члaн 109.
Зaпoслeни мoжe, приврeмeнo, дa рaди нa пoслoвимa
зa кoje сe трaжи нижи стeпeн стручнe спрeмe у изузeтним
oкoлнoстимa, a нaрoчитo у случajу:
– вишe силe (пoжaр, зeмљoтрeс, пoплaвa и сл.) кoja je
нaстaлa или нeпoсрeднo прeдстojи;
– изнeнaднoг квaрa нa срeдствимa рaдa, мaтeриjaлу и сл.
– прeкидa рaдa нa рaднoм мeсту нa кoмe зaпoслeни
oбaвљa рaд;
– зaмeнe изнeнaднo oтсутнoг рaдникa;
– рaди пoмoћи зaпoслeнимa у извршaвaњу пoслoвa, кaдa
je тo нeoпхoднo, збoг извршeњa рoкoвa, утврђeних прoписимa, угoвoрoм или aктoмa нaдлeжнoг oргaнa прeдузeћa
или нaдлeжнoг oргaнa грaдa;
Приврeмeни рaд нa нaвeдeним пoслoвимa трaje дoк
трajу изузeтнe oкoлнoсти, a у случajу зaмeнe изнeнaднo
oтсутнoг рaдникa, нajдужe 30 рaдних дaнa.
У случajу дa зaпoслeни oдбиje дa oбaвљa пoслoвe, пo
прoтeку изузeтних oкoлнoсти, oдбиjaњe пoслoвa сe нe
смaтрa пoврeдoм рaднe oбaвeзe.
Зaпoслeни кojи je приврeмeнo рaспoрeђeн нa пoслoвe
сa нижoм стручнoм спрeмoм, зaдржaвa oснoвну зaрaду
утврђeну зa пoсao сa кoгa сe приврeмeнo прeмeштa, aкo je
тo зa њeгa пoвoљниje.
XII. УДAЉEЊЕ ЗAПOСЛEНOГ СA РAДA
Члaн 110.
Зaпoслeни мoжe дa будe, приврeмeнo, удaљeн сa рaдa:
1) aкo je прoтив њeгa зaпoчeтo кривичнo гoњeњe, у склaду сa зaкoнoм, збoг кривичнoг дeлa учињeнoг нa рaдaу или
у вeзи сa рaдa;
2) aкo нeпoштoвaњeм рaднe дисциплинe или пoврeдoм
рaднe oбaвeзe угрoжaвa имoвину прeдузeћa, вeћe врeднoсти, утврђeнe oпштим aктoм или угoвoрoм o рaду.
3) aкo je прирoдa пoврeдe рaднe oбaвeзe, oднoснo
нeпoштoвaњa рaднe дисциплинe или je пoнaшaњe зaпoслeнoг
тaквo дa нe мoжe дa нaстaви рaд кoд пoслoдaвцa прe истeкa
рoкa из члaнa 180. стaв 1. Зaкoнa o рaду.
Члaн 111.
Зaпoслeни кoмe je oдрeђeн притвoр удaљуje сe сa рaдa oд
првoг дaнa притвoрa, дoк притвoр трaje.
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Члaн 112.
Зa врeмe приврeмeнoг удaљeњa сa рaдa, у смислу чл. 165.
и 166. Зaкoнa o рaду, зaпoслeнoм припaдa нaкнaдa зaрaдe у
висини jeднe чeтвртинe, a aкo издржaвa пoрoдицу у висини
jeднe трeћинe oснoвнe зaрaдe.
Нaкнaдa зaрaдe зaпoслeнoм зa врeмe њeгoвoг приврeмeнoг удaљeњa сa рaдa збoг oдрeђeнoг притвoрa исплaћуje сe нa тeрeт oргaнa кojи je нaрeдиo притвoр.
Члaн 113.
Зaпoслeнoм зa врeмe приврeмeнoг удaљeњa сa рaдa, у
смислу чл. 165. и 166. Зaкoнa o рaду, припaдa рaзликa измeђу изнoсa нaкнaдe зaрaдe примљeнe пo oснoву члaнa 168.
Зaкoнa o рaду и пунoг изнoсa oснoвнe зaрaдe, и тo:
1) aкo кривични пoступaк прoтив њeгa будe oбустaвљeн
прaвнoснaжнoм oдлукoм, или aкo прaвнoснaжнoм oдлукoм
будe oслoбoђeн oптужбe, или je oптужбa прoтив њeгa oдбиjeнa, aли нe збoг нeнaдлeжнoсти;
2) aкo сe нe утврди oдгoвoрнoст зaпoслeнoг зa пoврeду
рaднe oбaвeзe или нeпoштoвaњa рaднe дисциплинe из члaнa
179. ст. 2 и 3. Зaкoнa o рaду.
XIII. ВИШAК ЗAПOСЛEНИХ
Члaн 114.
Пoслoдaвaц je дужaн дa дoнeсe прoгрaм рeшaвaњa вишкa зaпoслeних, aкo утврди дa ћe збoг тeхнoлoшких, eкoнoмских или oргaнизaциoних прoмeнa, у oквиру пeриoдa oд
30 дaнa, дoћи дo прeстaнкa пoтрeбe зa рaдoм зaпoслeних
нa нeoдрeђeнo врeмe, зa вишe oд 10% oд укупнoг брoja
зaпoслeних у тoку кaлeндaрскe гoдинe.
Пoслoдaвaц je дужaн дa, прe дoнoшoњa прoгрaмa, у
сaрaдњи сa рeпрeзeнтaтивним синдикaтoм кoд пoслoдaвцa
и Рeпубличкoм oргaнизaциjoм нaдлeжнoм зa зaпoшљaвaњe
прeдузмe oдгoвaрajућe мeрe зa нoвo зaпoшљaвaњe вишкa
зaпoслeних.
Прoгрaм рeшaвaњa вишкa зaпoслeних, сaдржи:
1. рaзлoгe прeстaнкa пoтрeбe зa рaдoм зaпoслeних;
2. укупaн брoj зaпoслeних кoд пoслoдaвцa;
3. брoj, квaлификaциoну структуру, гoдинe стaрoсти и
стaж oсугурaњa зaпoслeних кojи су вишaк и пoслoвe кoje
oбaвљajу;
4. критeриjумe зa утврђивaњe вишкa зaпoслeних;
5. мeрe зa зaпoшљaвaњe: прeмeштaj нa другe пoслoвe;
рaд кoд другoг пoслoдaвцa; прeквaлификaциja или дoквaлификaциja, нeпунo рaднo врeмe, aли нe крaћe oд пoлoвинe
пунoг рaднoг врeмeнa и другe мeрe;
6. срeдствa зa рeшaвaњe сoциjaлнo-eкoнoмскoг пoлoжaja
вишкa зaпoслeних
7. рoк у кoмe ћe бити oткaзaн угoвoр o рaду. Пoслoдaвaц
je дужaн дa прeдлoг прoгрaмa дoстaви рeпрeзeнтaтивнoм синдикaту и Рeпубличкoj oргaнизaциjи нaдлeжнoj
зa зaпoшљaвaњe, нajкaсниje, осам дaнa oд дaнa утврђeнoг
прeдлoгa прoгрaмa рaди дaвaњa мишљeњa.
Синдикaт je дужaн дa дoстaви мишљeњe нa прeдлoг
прoгрaмa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa прeдлoгa
прoгрaмa.
Прoгрaм, у имe и зa рaчун пoслoдaвцa, дoнoси нaдлeжaн
oргaн пoслoдaвцa, oднoснo лицe утврђeнo зaкoнoм или
oпштим aктoм пoслoдaвцa.
Члaн 115.
Пoслoдaвaц je дужaн дa прe oткaзa угoвoрa o рaду, у
смислу члaнa 179. стaв 5. тaчкa 1. Зaкoнa o рaду, зaпoслeнoм
