
ОД Л У К У

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ОД ЛУ КЕ  

О НА ЧИ НУ УТВР ЂИ ВА ЊА И ОБ РА ЧУ НА ДО ПРИ НО СА

ЗА ШТИТ НОМ ФОН ДУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ, 

РО КО ВИ МА  УПЛА ТЕ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА 

СРЕД СТА ВА ДО ПРИ НО СА 

Члан 1.

У Од лу ци о на чи ну утвр ђи ва ња и об ра чу на до при но са
За штит ном фон ду Ре пу бли ке Срп ске, ро ко ви ма упла те и
на чи ну во ђе ња сред ста ва до при но са (у да љем тек сту: Од -
лу ка - “Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 80/09)
у чла ну 5. у ста ву 3. ри јеч: “оства ре ној” за мје њу је се
ријечју: “об ра чу на тој”.

Члан 2.

(1) У чла ну 6. Од лу ке ст. 2. и 3. ми је ња ју се и гла се:

“Па у шал ни из нос из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се та -
ко што се про сје чан мје сеч ни до при нос че ти ри чла на, са
члан ством у За штит ном фон ду у прет ход не дви је го ди не,
ко ји ма је за те ку ћу по слов ну го ди ну утвр ђен нај ни жи
износ до при но са по мно жи са пе ри о дом по сло ва ња но вог
чла на За штит ног фон да у те ку ћој по слов ној го ди ни, ис ка -
за ном у мје се ци ма.

Уко ли ко је но ви члан За штит ног фон да дру штво за
оси гу ра ње са сје ди штем у Ре пу бли ци Срп ској ко је прет -
ход но ни је оба вља ло дје лат ност оси гу ра ња од ауто од го -
вор но сти, као пе ри од по сло ва ња из ста ва 2. овог чла на
под ра зу ми је ва се пе ри од од пр вог на ред ног мје се ца од да -
на до би ја ња до зво ле за оба вља ње оси гу ра ња од ауто од го -
вор но сти, па до кра ја го ди не.”. 

(2) У чла ну 6. Од лу ке по сли је ста ва 3. до да је се но ви
став 4., ко ји гла си:

“Ако су но ви чла но ви За штит ног фон да дру штва за
оси гу ра ње са сје ди штем у Ре пу бли ци Срп ској осно ва на у
те ку ћој го ди ни, дру штва за оси гу ра ње са сје ди штем у Фе -
де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не и дру штва за оси гу ра ње са
сје ди штем из ван Бо сне и Хер це го ви не, а ко ја у Ре пу бли ци
Срп ској оба вља ју дје лат ност оси гу ра ња пу тем фи ли ја ла,
пе ри од по сло ва ња под ра зу ми је ва пе ри од од пр вог на ред -
ног мје се ца од да на упи са чла на, од но сно фи ли ја ле чла на
у ре ги стар код над ле жног су да, па до кра ја го ди не.”. 

(3) До са да шњи став 4. чла на 6. Од лу ке по ста је став 5. 

Члан 3.

У чла ну 8. Од лу ке у ста ву 2. по сли је ри је чи: “од лу ке”
до да је се ри јеч: “квар тал но”, а по сли је ри је чи: “на ла же
упла ту” до да ју се ри је чи: “до спје лог не у пла ће ног до при -
но са и”.

Члан 4.

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: УО-10/10 Пред сјед ник 
21. апри ла 2010. го ди не Управ ног од бо ра, 
Ба ња Лу ка Бран ка Бо дро жа, с.р.

На основу члана 1 90. став  1. Закона  о општ ем
управном  пос тупку  (“Служб ен и г ласник  Републике
Српске”, бр. 13/02  и 87/07), члана  7.  став 2.  а линеја 7. За -
кона о др уш тв има за о сиг урање  (“Служб ен и г ласник
Републике Српске”, бр. 17/05, 01/06  и 64/06),  члана 2. и
члана 6.  у вези са  чла но м 13. Пра ви лника о у сл овима з а
сти цање и  повлач ење  звања  о в лашћеног  ак туара
(“Службен и г ласник  Републике Српске”, број 57/0 6, у
даљем  тексту: П ра ви лн ик), рје шава јући п о з ахтјев у
Предраг а  (М ил орад) Ко ва че вића из  Пр ња вора за  из давање
ов лаш ћења  за  о бављање  ак туарских  п ослова, А ге нц ија з а
оси гурање  Републик е Српск е (у даље м  тексту:  Аг енција)
д  о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.  Изд аје се ов лаш ћење  за  о бављање  ак туарск их

послов а  Предраг у  (М ил орад) Ко ва че вићу из Прњ авора.

2. На о сн ову о во г  рјешења извршић е  се упис у  Ре -
гистар  о в лашћених ак ту ара код А ге нц ије з а  оси гурање
Републ ик е  Српске.

3.  Од ређу је се регист арски број уписа: Р А- 23.

4. Ово  р јеш ење се об јав љује у  ”Сл ужбен ом  гл аснику
Републике Ср пс ке”.

5. Ово  рј ешење је  ко нач но.

Број: 0 5-529-1/10
26. апри ла 2010. го ди не Директор Агенције, 
Ба ња Лу ка Божана Шљивар, с.р.

Савез синдиката Републике Српске

На осно ву чл. 156, 160. и 161. За ко на о ра ду - Пре чи -
шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
55/07), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, ре пре зен та тив ни ве ћин -
ски син ди кат ор га ни зо ван на ни воу Ре пу бли ке - Са вез син -
ди ка та Ре пу бли ке Срп ске у име рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске
и ве ћин ско ре пре зен та тив но удру же ње по сло да ва ца ор га -
ни зо ва но на ни воу Ре пу бли ке - Уни ја удру же ња по сло да ва -
ца Ре пу бли ке Срп ске у име по сло да ва ца Ре пу бли ке Срп ске
з а  к љ у  ч у  ј у

О П  Ш Т И

КОЛEКТИВНИ УГО ВОР

I - ОПШТE ОДРEДБE

Члан 1.

Овим ко лек тив ним уго во ром бли же се уре ђу ју осно ви
од зна ча ја за оства ри ва ње еко ном ске и со ци јал не по ли ти -
ке, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти рад ни ка и по сло да ва ца
по осно ву ра да ко ја ни су на пот пун и цје ло вит на чин уре -
ђе на За ко ном о ра ду, по сту пак ко лек тив ног пре го ва ра ња,
са став и на чин ра да ти је ла овла шће них за мир но рје ша ва -
ње ко лек тив них спо ро ва из ме ђу рад ни ка и по сло дав ца, ме -
ђу соб ни од но си уче сни ка у за кљу чи ва њу ко лек тив ног уго -
во ра и дру га пи та ња од зна ча ја за уре ђи ва ње од но са из ме -
ђу рад ни ка и по сло дав ца.