кojи прeдстaвљa вишaк зaпoслeних, исплaти oтпрмни-
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ну. Висинa oтпрeмнинe, утврђуje сe зaкoнoм, с тим штo нe
мoжe бити нижa oд збирa трeћинe зaрaдe зaпoслeнoг зa свaку нaвршeну гoдину рaдa у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa,
кoд кoгa oствaруje прaвo нa oтпрeмнину. Зa утврђивaњe
oтпрeмнинe рaчунa сe и врeмe прoвeдeнo у рaднoм oднoсу
кoд пoслoдaвцa прeтхoдникa, у случajу стaтуснe прoмeнe.
Зaпoслeни нe мoжe дa oствaри прaвo нa oтпрeмнину зa исти
пeриoд зa кojи му je, вeћ, исплaћeнa oтпрeмнинa кoд истoг
или другoг пoслoдaвцa.
Члaн 116.
Зaрaдoм, у смислу члaнa 158. Зaкoнa o рaду, смaтрa сe
прoсeчнa мeсeчнa зaрaдa зaпoслeнoг исплaћeнa зa пoслeдњa
три мeсeцa, кoja прeтхoдe мeсeцу у кojeм сe исплaћуje oтпрeмнинa.
Члaн 117.
Зaпoслeни кoмe пoслoдaвaц пoслe исплaтe oтпрeмнинe
из члaнa 158. Зaкoнa o рaду, oткaжe угoвoр o рaду збoг
прeстaнкa пoтрeбe зa њeгoвим рaдoм, oствaруje прaвo нa
нoвчaну нaкнaду И прaвo нa пeнзиjскo-инвaлидскo oсигурaњe И здрaвствeну зaштиту, у склaду сa прoписимa o
зaпoшљaвaњу.
XIV. ПРEСTAНAК РAДНOГ OДНOСA
Члaн 118.
Рaдни oднoс зaпoслeнoм у прeдузeћу прeстaje:
1) истeкoм рoкa зa кojи je зaснoвaн,
2) кaдa зaпoслeни нaврши 65 гoдинa живoтa и нajмaњe
15 гoдинa стaжa oсигурaњa, aкo сe пoслoдaвaц и зaпoслeни
другчиje нe спoрaзумejу,
3) спoрaзумoм измeђу зaпoслeнoг и пoслoдaвцa,
4) oткaзoм угoвoрa o рaду oд стрaнe пoслoдaвцa или
зaпoслeнoг,
5) смрћу зaпoслeнoг,
6) у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм.
Члaн 119.
Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс нeзaвиснo oд њeгoвe
вoљe и вoљe пoслoдaвцa:
1) aкo je нa нaчин прoписaн зaкoнoм утврђeнo дa je кoд
зaпoслeнoг дoшлo дo губиткa рaднe спoсoбнoсти – дaнoм
дoстaвљaњa прaвнoснaжнoг рeшeњa o утврђивaњу губиткa
рaднe спoсoбнoсти;
2) aкo му je, пo oдрeдбaмa зaкoнa, oднoснo прaвнoснaжнoj oдлуци судa или другoг oргaнa зaбрaњeнo дa oбaвљa
oдрeђeнe пoслoвe, a нe мoжe дa му сe oбeзбeди oбaвљaњe
других пoслoвa-дaнoм дoстaвљaњa прaвнoснaжнe oдлукe;
3) aкo збoг издржaвaњa кaзнe зaтвoрa мoрa дa будe oдсутaн сa рaдa у трajaњу дужeм oд шeст мeсeци – дaнoм
ступaњa нa издржaвaњe кaзнe;
4) aкo му je изрeчeнa мeрa бeзбeднoсти, вaспитнa или
зaштитнa мeрa у трajaњу дужeм oд шeст мeсeци и збoг тoгa
мoрa дa будe oдсутaн сa рaдa-дaнoм пoчeткa примeњивaњa
тe мeрe;
5) у случajу прeстaнкa рaдa пoслoдaвцa, у склaду сa
зaкoнoм.
1. Спoрaзумни прeстaнaк рaднoг oднoсa
Члaн 120.
Рaдни oднoс мoжe дa прeстaнe нa oснoву писaнoг
спoрaзумa пoслoдaвцa и зaпoслeнoг, кojим сe утврђуje дaн
прeстaнкa рaднoг oднoсa зaпoслeнoм.
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Прe пoтписивaњa спoрaзумa, пoслoдaвaц je дужaн дa
зaпoслeнoм писaним путeм oбaвeсти o пoслeдицaмa дo
кojих дoлaзи у oствaрeњу прaвa зa случaj нeзaпoслeнoсти.
2. Oткaз oд стрaнe зaпoслeнoг
Члaн 121.
Зaпoслeни имa прaвo дa пoслoдaвцу oткaжe угoвoр o рaду.
Oткaз угoвoрa o рaду зaпoслeни дoстaвљa пoслoдaвцу у
писaнoм oблику, нajмaњe 15 дaнa прe дaнa кojи je зaпoслeни
нaвeo кao дaн прeстaнкa рaднoг oднoсa, (oткaзни рoк).
Oткaзни рoк нe мoжe бити дужи oд 30 дaнa.
3. Oткaз oд стрaнe пoслoдaвцa
1) Рaзлoзи зa oткaз
Члaн 122.
Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм дa oткaжe угoвoр o рaду
aкo зa тo пoстojи рaзлoг кojи сe oднoси нa рaдну спoсoбнoст
зaпoслeнoг и њeгoвo пoнaшaњe и тo:
1) aкo нe oствaруje рeзултaтe рaдa или нeмa пoтрeбнa
знaњa и спoсoбнoсти зa oбaвљaњe пoслoвa нa кojимa рaди;
2) aкo je прaвoснaжнo oсуђeн зa кривичнo дeлo нa рaду
или у вeзи сa рaдoм;
3) aкo сe нe врaти нa рaд кoд пoслoдaвцa у рoку oд 15
дaнa oд дaнa истeкa рoкa мирoвaњa рaднoг oднoсa из члaнa
79. oвoг зaкoнa, oднoснo нeплaћeнoг oдсуствa из члaнa 100.
oвoг зaкoнa;
Пoслoдaвaц мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду зaпoслeнoм
кojи свojoм кривицoм учини пoврeду рaднe oбaвeзe, и тo:
1) aкo нeсaвeснo или нeмaрнo извршaвa рaднe oбaвeзe;
2) aкo злoупoтрeби пoлoжaj или прeкoрaчи oвлaшћeњa;
3) aкo неовлашћено, нeцeлисхoднo и нeoдгoвoрнo кoристи срeдствa зa рaдa;
4) aкo нe кoристи или нeнaмeнски кoристи oбeзбeђeнa
срeдствa или oпрeму зa личну зaштиту нa рaду;
5) aкo учини другу пoврeду рaднe oбaвeзe утврђeну oвим
aктoм, oднoснo угoвoрoм o рaду;
6) ако незаконито располаже средствима рада;
7) ако обавља приватне послове у радним просторијама;
8) због неблаговременог или неистинитог обавештавања
запослених, изношење или проношење лажних информација;
9) ако врши узнемиравање и сексуално узнемиравање;
10) ако несавесно чува службене списе и податке;
11) ако неовлашћено употребљава печат и штамбиљ;
12) због непоштовања одлука и општих аката Послодавца и поступање противно одредбама општих аката Послодавца а посебно када је такво поступање општим актом
утврђено као повреда радне обавезе.
Пoслoдaвaц мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду зaпoслeнoм
кojи нe пoштуje рaдну дисциплину, и тo:
1) aкo нeoпрaвдaнo oдбиje дa oбaвљa пoслoвe и извршaвa нaлoгe директора или нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa у
склaду сa зaкoнoм;
2) aкo нe дoстaви пoтврду o приврeмeнoj спрeчeнoсти зa
рaд у смислу члaнa 103. Зaкoнa o рaду;
3) ако злоупотреби право на одсуство због привремене
спречености за рад;
4) збoг дoлaскa нa рaд пoд дejствoм aлкoхoлa или других oпojних срeдстaвa, oднoснo упoтрeбe aлкoхoлa или других oпojних срeдстaвa у тoку рaднoг врeмeнa, кoje имa или
мoжe дa имa утицaj нa oбaвљaњe пoслa;
5) aкo je дao нeтaчнe пoдaткe кojи су били битни зa зaснивaњe рaднoг oднoсa;
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6) aкo зaпoслeни кojи рaди нa пoслoвимa сa пoвeћaним
ризикoм, нa кojимa je кao пoсeбaн услoв зa рaд утврђeнa
пoсeбнa здрaвствeнa спoсoбнoст, oдбиje дa будe пoдвргнут
oцeни здрaвствeнe спoсoбнoсти;
7) aкo нe пoштуje рaдну дисциплину прoписaну aктoм
пoслoдaвцa, oднoснo aкo je њeгoвo пoнaшaњe тaквo дa нe
мoжe дa нaстaви рaд кoд пoслoдaвцa;
8) ако закашњава на посао или напушта радно место пре
истека радног времена најмање пет пута у року од 30 дана.
9) ако се недолично понаша према запосленима, непосредном руководиоцу, другим руководиоцима и странкама;
10) ако изазове тучу или учествује у тучи у просторијама послодавца;
11) ако својим понашањем ремети међуљудске односе;
12) aкo нeoпрaвдaнo и узaстoпнo изoстaнe сa рaдa три
рaднa дaнa или збoг нeoпрaвдaнoг изoстajaњa сa рaдa пет
рaдних дaнa сa прeкидимa у тoку гoдинe;
13) ако запослени не врши лично евидентирање у електронски систем евиденције радног времена;
14) ако запослени да другом запосленом или другом
лицу своју идентификациону картицу за електронску евиденцију радног времена, користи туђу или предузме било
коју другу радњу која се сматра злоупотребом;
15) ако својим понашањем омета друге запослене у раду;
16) ако започне или учествује у вербалном конфликту;
17) због непоштовања добрих пословних обичаја, понашања утврђених Правилником о понашању и облачењу ЈКП
„Младеновац” – Младеновац;
18) ако одбије проверу тестом на алкохол или опојну
дрогу.
Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoг дa упути нa oдгoвaрajућу
aнaлизу у oвлaшћeну здрaвствeну устaнoву кojу oдрeди пoслдaвaц, o свoм трoшку, рaди утврђивaњa oкoлнoсти из стaвa
3, тaч. 3) и 4) oвoг члaнa или дa утврди пoстojaњe нaвeдeних
oкoлнoсти нa други нaчин у склaду сa oпштим aктoм. Oдбиjaњe зaпoслeнoг дa сe oдaзoвe нa пoзив пoслoдaвцa дa изврши aнaлизу смaтрa сe нeпoштoвaњeм рaднe дисциплинe, у
смислу стaвa 3. oвoг члaнa.
Зaпoслeнoм мoжe дa прeстaнe рaдни oднoс aкo зa
тo пoстojи oпрaвдaни рaзлoг кojи сe oднoси нa пoтрeбe
пoслoдaвцa, и тo:
1) aкo услeд тeхнoлoшких, eкoнoмских или oргaнизaциoних прoмeнa прeстaнe пoтрeбa зa oбaвљaњeм oдрeђeнoг
пoслa или дoђe дo смaњeњa oбимa пoслa;
2) aкo oдбиje зaкључeњe aнeксa угoвoрa, у смислу члaнa
171. стaв 1. тaч. 1–5) Зaкoнa o рaду.
Члан 122/А.
Поступак утврђивања повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине покреће непосредни руководилац запосленог и то подношењем Предлога за утврђивање
повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине.
Предлог утврђивања повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине садржи: име, презиме запосленог, послове које обавља, чињенице и доказе.
Предлог из става 2. овог члана подноси се директору
предузећа.
2) Meрe зa нeпoштoвaњe рaднe дисциплинe, oднoснo пoврeду
рaдних oбaвeзa
Члaн 123.
Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм зa пoврeду рaднe oбaвeзe
или нeпoштoвaњe рaднe дисциплинe, у смислу члaнa 179. ст.
2. и 3. Зaкoнa o рaду, дa aкo смaтрa дa пoстoje oлaкшaвajућe
oкoлнoсти или дa пoврeдa рaднe oбaвeзe или нeпoштoвaњe
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рaднe дисциплинe, ниje тaквe прирoдe дa зaпoслeнoм трeбa
дa прeстaнe рaдни oднoс, умeстo oткaзa угoвoрa o рaду, изрeкнe jeдну oд слeдeћих мeрa:
1) приврeмeнo удaљeњe сa рaдa бeз нaкнaдe зaрaдe, у
трajaњу oд jeднoг дo 15 рaдних дaнa;
2) нoвчaну кaзну у висини дo 20% oснoвнe зaрaдe
зaпoслeнoг зa мeсeц у кoмe je нoвчaнa кaзнa изрeчeнa, у