Члан 2.

Овај ко лек тив ни уго вор се при мје њу је на под руч ју Ре -
пу бли ке Срп ске и од но си се на све рад ни ке и по сло дав це у
скла ду са За ко ном о ра ду, без об зи ра на број за по сле них
рад ни ка и на чин ор га ни зо ва ња по сло дав ца, ако дру гим за -
ко ни ма пи та ња из овог ко лек тив ног уго во ра ни су дру га чи -
је уре ђе на.

Члан 3.

Сви ко лек тив ни уго во ри за кљу че ни за од ре ђе ну гру па -
ци ју или гра ну дје лат но сти и за јед ног или ви ше по сло да -
ва ца не мо гу утвр ди ти ма њи обим пра ва од пра ва утвр ђе -
них овим ко лек тив ним уго во ром.

II - ЗАКЉУЧИВАЊE И ПРИМЈEНА УГО ВО РА О РА ДУ

1. Усло ви за за кљу чи ва ње уго во ра о ра ду

Члан 4.

(1) Уго вор о ра ду се за кљу чу је из ме ђу рад ни ка и по сло -
дав ца на на чин и у по ступ ку утвр ђе ним За ко ном о ра ду.

(2) По ред оп штих усло ва за за кљу чи ва ње уго во ра про -
пи са них за ко ном по сло да вац је ду жан утвр ди ти и по себ не
усло ве, и то:

а) вр сту и сте пен струч не спре ме,

б) рад но ис ку ство, ако је нео п ход но за са мо стал но оба -
вља ње по сло ва,

в) по себ ну здрав стве ну спо соб ност за од ре ђе не по сло -
ве за ко је се за кљу чу је уго вор о ра ду.
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2. Проб ни рад

Члан 5.

На чин спро во ђе ња и оцје њи ва ња проб ног ра да у скла -
ду са гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма
утвр ђу је по сло да вац са чи ме упо зна је рад ни ке при ли ком
за кљу чи ва ња уго во ра о проб ном ра ду.

Члан 6.

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

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

(3) Оцје на проб ног ра да вр ши се сва ко днев но, а ко нач -
на оцје на ре зул та та да је се по сло дав цу ис те ком проб ног
ра да.

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

3. Рад рад ни ка у дру гом мје сту

Члан 7.

По сло да вац мо же рад ни ка, за ври је ме тра ја ња уго во ра
о ра ду, упу ти ти на рад у дру го мје сто:

а) ако упу ћи ва ње не ути че штет но на здра вље рад ни ка;

б) ако пу то ва ње у мје сто ра да и по врат ка у мје сто пре -
би ва ли шта рад ни ка, у нор мал ним усло ви ма и јав ним пре -
во зним сред стви ма, не тра је ду же од три часа, а за мај ке
рад ни це са дје те том од три до се дам го ди на ду же од два са -
та днев но.

Члан 8.

(1) По сло да вац мо же рад ни ка за ври је ме тра ја ња уго -
во ра о ра ду при вре ме но упу ти ти на рад у дру га мје ста у
Бо сни и Хер це го ви ни гдје има сво ја ра ди ли шта, по го не
или дру ге ор га ни за ци о не ди је ло ве под усло вом да му обе -
з би је ди:

а) нај ма ње са мач ки смје штај са основ ним хи ги јен ским
усло ви ма за бо ра вак;

б) нај ма ње два бес плат на обро ка у рад не да не, као и те -
рен ски до да так;

в) нов ча ну на кна ду тро шко ва пу то ва ња за по сје ту по -
ро ди ци нај ма ње је данпут у мје се цу, уко ли ко рад ник има
по ро ди цу.

(2) Рад ни ца за ври је ме труд но ће или рад ни ца ко ја има
ди је те до се дам го ди на ста ро сти дје те та не мо же се упу ти -
ти на рад у дру го мје сто у сми слу ста ва 1. овог чла на.

4. Рад рад ни ка у по себ ним слу ча је ви ма

Члан 9.

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

(2) По сло да вац мо же рад ни ка при вре ме но рас по ре ди ти
на дру ге по сло ве ко ји не од го ва ра ју вр сти и сте пе ну ње го -
вог струч ног обра зо ва ња у слу ча ју из не над ног по ве ћа ња
оби ма по сла, за мје не од сут ног рад ни ка или оба ве зе
изврша  ва ња уго во ре ног по сла.

(3) При вре ме ни рас по ред из ста ва 2. овог чла на мо же
тра ја ти нај ду же три мје се ца.

(4) Рад ник за ври је ме оба вља ња по сло ва из ст. 1. и 2.
овог чла на има пра во на пла ту свог рад ног мје ста, од но сно
пла ту ко ја је за ње га по вољ ни ја.

5. До пун ско оспо со бља ва ње, струч но обра зо ва ње и
уса вр ша ва ње

Члан 10.

(1) По сло да вац је ду жан да у скла ду са про мје на ма у
про це су ра да, тех нич ко-тех но ло шким уна пре ђе њи ма или
по тре ба ма ор га ни за ци је ра да обез би је ди струч но обра зо -
ва ње и уса вр ша ва ње рад ни ка.

(2) По сло да вац ко ји ни је рад ни ку обез би је дио до пун -
ско оспо со бља ва ње, струч но обра зо ва ње и уса вр ша ва ње у
скла ду са за хтје ви ма про це са ра да на рад ном мје сту не ма
пра во на обе ште ће ње у слу ча ју ма те ри јал не ште те ко ја на -
ста не као по сље ди ца не струч ног ра да, ни ти рад ник мо же
по том осно ву тр пје ти дру ге штет не по сље ди це.

6. Рад при прав ни ка

Члан 11.

Ако по себ ним про пи си ма ни је дру га чи је утвр ђе но,
при прав нич ки стаж тра је:

а) шест мје се ци за ли ца ко ја има ју за вр ше ну сред њу
шко лу;

б) де вет за ли ца ко ја има ју за вр ше ну ви шу шко лу;

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

Члан 12.