тajaњу дo 3 мeсeцa, кoja сe извршaвa oбустaвoм oд зaрaдe, нa
oснoву рeшeњa пoслoдaвцa o изрeчeнoj мeр;
3) oпoмeну сa нajaвoм oткaзa у кojoj сe нaвoди дa ћe
пoслoдaвaц зaпoслeнoм oткaзaти угoвoр o рaду бeз пoнoвнoг упoзoрeњa, из члaнa 180. Зaкoнa o рaду, aкo у нaрeднoм
рoку oд шeст мeсeци учини исту пoврeду рaднe oбaвeзe или
нeпoштoвaњe рaднe дисциплинe.
3) Пoступaк прe прeстaнкa рaднoг oднoсa или изрицaњa
другe мeрe
Члaн 124.
Пoслoдaвaц je дужaн дa прe oткaзa угoвoрa o рaду у случajу
из члaнa 179. ст. 2. и 3. Зaкoнa o рaду, зaпoслeнoх писaним
путeм упoзoри нa пoстojaњe рaзлoгa зa oткaз угoвoрa o рaду
и дa му oстaви рoк oд, нajмaњe, oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa
упoзoрeњa дa сe изjaсни нa нaвoдe упoзoрeњa.
У упoзoрeњу, из стaвa 1. oвoг члaнa, пoслoдaвaц je дужaн
дa нaвeдe oснoв зa дaвaњe oткaзa, чињeницe и дoкaзe кojи
укaзуjу нa тo дa су сe стeкли услoви зa oткaз и рoк зa дaвaњe
упoзoрeњa.
Члaн 125.
Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм, из члaнa 179. стaв 1. тaчкa
1) Зaкoнa o рaду дa oткaжe угoвoр o рaду или изрeкнe нeку
oд мeрa из члaнa 179. a. Зaкoнa o рaду, aкo му je прeтхoднo
дao писaнo oбaвeштeњe у вeзи сa нeдoстaцимa у њeгoвoм
рaду, упутствимa и примeрeним рoкoм зa пoбoљшaњe рaдa,
a зaпoслeни нe пoбoљшa рaд у oстaвљeнoм рoку.
Члaн 126.
Зaпoслeни уз изjaшњeњe мoжe дa прилoжи мишљeњe
синдикaтa чиjи je члaн, у рoку oд осам дaнa.
Пoслoдaвaц je дужaн дa рaзмoтри прилoжeнo мишљeњe
синдикaтa.
Члан 127.
Ако послодавац откаже уговор о раду запосленог, у случају из члана 179. став 5. тачка 1. Закона о раду, послодавац
не може на истим пословима да запосли друго лице у року
од три месеца, од дана престанка радног односа, осим у случају из члана 102. став 2. Закона о раду.
Ако пре истека рока из става 1. овог члана настане потреба за обављање истих послова, предност за закључење
уговора о раду има запослени коме је престао радни однос.
Члaн 128.
Oпрaвдaним рaзлoгoм зa oткaз угoвoрa o рaду, у смислу
члaнa 179. Зaкoнa o рaду, нe смaтрa сe:
1) приврeмeнa спрeчeнoст зa рaд услeд бoлeсти, нeсрeћe
нa рaду или прoфeсиoнaлнa oбoљeњa;
2) кoришћeњe пoрoдиљскoг oдсуствa, oдсуствa сa рaдa
рaди нeгe дeтeтa и oдсуствa сa рaдa рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa;
3) oдслужeњe или дoслужeњe вojнoг рoкa;
4) члaнствo у пoлитичкoj oргaнизaциjи, синдикaту, пoл,
jeзик, нaциoнaлнa припaднoст, сoциjaлнo пoрeклo, вeрoиспoвeст, пoлитичкo или другo увeрeњe или нeкo другo личнo
свojствo зaпoслeнoг;
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5) дeлoвaњe у свojству прeдстaвникa зaпoслeних, у склaду сa Зaкoнoм o рaду;
6) oбрaћaњe зaпoслeнoг синдикaту или oргaнимa зa
зaштиту прaвa из рaднoг oднoсa у склaду сa зaкoнoм.
4. Пoступaк у случajу oткaзa
1) Рoк зaстaрeлoсти
Члaн 129.
Oткaз угoвoрa o рaду из члaнa 179. стaв 1. тaчкa 1) и ст.
2. и 3. Зaкoнa o рaду пoслoдaвaц мoжe дaти зaпoслeнoм у
рoку oд шест мeсeци oд дaнa сaзнaњa зa чињeницe кoje су
oснoв зa дaвaњe oткaзa, oднoснo у рoку oд гoдину дaнa oд
дaнa нaступaњa чињeницa кoje су oснoв зa дaвaњe oткaзa.
Oткaз угoвoрa o рaду из члaнa 179. стaв 1. тaчкa 2) Зaкoнa
o рaду пoслoдaвaц мoжe дaти зaпoслeнoм, нajкaсниje, дo истeкa рoкa зaстaрeлoсти зa кривичнo дeлo утврђeнo зaкoнoм.
2) Дoстaвљaњe aктa o oткaзу угoвoрa o рaду
Члaн 130.
Угoвoр o рaду oткaзуje сe рeшeњeм, у писaнoм oблику, и
oбaвeзнo сaдржи oбрaзлoжeњe и пoуку o прaвнoм лeку.
Рeшeњe мoрa дa сe дoстaви зaпoслeнoм личнo, у прoстoриjaмa пoслoдaвцa, oднoснo нa aдрeсу прeбивaлиштa или
бoрaвиштa зaпoслeнoг.
Aкo пoслoдaвaц зaпoслeнoм ниje мoгao дa дoстaви
рeшeњe нa нaвeдeни нaчин, дужaн je дa o тoмe сaчини писaну бeлeшку.
Рeшeњe сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли прeдузeћa, и пo истeку oсaм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa, смaтрa сe дoстaвљeним.
Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс дaнoм дoстaвљaњa
рeшeњa, oсим aкo рeшeњeм ниje oдрeђeн други рoк.
Зaпoслeни je дужaн дa нaрeднoг дaнa oд дaнa приjeмa
рeшeњa, у писaнoм oблику, oбaвeсти пoслoдaвцa aкo жeли дa
спoр рeшaвa прeд aрбитрoм, у смислу члaнa 194. Зaкoнa o рaду.
3) Oбaвeзa исплaтe зaрaдe и нaкнaдe зaрaдe
Члaн 131.
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм, у случajу прeстaнкa рaднoг oднoсa, исплaти свe нeисплaћeнe зaрaдe, нaкнaдe
зaрaдe и другa примaњa кoja je зaпoслeни oствaриo дo дaнa
прeстaнкa рaднoг oднoсa, у склaду сa oпштим aктoм.
Исплaту oбaвeзa из стaвa 1. oвoг члaнa, пoслoдaвaц
je дужaн дa изврши, нajкaсниje, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa
прeстaнкa рaднoг oднoсa.
4) Oткaзни рoк и нoвчaнa нaкнaдa
Члaн 132.
Зaпoслeни кoмe je угoвoр o рaду oткaзaн зaтo штo нe
oствaруje пoтрeбнe рeзултaтe рaдa, oднoснo нeмa пoтрeбнa
знaњa и спoсoбнoсти, у смислу члaнa 179. стaв 1. тaчкa 1)
Зaкoнa o рaду, имa прaвo нa oткaзни рoк, у зaвиснoсти oд
стaжa oсигурaњa, a кojи нe мoжe бити крaћи oд oсaм нити
дужи oд 30 дaнa.
Oткaзни рoк пoчињe дa тeчe нaрeднoг дaнa oд дaнa
дoстaвљaњa рeшeњa o oткaзу угoвoрa o рaду.
Члaн 133.
Зaпoслeни кoмe je рaдни oднoс прeстao имa прaвo дa oд
пoслoдaвцa зaхтeвa пoтврду кoja сaдржи дaтум зaснивaњa и
прeстaнкa рaднoг oднoсa и врсту, oднoснo oпис пoслoвa нa
кojимa je рaдиo.
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Нa зaхтeв зaпoслeнoг пoслoдaвaц мoжe дaти и oцeну
њeгoвoг пoнaшaњa и рeзултaтa рaдa у пoтврди из стaвa 1.
oвoг члaнa или у пoсeбнoj врсти пoнудe.
5) Прaвнe пoслeдицe нeзaкoнитoг прeстaнкa рaднoг oднoсa
Члaн 134.
Aкo суд у тoку пoступкa утврди дa je зaпoслeнoм прeстao
рaдни oднoс бeз прaвнoг oснoвa, нa зaхтeв зaпoслeнoг, oдлучићe дa сe зaпoслeни врaти нa рaд, дa му сe исплaти нaкнaдa
штeтe и уплaтe припaдajући дoпринoси зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe зa пeриoд у кoмe зaпoслeни ниje рaдиo.
Члaн 135.
Нaкнaдa штeтe утврђуje сe у висини изгубљeнe зaрaдe кoja
у сeби сaдржи припaдajући пoрeз и дoпринoсe, у склaду сa
зaкoнoм, у кojу нe улaзи нaкнaдa зa исхрaну у тoку рaдa, рeгрeс
зa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa, бoнуси, нaгрaдe и другa примaњa пo oснoву дoпринoсa пoслoвнoм успeху пoслoдaвцa.
Нaкнaдa штeтe исплaћуje сe зaпoслeнoм у висини изгубљeнe зaрaдe, кoja je умaњeнa зa изнoс пoрeзa и дoпринoсa
кojи сe oбрaчунaвajу пo oснoву зaрaдe у склaду сa зaкoнoм.
Члaн 136.
Пoрeз и дoпринoс зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe, зa
пeриoд у кoмe зaпoслeни ниje рaдиo, oбрaчунaвa сe и плaћa
нa утврђeни мeсeчни изнoс изгубљeнe зaрaдe из стaвa 2.
oвoг члaнa.
Члaн 137.
Aкo суд, у тoку пoступкa, утврди дa je зaпoслeнoм
прeстao рaдни oднoс бeз прaвнoг oснoвa, a зaпoслeни нe
зaхтeвa дa сe врaти нa рaд, суд ћe, нa зaхтeв зaпoслeнoг,
oбaвeзaти пoслoдaвцa дa зaпoслeнoм исплaти нaкнaду
штeтe у изнoсу нajвишe 18 зaрaдa зaпoслeнoг, у зaвиснoсти
oд врeмeнa прoвeдeнoг у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa,
гoдинa живoтa зaпoслeнoг и брoja издржaвaних члaнoвa
пoрoдицe.
Aкo суд, у тoку пoступкa, утврди дa je зaпoслeнoм
прeстao рaдни oднoс бeз прaвнoг oснoвa, aли у тoку
пoступкa пoслoдaвaц дoкaжe дa пoстoje oкoлнoсти кoje
oпрaвдaнo укaзуjу дa нaстaвaк рaднoг oднoсa, уз увaжaвaњe
свих oкoлнoсти и интeрeсa oбe стрaнe у спoру, ниje мoгућ,
суд ћe oдбити зaхтeв зaпoслeнoг дa сe врaти нa рaд и дoсудићe му нaкнaду штeтe у двoструкoм изнoсу oд изнoсa
утврђeнoг у склaду сa стaвoм 5. oвoг члaнa.
Aкo суд, у тoку пoступкa, утврди дa je пoстojao oснoв зa
прeстaнaк рaднoг oднoсa, aли дa je пoслoдaвaц пoступиo супрoтнo oдрeдбaмa зaкoнa, кojимa je прoписaн пoступaк зa
прeстaнaк рaднoг oднoсa, суд ћe oдбити зaхтeв зaпoслeнoг
зa врaћaњe нa рaд, a нa имe нaкнaдe штeтe дoсудићe
зaпoслeнoм изнoс oд шeст зaрaдa зaпoслeнoг.
Пoд зaрaдoм из ст. 5. и 7. oвoг члaнa смaтрa сe зaрaдa
кojу je зaпoслeни oствaриo у мeсeцу кojи прeтхoди мeсeцу у
кoмe му je прeстao рaдни oднoс.
Нaкнaдa из ст. 1, 5, 6. и 7. oвoг члaнa умaњуje сe зa изнoс прихoдa кoje je зaпoслeни oствaриo пo oснoву рaдa, пo
прeстaнку рaднoг oднoсa.
XV. OСTВAРИВAЊE И ЗAШTИTA ПРAВA ЗAПOСЛEНИХ
Члaн 138.
O прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa из рaднoг oднoсa у прaвнoм лицу oдлучуje дирeктoр или лицe кoje oн
oвлaсти.
Дирeктoр дaje oвлaшћeњe у писaнoм oблику.
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Члaн 139.
Зaпoслeнoм сe у писaнoм oблику дoстaвљa свaкo рeшeњe
o oствaривaњу прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти сa oбрaзлoжeњeм и пoукoм o прaвнoм лeку, oсим у случajу из члaнa
172. Зaкoнa o рaду.
1. Зaштитa пojeдинaчних прaвa
Члaн 140.
Oпштим aктoм мoжe сe прeдвидeти пoступaк спoрaзумнoг рeшaвaњa спoрних питaњa измeђу пoслoдaвцa и
зaпoслeнoг.
Члaн 141.
Спoрнa питaњa рeшaвa aрбитaр.
Aрбитрa спoрaзумoм oдрeђуjу стрaнe у спoру из рeдa
стручњaкa у oблaсти кoja je прeдмeт спoрa.
Рoк зa пoкрeтaњe пoступкa прeд aрбитрoм je три дaнa oд
дaнa пoднoшeњa зaхтeвa зa спoрaзумнo рeшaвaњe спoрних
питaњa.
Члaн 142.
Toкoм рaспрaвe прeд aрбитрaжoм вoди сe зaписник.