(1) При прав нич ки рад се оба вља по про гра му ко ји при -
пре ми ли це за ду же но од стра не по сло дав ца, ко је мо ра има -
ти нај ма ње исти или ви ши сте пен струч не спре ме као при -
прав ник и три го ди не рад ног ис ку ства, ако по себ ним про -
пи си ма ни је дру га чи је утвр ђе но.

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

(3) Ис пит се по ла же пред ко ми си јом, ко ју обра зу је по -
сло да вац од ли ца ко ја мо ра ју има ти исти или ви ши сте пен
струч не спре ме од оне за ко ју се при прав ник оспо со бља ва,
ако по себ ним про пи си ма ни је дру га чи је утвр ђе но

(4) О по ло же ном ис пи ту при прав ни ку се из да је увје ре -
ње.

III - РАД НО ВРИЈEМE

1. Рад у смје на ма

Члан 13.

По сло да вац код ко јег је рад ор га ни зо ван у смје на ма за -
мје ну смје на вр ши у ро ко ви ма и на на чин од ре ђен гран -
ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма, пра вил ни -
ком о ра ду и уго во ром о ра ду.

IV - ОД МО РИ И ОД СУ СТВА

1. Днев ни од мор у то ку пре ко вре ме ног ра да

Члан 14.

(1) Рад ник ко ји ра ди пре ко вре ме но ду же од три ча са
има пра во на од мор од 15 ми ну та, ко ји се не ра чу на у пре -
ко вре ме ни рад.

(2) Рас по ред ко ри шће ња овог од мо ра вр ши по сло да вац
при ли ком уво ђе ња пре ко вре ме ног ра да.

2. Го ди шњи од мор

Члан 15.

(1) Го ди шњи од мор утвр ђен За ко ном о ра ду уве ћа ва
се за по је дан дан за сва ке три на вр ше не го ди не рад ног
ста жа.

(2) Гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма
мо гу се утвр ди ти и дру ги осно ви за уве ћа ње го ди шњег од -

11.05.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 40 33



мо ра утвр ђе ног За ко ном о ра ду и овим ко лек тив ним уго во -
ром.

Члан 16.

Ако је код по сло дав ца рад но ври је ме рас по ре ђе но у
шест рад них да на у сед ми ци, код од ре ђи ва ња ду жи не го ди -
шњег од мо ра сма тра ће се да је рад но ври је ме рас по ре ђе но
у пет рад них да на у сед ми ци, та ко да се су бо те не ће ра чу -
на ти у да не го ди шњег од мо ра.

3. Пла ће но од су ство

Члан 17.

(1) Рад ник има пра во на пла ће но од су ство у то ку јед не
ка лен дар ске го ди не у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) при ли ком скла па ња бра ка - три рад на да на;

б) при ли ком смр ти чла на по ро ди це - три рад на да на;

в) у слу ча ју те же бо ле сти чла на по ро ди це - два рад на
да на;

г) при ли ком ро ђе ња дје те та - је дан рад ни дан;

д) до бро вољ ног да ва ња кр ви - два рад на да на при ли ком
сва ког да ва ња;

ђ) у слу ча ју обра зо ва ња и уса вр ша ва ња на за хтјев по -
сло дав ца у скла ду са обра зов ним про гра мом;

ж) син ди кал ног обра зо ва ња и уса вр ша ва ња на кур се -
ви ма и се ми на ри ма за ври је ме док исти тра ју, али не ду же
од пет рад них да на у то ку ка лен дар ске го ди не.

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

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

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

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

(6) Чла ном по ро ди це у сми слу овог уго во ра сма тра ју се
ли ца од ре ђе на За ко ном о ра ду.

4. Не пла ће но од су ство

Члан 18.

(1) Рад ни ку се мо же одо бри ти не пла ће но од су ство ра -
ди:

а) оба вља ња нео д ло жних лич них и по ро дич них по сло -
ва, ко је је рад ник ду жан обра зло жи ти у свом за хтје ву;

б) при пре ма ња и по ла га ња ис пи та на фа кул те ту или
дру гој обра зов ној ор га ни за ци ји, као и при пре ма ње ма ги -
сте ри ја или док то ра та, уко ли ко се рад ник не обра зу је у ин -
те ре су по сло дав ца;

в) по сје те чла ну по ро ди це ко ји жи ви у ино стран ству;

г) струч ног уса вр ша ва ња у ино стран ству, уко ли ко уса -
вр ша ва ње ни је на за хтјев и у ин те ре су по сло дав ца;

д) ње ге те шко обо ље лог чла на по ро ди це;

ђ) и дру гим оправ да ним слу ча је ви ма.

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

V - ЗА ШТИ ТА РАД НИ КА

1. По себ на за шти та ма ло љет ни ка

Члан 19.

(1) По сло ви на ко је рад ник мла ђи од 18 го ди на не мо -
же би ти рас по ре ђен утвр ђу ју се гран ским, од но сно по је ди -
нач ним ко лек тив ним уго во ром и пра вил ни ком о ра ду.

(2) При ли ком утвр ђи ва ња ових по сло ва мо рају се има -
ти у ви ду те жи на та квог по сла, на чин и мје сто оба вља ња

по сла, као и њи хов ути цај на здра вље и пси хо фи зич ки ра -
з вој рад ни ка.

2. По себ на за шти та же не и ма те рин ства

Члан 20.

У ци љу пот пу ни је и ква ли тет ни је здрав стве не за шти те
же на рад ни ца по сло да вац ће на те рет сво јих сред ста ва јед -
ном го ди шње омо гу ћи ти ље кар ски пре глед ра ди пре вен ци -
је и бла го вре ме ног от кри ва ња бо ле сти спе ци фич них за же -
не.

3. По себ на за шти та бо ле сних и ин ва лид них рад ни ка

Члан 21.

У ци љу спре ча ва ња на стан ка ин ва лид но сти и по вре да
на ра ду рад ни ка по сло да вац о свом тро шку мо же рад ни ка
упу ти ти на ље кар ски пре глед за утвр ђи ва ње и оцје ну рад -
не спо соб но сти.

Члан 22.

(1) По сло да вац је ду жан рас по ре ди ти рад ни ка-ин ва ли -
да, од но сно рад ни ка са пре о ста лом рад ном спо соб но шћу
на рад но мје сто ко је од го ва ра ње го вим струч ним и рад ним
спо соб но сти ма у ро ку од 30 да на од да на пра во сна жно сти
од лу ке (рје ше ња) ко јом је утвр ђе на ин ва лид ност, од но сно
пре о ста ла рад на спо соб ност.