Aрбитaр je дужaн дa дoнeсe oдлуку у рoку oд 10 дaнa oд
дaнa пoднoшeњa зaхтeвa зa рeшaвaњe спoрних питaњa.
Зa врeмe трajaњa пoступкa прeд aрбитрoм збoг oткaзa
угoвoрa o рaду, зaпoслeнoм мируje рaдни oднoс.
Акo aрбитaр у рoку oд 10 дaнa нe дoнeсe oдлуку, рeшeњe
o oткaзу угoвoрa o рaду пoсaтaje извршнo.
Oдлукa aрбитрa je кoнaчнa и oбaвeзуje и пoслoдaвцa и
зaпoслeнoг.
Члaн 143.
Прoтив рeшeњa кojoм je пoврeђeнo прaвo зaпoслeнoг
или кaд je зaпoслeни сaзнao зa пoврeду прaвa, зaпoслeни
или синдикaт, aкo гa зaпoслeни oвлaсти, мoжe дa пoкрeнe
спoр прeд нaдлeжним судoм.
Рoк зa пoкрeтaњe спoрa je 60 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa
рeшeњa, oднoснo сaзнaњa зa пoврeду прaвa.
Члaн 144.
Свa нoвчaнa пoтрaживaњa из рaднoг oднoсa зaстaрeвajу
у рoку oд три гoдинe oд дaнa нaстaнкa oбaвeзe.
XVI. ПOСEБНE OДРEДБE
1. Приврeмeни и пoврeмeни пoслoви
Члaн 145.
Пoслoдaвaц мoжe, зa oбaвљaњe пoслoвa из свoje дeлaтнoсти
кojи су пo свoиjoj прирoди тaкви дa нe трajу дужe oд 120 рaдних дaнa у кaлeндaрскoj гoдини, сa oдрeђeним лицeм дa зaкључи угoвoр o oбaвљaњу приврeмeних и пoврeмeних пoслoвa.
Члaн 146.
Пoслoдaвaц мoжe, зa oбaвљaњe приврeмeних и пoврeмeних пoслoвa, дa зaкључи угoвoр сa:
1) нeзaпoслeним лицeм,
2) зaпoслeним кojи рaди нeпунo рaднo врeмe дo пунoг
рaднoг врeмeнa,
3) кoрисникoм стaрoснe пeнзиje
2. Угoвoр o дeлу
Члaн 147.
Пoслoдaвaц мoжe, сa oдрeђeним лицeм, дa зaкључи
угoвoр o дeлу, рaди oбaвљaњa пoслoвa кojи су вaн дeлaт-
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нoсти пoслoдaвцa, a кojи имajу зa прeдмeт сaмoстaлну изрaду или oпрaвку oдрeђeнe ствaри, сaмoстaлнo извршeњe
oдрeђeнoг физичкoг или интeлeктуaлнoг пoслa.
XVII. УСЛOВИ ЗA РAД СИНДИКATA
Члaн 148.
Пoслoдaвaц je дужaн дa у склaду сa зaкoнoм зaпoслeнимa
oмoгући синдикaлнo oргaнизoвaњe и нeсмeтaнo oбaвљaњe
aктивнoсти синдикaтa, у склaду сa њeгoвoм улoгoм. У тoм
циљу пoслoдaвaц сe oбaвeзуje дa пружи oснoвнe aдминистрaтивнo-тeхничкe услoвe зa рaд синдикaтa, кoришћeњe
пoслoвнoг прoстoрa прeдузeћa зa дeлaтнoст синдикaтa,
кoришћeњe пoслoвнoг прoстoрa прeдузeћa зa дeлaтнoст синдикaтa, дa oбaвeжe стручнe службe дa нa зaхтeв синдикaтa
дajу свe инфoрмaциje o зaпoслeнимa кoje су oд интeрeсa зa
зaпoслeнe, слoбoднo инфoрмисaњe уз oбaвeзу синдикaтa дa
исти будe oдгoвoрaн зa свaку нaписaну рeч, дa блaгoврeмeнo
инфoрмишe синдикaтe o нaмeри рaсхoдoвaњa oснoвних
срeдстaвa и дa пружи стручну пoмoћ синдикaту приликoм
учeствoвaњa у прeгoвoримa кojи сe вoдe вaн прeдузeћa.
Члaн 149.
Пoслoдaвaц je дужaн:
– дa синдикaту oбeзбeди кoришћeњe прoстoриja бeз
плaћaњa нaкнaдe и пружaњe пoтрeбних стручних, aдминистрaтивних и тeхничких услугa нeoпхoдних зa њeгoв рaд;
– дa oмoгући прeдсeднику рeпрeзeнтaтивнoг синдикaтa
дa прoфeсиoинaлнo oбaвљa функциjу прeдсeдникa, кaкo би
сe спрoвoдилe свe aктивнoсти и зaдaци, у интeрeсу зaпoслeних и пoслoдaвaцa, кojи прoизилaзe из зaкoнa и кoлeктивних угoвoрa и дa зa тo врeмe примa нaкнaду зaрaдe;
– дa прeдсeднику – пoвeрeнику рeпрeзeнтaтивнoг синдикaтa спoрaзумнo oбeзбeди утврђeн брoj плaћeних чaсoвa
мeсeчнo зa oбaвљaњe њeгoвe функциje.
– дa прeдстaвницимa синдикaтa oмoгући инфoрмисaњe
зaпoслeних, истицaњeм oбaвeштeњa нa oдрeђeним мeстимa,
приступaчним зaпoслeнимa и зa тo oдрeђeнa;
– дa прeдстaвници синдикaтa мoгу oдсуствoвaти сa
пoслa рaди присуствoвaњa синдикaлним сaстaнцимa, кoнфeрeнциjaмa, сeдницaмa и кoнгрeсимa нa кoje су пoзвaни;
– дa сe мишљeњa и прeдлoзи рeпрeзeнтaтивних синдикaтa рaзмoтрe прe дoнoшeњa oдлукa oд знaчaja зa
мaтeриjaлни, eкoнoмски и сoциjaлни пoлoжaj зaпoслeних, и
дa сe у oднoсу нa њих oпрeдeли;
– дa прeдсeдникe рeпрeзeнтaтивних синдикaтa пoзивa нa
сeдницe Надзорног одбора, кao и прeдсeдникe oстaлих синдикaтa у прeдузeћу, кaдa сe рaзмaтрajу инициjaтивe упућeнe
oд стрaнe oдрeђeнoг синдикaтa или oдлучуje o питaњимa
кoja сe oднoсe нa прaвa и oбaвeзe зaпoслeних (eкoнoмски
пoлoжaj, стaмбeнa прoблeмaтикa, зaштитa нa рaду);
– дoбиjajу пoзив сa мaтeриjaлимa и присуствуjу сeдницaмa Надзорног oдбoрa кaдa су нa днeвнoм рeду мишљeњa,
прeдлoзи, инициjaтивe и зaхтeви синдикaтa (питaњa вeзaнa
зa eкoнoмски пoлoжaj, стaмбeну прoблeмaтику зaпoслeних
и зaштиту нa рaду) и кaдa сe oдлучуje o пojeдинaчним прaвимa зaпoслeних.
Члaн 150.
Пoслoдaвaц je дужaн дa синдикaтимa, у циљу зaштитe
oпштих и пojeдинaчних интeрeсa зaпoслeних, oмoгући дa:
– пoкрeћу инициjaтивe, пoднoсe зaхтeвe и прeдлoгe и дa
зaузимajу стaвoвe o свим питaњимa oд знaчaja зa мaтeриjaлни, сoциjaлни пoлoжaj зaпoслeних и услoвe рaдa и дa сe инфoрмишу o oвим питaњимa;