(2) Рад ни ку-ин ва ли ду при па да пра во на на кна ду пла те,
нај ма ње у ви си ни од 80% од основ не пла те за ври је ме док
га по сло да вац не рас по ре ди у сми слу ста ва 1. овог чла на.

VI - ПЛАТE И НАКНАДE

1. Основ на пла та

Члан 23.

(1) За за по сле не чи је пла те ни су уре ђе не За ко ном
основ на пла та за пу но рад но ври је ме утвр ђу је се та ко што
се ци је на ра да, као из раз ври јед но сти за нај јед но став ни ји
рад, по мно жи са од го ва ра ју ћим ко е фи ци јен том ко ји се
утвр ђу је гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри -
ма.

(2) Са став ни дио основ не пла те је уве ћа ње по осно ву
укуп ног рад ног ста жа рад ни ка, ко је из но си нај ма ње 0,50%
за сва ку го ди ну рад ног ста жа.

Члан 24.

Рад ни ку ко ји ра ди кра ће од пу ног рад ног вре ме на
основ на пла та се утвр ђу је сра змјер но рад ном вре ме ну ко је
је од ре ђе но уго во ром о ра ду.

2. Утвр ђи ва ње ци је не ра да и осно ва за 

об ра чун на кна да

Члан 25.

Ци је ну ра да у по је ди ним гра на ма и дје лат но сти ма, као
основ за об ра чун пла та, од ре ђу ју за јед нич ки уче сни ци тих
ко лек тив них уго во ра.

За јав не слу жбе и јав на пред у зе ћа чи је пла те ни су уре -
ђе не дру гим за ко ни ма, а фи нан си ра ју се из јав них при хо да
(за во ди, фон до ви, аген ци је итд.) ци је ну ра да утвр ђу ју уче -
сни ци тих ко лек тив них уго во ра, уз са гла сност уче сни ка
овог ко лек тив ног уго во ра, у скла ду са сред стви ма пла ни -
ра ним у бу џе ту Ре пу бли ке Срп ске за те ку ћу го ди ну.

Члан 26.

Основ за об ра чун на кна да и оста лих при ма ња рад ни ка
пред ста вља нај ни жа пла та утвр ђе на у сми слу чла на 29.
овог ко лек тив ног уго во ра, ако дру гим про пи си ма ни је дру -
га чи је утвр ђе но.

3. Уве ћа ње основ не пла те

Члан 27.

(1) Основ на пла та рад ни ка уве ћа ва се по осно ву:

а) оба вља ња ви со ко сло же них, нај сло же ни јих и из у зет -
но зна чај них по сло ва;
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б) оба вља ња по сло ва под по себ но оте жа ним усло ви ма
ра да;

в) по себ них ре зул та та у ра ду.

(2) Гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма
бли же се уре ђу ју на чин и ви си на уве ћа ња основ не пла те у
сми слу прет ход ног ста ва.

Члан 28.

(1) Основ на пла та рад ни ка се уве ћа ва нај ма ње:

а) по осно ву ра да но ћу....................................за 35%,

б) по осно ву пре ко вре ме ног ра да ..................за 30%,

в) за рад на да не др жав ног пра зни ка и 
дру ге да не у ко је се по за ко ну не ра ди ......за 50%.

(2) Ако се пре ко вре ме ни рад оба вља но ћу, уве ћа ње се
вр ши по оба осно ва из али не ја а) и б) из прет ход ног ста ва.

4. Нај ни жа пла та

Члан 29.

(1) Нај ни жу пла ту у Ре пу бли ци Срп ској утвр ђу ју уче -
сни ци овог ко лек тив ног уго во ра, на нај ви шем ни воу, у по -
сљед њем квар та лу те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну.

(2) При ли ком утвр ђи ва ња нај ни же пла те уче сни ци ће
има ти у ви ду кре та ње пла та, раст про из вод ње и жи вот ног
стан дар да у Ре пу бли ци Срп ској.

(3) У слу ча ју ка да је из нос основ не пла те рад ни ка,
обра чу на те у скла ду са гран ским и по је ди нач ним ко лек -
тив ним уго во ри ма, ис под из но са нај ни же пла те у Ре пу бли -
ци Срп ској утвр ђе ног у скла ду са прет ход ним ста вом овог
чла на, рад ни ку се ис пла ћу је нај ни жа пла та.

(4) Нај ни жа пла та се ис пла ћу је са мо за пу но рад но
врије ме и про сјеч но оства ре не ре зул та те рад ни ка у скла ду
са ак ти ма по сло дав ца.

(5) У слу ча ју да се уче сни ци не до го во ре о ви си ни нај -
ни же пла те, при мје њу је се прет ход но до го во ре на нај ни жа
пла та, а не ду же од го ди ну да на.

5. Ро ко ви и на чин ис пла те пла та

Члан 30.

(1) По сло да вац је ду жан об ра чу на ти и ис пла ти ти пла ту
у скла ду са ко лек тив ним уго во ром, пра вил ни ком о ра ду и
уго во ром о ра ду у пе ри о ди ма не ду жим од 30 да на.

(2) Гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ром
мо гу се утвр ди ти и кра ћи ро ко ви ис пла те пла те.

(3) По сло да вац ко ји на дан до спје ло сти не ис пла ти пла -
ту и на кна ду пла те ду жан је, до кра ја мје се ца у ко јем је до -
спје ла ис пла та пла та или на кна да пла та, уру чи ти рад ни ку
пи сме ни об ра чун пла те или на кна де ко ју је био ду жан
испла ти ти.

6. На кна да пла те

Члан 31.

(1) По сло да вац је ду жан рад ни ку ис пла ти ти на кна ду
не то пла те у ви си ни од 100% по ред за ко ном утвр ђе них
слу ча је ва и у слу ча је ви ма утвр ђе ним у чла ну 17. овог ко -
лек тив ног уго во ра.

(2) Рад ник ко ји при су ству је сјед ни ци На род не скуп -
шти не Ре пу бли ке Срп ске или ло кал них скуп шти на и њи хо -
вих ти је ла и ор га на син ди ка та има пра во са мо на упла ту
до при но са, уко ли ко је оства рио на кна ду код тих ор га на.

(3) Рад ник има пра во на на кна ду пла те за ври је ме при -
вре ме не спри је че но сти у скла ду са про пи си ма о здрав стве -
ном оси гу ра њу.

(4) По сло да вац мо же за др жа ти ис пла ту на кна де из
прет ход ног ста ва:

а) ако рад ник за ври је ме при вре ме не спри је че но сти
оба вља дру ге по сло ве, уко ли ко се у ди сци плин ском по -
ступ ку то до ка же;

б) ако рад ник у ро ку од два да на не оба ви је сти по сло -
дав ца о при вре ме ној спри је че но сти за рад због бо ле сти.

7. Уче шће у до би ти по осно ву ино ва ци је, изу ма и 

тех нич ких уна пре ђе ња

Члан 32.

(1) Рад ни ку при па да пра во на на кна ду за изум, ино ва -
ци ју, тех нич ко уна пре ђе ње и дру ги про на ла зак из дје лат но -
сти ко ју оба вља по сло да вац.

(2) Ви си на на кна де из ста ва 1. овог чла на ре гу ли ше се
по себ ним уго во ром из ме ђу рад ни ка и по сло дав ца.

8. Оста ла при ма ња рад ни ка

Члан 33.

По сло да вац рад ни ку ис пла ћу је:

а) днев ни цу за слу жбе но пу то ва ње у Ре пу бли ци Срп -
ској, у Фе де ра ци ји БиХ и у ино стран ству - у ви си ни ко ју
од ре ди Вла да Ре пу бли ке Срп ске по себ ним ак том;

б) на кна ду тро шко ва пре во за код до ла ска на по сао и
по врат ка с по сла, уко ли ко пре воз ни је ор га ни зо ван од стра -
не по сло дав ца, у ви си ни до пу не ци је не пре во зне кар те у
јав ном са о бра ћа ју;

в) на кна ду за по ве ћа не тро шко ве бо рав ка за ври је ме ра -
да на те ре ну - у ви си ни до 10% днев но од ци је не ра да утвр -
ђе не гран ским ко лек тив ним уго во ром;

г) тро шко ве јед ног то плог обро ка за ври је ме јед ног
рад ног да на, као и у слу ча ју оба вља ња пре ко вре ме ног ра -
да ду жег од три ча са днев но - у ви си ни 50% осно ва из чла -
на 29. овог ко лек тив ног уго во ра сра змјер но бро ју да на
про ве де них у ре дов ном рад ном вре ме ну, од но сно пре ко -
вре ме ном ра ду уко ли ко код по сло дав ца ни је ор га ни зо ва на
ис хра на рад ни ка;

д) ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра - нај ма ње у
ви си ни три ци је не ра да утвр ђе не гран ским ко лек тив ним
уго во ром у мје се цу ко ји прет хо ди мје се цу коришће ња го -
ди шњег од мо ра;

ђ) от прем ни не при ли ком од ла ска рад ни ка у пен зи ју -
нај ма ње у ви си ни тро стру ке пла те рад ни ка об ра чу на те у
скла ду са ко лек тив ним уго во ром;

е) на кна ду тро шко ва за ко ри шће ње соп стве ног ауто мо -
би ла код оба вља ња слу жбе ног по сла, по на ло гу по сло дав -
ца - у ви си ни до 20% ци је не го ри ва по јед ном ли тру за сва -
ки пре ђе ни ки ло ме тар.

При ма ња из ста ва 1. т. г. и д. при па да ју за по сле ни ма
уко ли ко пре ма од ред ба ма дру гих за ко на ни су са став ни дио
пла те.

Члан 34.

По сло да вац рад ни ку мо же ис пла ти ти сред ства за обе -
збје ђе ње зим ни це и огре ва у ви си ни три ци је не ра да утвр -
ђе не гран ским ко лек тив ним уго во ром за сва ко да ва ње.

Члан 35.

(1) Рад ни ку или ње го вој по ро ди ци при па да по моћ у
слу ча ју:

а) смр ти рад ни ка - нај ма ње три про сјеч не пла те у Ре пу -
бли ци Срп ској;

б) смр ти чла на уже по ро ди це - нај ма ње дви је про сјеч -
не пла те у Ре пу бли ци Срп ској;

в) те шке ин ва лид но сти и ду го трај не бо ле сти рад ни ка -
нај ма ње јед на про сјеч на пла та у Ре пу бли ци Срп ској.

(2) По моћ у дру гим слу ча је ви ма мо же се од ре ди ти
гран ским ко лек тив ним уго во ри ма.

Члан 36.

(1) Рад ни ку се мо же ис пла ти ти ју би лар на на гра да за
оства ре ни стаж код по сло дав ца за:

а) 20 го ди на рад ног ста жа - нај ма ње у ви си ни јед не
про сјеч не пла те по сло дав ца;

б) 30 го ди на рад ног ста жа - нај ма ње у ви си ни дви је
про сјеч не пла те по сло дав ца.
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(2) Гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма
мо гу се утвр ди ти дру га чи ји усло ви и на чин ис пла те ју би -
лар не на гра де.

VII - ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ПОВРEДУ ОБАВEЗА ИЗ 
УГО ВО РА O РА ДУ И МАТEРИЈАЛНА ОД ГО ВОР НОСТ

1. По вре да оба ве за из уго во ра о ра ду од стра не 
рад ни ка

Члан 37.

(1) По вре ду оба ве зе из уго во ра о ра ду рад ник чи ни не -
из вр ша ва њем или не мар ним, не бла го вре ме ним и не са вје -
сним из вр ша ва њем рад не оба ве зе.

(2) По вре ду рад не оба ве зе рад ник мо же из вр ши ти чи -
ње њем или не чи ње њем.

(3) За по вре ду рад не оба ве зе рад ник од го ва ра у по ступ -
ку за утвр ђи ва ње од го вор но сти. Од го вор ност за по вре ду
рад не оба ве зе не ис кљу чу је кри вич ну, пре кр шај ну и ма те -
ри јал ну од го вор ност.

2. Лак ше по вре де рад не оба ве зе

Члан 38.

(1) Лак ше по вре де рад не оба ве зе су про пу сти ко је рад -
ник учи ни у ра ду или у ве зи са ра дом, а ко је се не сма тра -
ју те жом по вре дом рад них оба ве за у сми слу За ко на о ра ду.

(2) Гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ром и
пра вил ни ком о ра ду бли же се од ре ђу ју и утвр ђу ју лак ше
по вре де рад них оба ве за.

3. Ор га ни за во ђе ње по ступ ка

Члан 39.