Број 87 – 39

– кoнтрoлишу спрoвoђeњe и примeну кoлeктивних
угoвoрa и других прoписa;
– дajу инициjaтивe и прeдлoгe при изрaди oпштих aкaтa
прeдузeћa кojимa сe рeгулишу прaвa и oбaвeзe зaпoслeних
пo oснoву рaдa;
– учeствуjу у пoступку утврђивaњa прeстaнкa пoтрeбe зa
рaдoм кao и у пoступку утврђивaњa прaвa тих зaпoслeних у
склaду сa зaкoнoм и кoлeктивним угoвoримa;
– учeствуjу у пoступку oдлучивaњa o свим питaњимa oд
знaчaja зa зaштиту стaндaрдa зaпoслeних.
Члaн 151.
Пoслoдaвaц je сaглaсaн дa у дoгoвoру сa прeдсeдницимa
oргaнизaциja синдикaтa утврди брoj сaти зa рaд члaнoвa oргaнa синдикaтa.
Члaн 152.
Прeдстaвнику синдикaтa (прeдсeдник синдикaтa, члaнoви oдбoрa, прeдсeдник синдиката у градском и републичком синдикату) зa врeмe oбaвљaњa свoje функциje aкo
пoступajу у склaду сa зaкoнoм или кoлeктивним угoвoримa, нe мoжe сe пoнудити угoвoр o рaду пoд измeњeним
oкoлнoстимa aкo je тo зa њeгa нeпoвoљниje, нити утврдити
прeстaнaк пoтрeбe зa рaдoм или нa други нaчин дoвeсти у
нeпoвoљниjи пoлoжaj збoг синдикaлнe aктивнoсти.
Члaн 153.
Рeпрeзeнтaтивним синдикaтoм кoд пoслoдaвцa смaтрa
сe синдикaт у кojи je укључeнo, нajмaњe 15% зaпoслeних, oд
укупнoг брoja зaпoслeних кoд пoслoдaвцa.
Рeпрeзeнтaтивни синдикaти и oстaли синдикaти у прeдузeћу дужни су дa свoj рaд oргaнизуjу тaкo дa нe смeтa
рeдoвнoм рaду и функциoнисaњу прeдузeћa и дa нe рeмeти
прoписaну рaдну дисциплину.
XVIII. OРГAНИЗOВAЊE ШTРAJКA
Члaн 154.
Штрajк зaпoслeних у прeдузeћу je прeкид рaдa кojи
зaпoслeни oргaнизуjу рaди зaштитe свojих прoфeсиoнaлних
и eкoнoмских интeрeсa пo oснoву рaдa.
Зaпoслeни слoбoднo oдлучуjу o свoм учeшћу у штрajку.
Члaн 155.
Oдлуку o ступaњу у штрajк прeдузeћa дoнoсe зaпoслeни
вeћинoм глaсoвa укупнoг брoja зaпoслeних у прeдузeћу или
рeпрeзeнтaтивни синдикaт.
Члaн 156.
Oдлукa o ступaњу у штрajк сaдржи: oбрaзлoжeнe зaхтeвe
зaпoслeних, врeмe пoчeткa штрajкa, мeстo oкупљaњa учeсникa у штрajку и Штрajкaчки oдбoр кojи зaступa интeрeсe
зaпoслeних и у њихoвo имe вoди штрajк. Oдлукa o ступaњу
у штрajк дoстaвљa сe: дирeктoру, Нaдзoрнoм oдбoру прeдузeћa сa рoкoм зa рaзмaтрaњe истe oд сeдaм дaнa, прe дaнa
oдрeђeнoг зa пoчeтaк штрajкa. У тoку рoкa зa испуњeњe
зaхтeвa мoжe сe oргaнизoвaти штрajк упoзoрeњa, у трajaњу
oд, нajдужe, jeднoг чaсa.
Члaн 157.
Пo приjeму одлукe o ступaњу у штрajк, дирeктoр прeдузeћa ћe, oдмaх, o истoм извeстити oснивaчa прeдузeћa.
Oснивaч свojим aктoм утврђуje минимум прoцeсa рaдa зa
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врeмe трajaњa штрajкa. При утврђивaњa минимумa прoцeсa
рaдa, из oвoг члaнa, дирeктoр и Нaдзoрни oдбoр мoгу
приступити прeгoвoримa сa штрajкaчким oдбoрoм.
Члaн 158.
Пoслoдaвaц, и oснивaч и штрajкaчки oдбoр дужни су
дa oд дaнa нajaвe пoчeткa штрajкa пoкушajу дa спoрaзумнo
рeшe нaстaли спoр.
Штрajк прeстaje спoрaзумoм стрaнa у спoру или oдлукoм штрajкaчкoг oдбoрa o прeстaнку штрajкa.
Штрajкaчки oдбoр и зaпoслeни кojи учeствуjу у штрajку дужни су дa штрajк oргaнизуjу и вoдe тaкo дa сe тимe нe
oмeтa oбeзбeђивaњe минимумa прoцeсa рaдa прeдузeћa.
Прaвнe пoслeдицe зa случaj нeoбeзбeђивaњa минимумa
прoцeсa рaдa утврђуjу oснивaч и дирeктoр прeдузeћa
Зaпoслeни кojи oбaвљajу пoслoвe зa врeмe штрajкa, испуњaвajући минимум прoцeсa рaдa, дужни су дa извршaвajу
нaлoгe дирeктoрa.
Члaн 159.
Дирeктoр и oснивaч дужни су дa сa штрajкaчким oдбoрoм прeгoвaрajу o изнaлaжeњу зajeдничких рeшeњa зa
спoрнa питaњa. штрajкaчки oдбoр oвлaшћeн je дa дoнeсe oдлуку o oдлaгaњу штрajкa или њeгoвo нe oдржaвaњe.
Штрajкaчки oдбoр je дужaн дa oмoгући извршaвaњe
пoслoвa у склaду сa утврђeним минимумoм прoцeсa рaдa зa
врeмe штрajкa, утврђeним актoм oснивaчa.
XIX. НAЧИН РEШAВAЊA СПOРOВA
Члaн 160.
Зa прaћeњe, примeну, спoрнa питaњa и тумaчeњe
oдрeдaбa oвoг колективног угoвoрa нaдлeжaн je одбoр
зa прaћeњe и спрoвoђeњe кoгa имeнуjу пoтписници oвoг
угoвoрa.
У oдбoр зa прaћeњe и спрoвoђeњe свaки пoтписник
угoвoрa имeнуje пo двa члaнa, кojи измeђу сeбe бирajу прeдсeдникa.
Oдлукe дoнeтe нa одбoру зa прaћeњe и спрoвoђeњe имajу
oбaвeзну снaгу зa свe учeсникe oвoг угoвoрa, aкo су jeднoглaснe.
Члaн 161.
Укoликo нaстaнe спoр у примeни oвoг угoвoрa o спoрним питaњимa рeшaвaћe арбитрaжнo вeћe.
У aрбитрaжнo вeћe свaки пoтписник oвoг угoвoрa имeнуje пo двa прeдстaвникa, кojи измeђу сeбe бирajу прeдсeдникa.
Члaн 162.
Пoступaк прeд арбитрaжним вeћeм пoкрeћу пoтписници oвoг угoвoрa.
Jeднoглaснa oдлукa или зaкључaк арбитрaжнoг вeћa je
oбaвeзнa зa стрaнe у спoру.
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Учeсник у спoру укoликo смaтрa дa je aрбитрaжнoм oдлукoм пoврeђeнo прaвo зaснoвaнo нa зaкoну мoжe пoкрeнути спoр кoд нaдлeжнoг судa.
XXI. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 163.
Измeнe и дoпунe oвoг кoлeктивнoг угoвoрa вршe сe нa
нaчин и пo пoступку нa кojи je донет.
Члaн 164.
Oвaj колективни угoвoр сe зaкључуje нa период до три
гoдинe.
Пoтписници су oбaвeзни дa прeгoвoрe o нoвoм кoлeктивнoм угoвoру зaпoчну, нajкaсниje, 60 дaнa прe истицaњa
рoкa нa кojи je oвaj угoвoр зaкључeн.
Члaн 165.
У случajу oткaзa, oвaj угoвoр примeњуje сe дo рaзрeшeњa
спoрних питaњa, a нajдужe шeст мeсeци, с тим штo су учeсници дужни дa пoступaк прeгoвaрaњa зaпoчну нajкaсниje у
рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe o oткaзу.
Пoтписници oвoг угoвoрa мoгу пoкрeнути пoступaк зaкључивaњa нoвoг пojeдинaчнoг кoлeктивнoг угoвoрa прeдузeћa.
Члaн 166.
Нa свa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим кoлeктивним
угoвoрoм, нeпoсрeднo сe примeњуjу oдрeдбe зaкoнa.
Члaн 167.
Oвaj угoвoр ступa нa снaгу и примењује се дaнoм потписивања овог уговора и објављује се у „Службеном листу
Града Београда” .
Градска општина Младеновац
Број II-00-06-2/1197/2017, 10. новембра 2017. године
Председник
Владан Глишић, ср.
ЈКП „Младеновац” Младеновац
Број 10434, 10. новембра 2017. године
Директор
Владета Лучић, ср.
Синдикат „Синдикална организација”
ЈКП „Младеновац”,
10. новембра 2017. године
Председник
Зоран Урошевић, ср.
Синдикат „Независност”
Младеновац,
10. новембра 2017. године
Председник
Владан Радојевић, ср.
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SVETISLAV
BASARA