(1) Ор ган над ле жан за во ђе ње по ступ ка и из ри ца ње
мје ре за лак шу по вре ду рад не оба ве зе је ли це од ре ђе но
ста ту том или пра вил ни ком о ра ду по сло дав ца.

(2) Ор ган над ле жан за во ђе ње по ступ ка и из ри ца ње
мје ре за те жу по вре ду рад не оба ве зе, за ко ју по сло да вац
ни је јед но стра но рас ки нуо уго вор о ра ду, јесте ко ми си ја за
утвр ђи ва ње од го вор но сти (ди сци плин ска ко ми си ја), ко ја
бро ји нај ма ње три чла на.

Члан 40.

(1) По кре та ње и во ђе ње по ступ ка, на чин ра да и од лу -
чи ва ња ор га на за во ђе ње по ступ ка, из ри ца ње и из вр ша ва -
ње ди сци плин ских мје ра бли же се уре ђу ју гран ским и по -
је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма и пра вил ни ком о ра ду.

(2) У то ку ди сци плин ског по ступ ка рад ни ка, ако за -
хтије ва, за сту па син ди кат.

4. Мје ре за по вре ду рад них оба ве за

Члан 41.

(1) Мје ре за из вр ше ну те жу по вре ду рад них оба ве за су:

а) пре ста нак рад ног од но са;

б) нов ча на ка зна у ви си ни 30% од не то пла те рад ни ка у
тра ја њу од три мје се ца.

(2) По сло да вац мо же мје ру пре стан ка рад ног од но са
због те же по вре де рад не оба ве зе за ми је ни ти нов ча ном ка -
зном у ви си ни до 30% од пла те рад ни ка у тра ја њу од три
мје се ца, под усло вом да ни су на сту пи ле знат но те же по -
сље ди це за по сло дав ца, да је сте пен од го вор но сти рад ни ка
не са вје сни не хат и ако су утвр ђе не олак ша ва ју ће окол но -
сти за рад ни ка, о че му до но си по себ ну од лу ку на за хтјев
рад ни ка и ди сци плин ске ко ми си је.

(3) Мје ре за из вр ше не лак ше по вре де рад не оба ве зе
утвр ди ће се гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во -
ри ма и пра вил ни ком о ра ду.

5. За стар је лост по ступ ка

Члан 42.

(1) По кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти
рад ни ка за ста ри је ва у ро ку од три мје се ца од да на ка да је
по вре да учи ње на, од но сно од да на са зна ња за по вре ду, а

нај да ље у ро ку од шест мје се ци од да на ка да је по вре да
учи ње на.

(2) Во ђе ње по ступ ка за ста ри је ва про те ком шест мје се -
ци од да на по кре та ња по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но -
сти рад ни ка.

(3) Из вр ше њу из ре че не мје ре за по вре ду рад не оба ве зе
не мо же се при сту пи ти ако је про те кло ви ше од два мје се -
ца од да на ко нач не од лу ке ко јом је мје ра из ре че на.

6. На кна да ма те ри јал не ште те

Члан 43.

(1) По сло да вац мо же рад ни ка осло бо ди ти од оба ве зе
на кна де при чи ње не ште те уко ли ко је при чи ње на ште та не -
знат на или ако ни је на ста ла крај њом не па жњом рад ни ка.

(2) Гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ром и
пра вил ни ком о ра ду мо гу се утвр ди ти и дру ги слу ча је ви
осло ба ђа ња од оба ве зе на кна де ште те, као и по сту пак па у -
шал ног утвр ђи ва ња на кна де ште те, ор ган ко ји ту на кна ду
утвр ђу је и дру га пи та ња у ве зи са на кна дом ште те у па у -
шал ном из но су.

VI II - ЗА ШТИ ТА ПРА ВА РАД НИ КА

Члан 44.

Уко ли ко рад ник сма тра да му је од стра не по сло дав ца
по ври је ђе но пра во из рад ног од но са, мо же под ни је ти пи са -
ни за хтјев по сло дав цу да му обез би је ди оства ри ва ње тог
пра ва, у ро ку 30 да на од да на са зна ња за по вре ду пра ва, а
нај да ље у ро ку од три мје се ца од да на учи ње не по вре де.

Члан 45.

(1) У слу ча ју по вре де пра ва рад ни ка, при је тра же ња за -
шти те код над ле жног су да, рад ник и по сло да вац рад ни
спор мо гу ри је ши ти спо ра зу мом или ар би тра жом.

(2) По сту пак спо ра зум ног рје ша ва ња рад них спо ро ва и
рје ша ва ње спо ро ва пу тем ар би тра же бли же се уре ђу ју
гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ром и пра вил -
ни ком о ра ду.

IX - ПРEСТАНАК РАД НОГ ОД НО СА

1. От ка зни рок

Члан 46.

У слу ча ју пре стан ка рад ног од но са от ка зом уго во ра о
ра ду од стра не по сло дав ца, от ка зни рок за ви си од ду жи не
рад ног ста жа рад ни ка и утвр ђу је се за:

а) рад ни стаж од дви је до 10 го ди на ............30 да на,

б) од 10 до 20 го ди на .....................................45 да на,

в) од 20 до 30 го ди на......................................75 да на,

г) пре ко 30 го ди на ..........................................90 да на.

Члан 47.

(1) По сло да вац код ко јег по сто је еко ном ски, тех но ло -
шки, ор га ни за ци о ни и дру ги раз ло зи за от каз уго во ра о ра -
ду рад ни ку мо же тог рад ни ка, уз ње го ву са гла сност, упу ти -
ти на рад код дру гог по сло дав ца као мје ру збри ња ва ња ви -
шка рад ни ка, о че му се мо ра са чи ни ти уго вор из ме ђу по -
сло да ва ца као и рад ни ка и по сло дав ца ко јем се упу ћу је.

(2) Упу ћи ва ње рад ни ка у сми слу ста ва 1. овог чла на
мо же би ти и при вре ме но, уко ли ко је из вје сно да ће се у ро -
ку од го ди ну да на код ра ни јег по сло да ва ца ство ри ти мо -
гућ но сти за ње гов по вра так.

2. Пра ва рад ни ка по пре стан ку рад ног од но са

Члан 48.

(1) Рад нику ко ме пре ста не рад ни од нос от ка зом уго во -
ра о ра ду од стра не по сло дав ца због пре стан ка по тре бе за
ра дом рад ни ка из еко ном ских, ор га ни за ци о них и тех но ло -
шких раз ло га, те не из вр ша ва ња оба ве за из уго во ра о ра ду
усљед рад не не спо соб но сти при па да пра во на от прем ни ну
на те рет по сло дав ца.

36 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 40 11.05.2010.



(2) Ви си на от прем ни не за ви си од ду жи не ра да рад ни ка
код по сло дав ца и нај ма ње из но си:

а) за рад од дви је до 10 го ди на - 35% про сјеч не мје сеч -
не пла те рад ни ка ис пла ће не у по сљед ња три мје се ца при је
пре стан ка уго во ра о ра ду или ко ја му при па да у скла ду са
ко лек тив ним уго во ром за сва ку на вр ше ну го ди ну ра да;

б) за рад 10-20 го ди на - 40% пла те из али не је 1. ста ва
2. овог чла на;

в) за рад 20-30 го ди на - 45% пла те из али не је 1. ста ва 2.
овог чла на;

г) за рад пре ко 30 го ди на - 50% пла те из али не је 1. став
2. овог чла на.

Члан 49.

Оста ла пи та ња у ве зи са пре стан ком рад ног од но са ре -
гу ли са ће се гран ским и по је ди нач ним ко лек тив ним уго во -
ри ма.

X - УСЛО ВИ ЗА РАД СИН ДИ КА ТА

Члан 50.

(1) По сло да вац је ду жан да син ди ка ту омо гу ћи дје ло ва -
ње у скла ду са ње го вом уло гом и за да ци ма, ста ту том, про -
гра мом и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма о ра ду, и то:

а) да по кре ће ини ци ја ти ве, под но си за хтје ве и при је -
дло ге и да за у зи ма ста во ве од зна ча ја за ма те ри јал ни, еко -
ном ски и со ци јал ни по ло жај рад ни ка;

б) да се ми шље ња и при је дло зи син ди ка та раз мо тре
при је до но ше ња од лу ке од зна ча ја за ма те ри јал ни, еко ном -
ски и со ци јал ни по ло жај рад ни ка и да се у од но су на њих
опре ди је ли.

Члан 51.

По сло да вац обез бје ђу је син ди ка ту сље де ће усло ве за
ње го во дје ло ва ње:

а) ко ри шће ње од го ва ра ју ће про сто ри је и по треб не ад -
ми ни стра тив но-тех нич ке услу ге;

б) на кна ду пла те у ви си ни од 15% пред сјед ни ку или
по вје ре ни ку син ди ка та код по сло дав ца до 100 рад ни ка, од -
но сно за сва ких на ред них 100 рад ни ка још по 2,5% на
основ ну пла ту;

в) на кна ду од 25% на осно ву пла ту за про фе си о нал но
оба вља ње функ ци је пред сјед ни ка (по вјер ник), гдје је број
за по сле них пре ко 500, о че му се за кљу чу је по се бан уго вор.

Члан 52.

(1) Син ди кал ног пред став ни ка, збор ње го ве син ди кал -
не ак тив но сти, ако дје лу је у скла ду са ва же ћим за ко ни ма,
ко лек тив ним уго во ри ма и оп штим ак ти ма ни је мо гу ће без
са гла сно сти над ле жног ор га на син ди ка та рас по ре ди ти на
дру го рад но мје сто, ни ти упу ти ти на рад код дру гог по сло -
дав ца. Због син ди кал ног дје ло ва ња по сло да вац не мо же
син ди кал ном пред став ни ку, без са гла сно сти над ле жног ор -
га на син ди ка та ко јем при па да, сма њи ти пла ту, ни ти због
син ди кал ног дје ло ва ња по кре ну ти про тив ње га ди сци -
плин ски или од штет ни по сту пак, ни ти га на дру ги на чин
до ве сти у не у го дан или под ре ђен по ло жај.

(2) Пра во из прет ход ног ста ва овог чла на тра је за врије -
ме оба вља ња функ ци је и го ди ну да на на кон ис те ка функ -
ци је.

(3) Син ди кал ни пред став ни ци у сми слу овог чла на су и
функ ци о не ри син ди ка та на ви шим ни во и ма ко ји сво ју
функ ци ју оба вља ју во лон тер ски, а за по сле ни су код по сло -
дав ца.

Члан 53.

(1) Пред став ни ци ма син ди ка та мо ра се омо гу ћи ти од -
су ство ва ње са по сла ра ди при су ство ва ња син ди кал ним са -
стан ци ма, кон фе рен ци ја ма, сјед ни ца ма и кон гре си ма и ра -
ди оспо со бља ва ња на кур се ви ма и се ми на ри ма.

(2) Пред став ни ци ма син ди ка та обез бје ђу је се при ступ
свим рад ним мје сти ма код по сло дав ца кад је то по треб но
за оба вља ње њи хо ве функ ци је.

(3) У слу ча ју по тре бе уби ра ња сред ста ва со ли дар но -
сти, пред став ни ци рад ни ка ко је син ди кат за то овла сти
има ју пра во да ову ак тив ност оба вља ју у од го ва ра ју ћим
про сто ри ја ма или по го ни ма по сло дав ца.

(4) Пред став ни ци ма син ди ка та до зво ље но је да ис ти чу
оба вје ште ња син ди ка та у про сто ри ја ма по сло дав ца на мје -
сти ма ко ја су при сту пач на рад ни ци ма.

(5) Пред став ни ци ма син ди ка та до зво ља ва се да ко ри -
сте нај ма ње два часа мје сеч но у то ку рад ног вре ме на за са -
стан ке у пред у зе ћу и два са та сед мич но за оста ле син ди -
кал не ак тив но сти.

(6) По сло да вац је ду жан да пред став ни ци ма син ди ка та
до зво ли да рад ни ци ма до ста вља ју ин фор ма ци је, бил те не,
пу бли ка ци је, лет ке и дру га до ку мен та син ди ка та.

(7) По сло да вац је ду жан обез би је ди ти сло бо дан при -
ступ вањ ским син ди кал ним пред став ни ци ма у ор га ни за ци -
ју син ди ка та ор га ни зо ва ну код ње га, с тим да те ак тив но -
сти и по сје те бу ду ра ни је на ја вље не по сло дав цу. Ак тив но -
сти син ди ка та вр ше се та ко да не иду на ште ту ре дов ног
функ ци о ни са ња по сло дав ца и рад не ди сци пли не.

Члан 54.