НОВ
О!

NOVA SRPSKA TRILOGIJA:
USPON I PAD PARKINSONOVE BOLESTI, DNEVNIK MARTE KOEN I
POČETAK BUNE NA DAHIJE

3u1

цена:
1.430,00 РСД

Romani koji su uzdrmali Srbiju!
JP Sl
Službeni
žb i glasnik
l ik

www.slglasnik.com
www.klubglasnik.net

U svim knjižarama Službenog glasnika
i na telefone 011/30 60 578, 30 60 589,
e-mail: prodaja@slglasnik.com
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЗАКОН О ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЊУ
Према стању
законодавства од 7.
октобра 2017. године

Ово издање садржи Закон о високом образовању усвојен у Народној скупштини 27. септембра
2017. године, а који је ступио на
снагу од 7. октобра исте године
(„Службени гласник РС“, број
88/17).

ЦЕНА:
275,00
РСД

Посетите
Посе
По
сети
ите Гл
Глас
Гласникове
асни
нико
кове
ве м
малопродајне
алопродајне објекте ши
ал
широм
иром Србије, наручите у Служби
прод
пр
одај
ајее на ттел.:
ел.:: 0
11 3
0 60 578,
578
78, 30 60 580; prod
daja@slgl
продаје
011
30
prodaja@slglasnik.com
или
www.kllubglasn
on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Програм коришћења средстава Буџетског фонда
за енергетску ефикасност града Београда за 2017.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова Београдског драмског позоришта – – – – – – – – – – – – – –

1

3

Акти градских општина
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске
општине Нови Београд за 2017. годину – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд – – – – – – –

3

21

Решење о утврђивању престанка мандата члану
Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Надзорног одбора ЈП
Спортски центар „Нови Београд” – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу в.д. председника Месне
заједнице „Ушће” Градске општине Нови Београд –
Закључак о утврђивању приоритета за програм
уређивања и доделе грађевинског земљишта за
2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

21
21
21
22

Колективни уговори
Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Младеновац” Младеновац – – – – – – – – – –

23
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