По сло да вац је ду жан обез би је ди ти об ра чун и упла ту
син ди кал не чла на ри не об у ста вом из но са чла на ри не из
пла та рад ни ка - чла но ва син ди ка та при ли ком сва ке ис пла -
те пла те на осно ву пи сме не из ја ве, од но сно пот пи са не син -
ди кал не при ступ ни це рад ни ка.

XI - ИНФОРМИСАЊE РАД НИ КА

Члан 55.

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

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

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

XII - ПО СЕБ НЕ ОДРEДБE

1. Рје ша ва ње спо ро ва

Члан 56.

(1) Уче сни ци овог ко лек тив ног уго во ра мо гу рје ша ва -
ње спор ног пи та ња по вје ри ти ар би тра жи.

(2) По себ ним спо ра зу мом стра на у спо ру уре ђу ју се
овла шће ња, на чин ра да и од лу чи ва ња ар би тра же у сва ком
спор ном слу ча ју.

2. За јед нич ка ко ми си ја

Члан 57.

(1) За ту ма че ње и пра ће ње при мје не овог ко лек тив ног
уго во ра, рје ша ва ње спор них пи та ња ко ја на ста ну у спро во -
ђе њу ко лек тив ног уго во ра пот пи сни ци обра зу ју за јед нич ку
ко ми си ју од шест чла но ва, од ко јих сва ки од уче сни ка име -
ну је по два пред став ни ка.

(2) Ко ми си ја до но си за кључ ке кон сен зу сом.

(3) За кључ ци ко ми си је су оба ве зу ју ћи за све уче сни ке
овог ко лек тив ног уго во ра, уко ли ко не ко од уче сни ка не
оспо ри за кљу чак ко ми си је у ро ку од се дам да на од да на до -
ста вља ња истих.

(4) Ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на оцје њу је ускла ђе -
ност гран ских и по је ди нач них ко лек тив них уго во ра са
овим ко лек тив ним уго во ром и о то ме оба вје шта ва пот пи -
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сни це тих и овог ко лек тив ног уго во ра, Eкономско-со ци јал -
ни са вјет и ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ра да.

3. Кон тро ла и над зор

Члан 58.

(1) Кон тро лу и над зор над при мје ном овог и оста лих
ко лек тив них уго во ра вр ши ор ган над ле жан за ин спек циј -
ске по сло ве пу тем ре пу блич ке ин спек ци је ра да.

(2) Кон тро лу ис пла та по од ред ба ма овог и оста лих ко -
лек тив них уго во ра вр ши По ре ска упра ва.

XI II - ПРEЛАЗНE И ЗАВРШНE ОДРEДБE

Члан 59.

(1) Уче сни ци у за кљу чи ва њу овог ко лек тив ног уго во ра
мо гу спо ра зум но да ми је ња ју од ред бе овог ко лек тив ног
уго во ра.

(2) По сту пак за из мје ну и до пу ну овог ко лек тив ног
уго во ра мо же по кре ну ти сва ки ње гов уче сник.

(3) Из мје не и до пу не овог ко лек тив ног уго во ра вр ше се
на на чин и по по ступ ку по ко јем је и за кљу чен.

(4) Сва ки од уче сни ка овог ко лек тив ног уго во ра мо же
от ка за ти ко лек тив ни уго вор или ње го ве по је ди не од ред бе.

(5) От ка зни рок тра је три мје се ца од да на оба вје шта ва -
ња оста лих уче сни ка о от ка зу. От каз се са оп шта ва пи сме -
но и об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(6) На кон ис те ка от ка зног ро ка уче сни ци су ду жни по -
кре ну ти по сту пак за за кљу чи ва ње но вог ко лек тив ног уго -
во ра или ње го ве из мје не и до пу не у ро ку од 30 да на.

(7) До за кљу чи ва ња из мје на и до пу на или но вог ко лек -
тив ног уго во ра при мје њу ју се од ред бе ко лек тив ног уго во -
ра ко је су от ка за не.

Члан 60.

(1) Уче сни ци гран ских ко лек тив них уго во ра мо гу у ро -
ку од 30 да на да при сту пе пре го во ри ма за за кљу чи ва ње но -
вих или ускла ђи ва ње по сто је ћих ко лек тив них уго во ра са
од ред ба ма овог ко лек тив ног уго во ра.

(2) У за кљу чи ва њу гран ских ко лек тив них уго во ра, по
по тре би, мо гу се укљу чи ти над ле жна ми ни стар ства.

Члан 61.

(1) Овај ко лек тив ни уго вор за кљу чу је се на ври је ме до
сту па ња на сна гу но вог за ко на о ра ду, а сма тра се за кљу че -
ним ка да га у исто вјет ном тек сту пот пи шу ње го ви уче сни -
ци.

(2) Овај ко лек тив ни уго вор сту па на сна гу осмог да на
од да на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”.

Број: 04/1.-864/10 Предсједник
5. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

Број: 01-106/10 Број: 02-617/10
5. маја 2010. године 5. маја 2010. године
Бања Лука Бања Лука
Уни ја удру же ња Савeз син ди ка та
по сло да ва ца РС Рeпубликe Српскe
пред сјед ник, пред сјед ни ца,
Ран ко Ми лић, с.р. Ран ка Ми шић, с.р.

На основу члана 29. Општег колективног уговора,
Влада Републике Српске, Савез синдиката Републике
Српске и Унија удружења послодаваца Републике Српске
д о н и ј е л и  с у

ОД Л У К У

О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ

I

Најнижа плата у Републици Српској за 2010. годину
утврђује се у висини од 370,00 КМ, осим за текстилну

индустрију у којој ће се до 31. децембра 2010. године
примјењивати најнижа плата у висини од 320,00 КМ.

II

Најнижа плата ће се исплаћивати у случајевима
утврђеним Општим колективним уговором.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске” и
примјењиваће се од 1. јула 2010. године.

Број: 04/1.-862/10 Предсједник
5. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

Број: 01-104/10 Број: 02-616/10
5. маја 2010. године 5. маја 2010. године
Бања Лука Бања Лука
Уни ја удру же ња Савeз син ди ка та
по сло да ва ца РС Рeпубликe Српскe
пред сјед ник, пред сјед ни ца,
Ран ко Ми лић, с.р. Ран ка Ми шић, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

На основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (1) тачка
г) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ“, бр. 48/05,
76/07 и 80/09) и члана 209. став (1) Закона о управном поступку
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04 и
88/07), а рјешавајући по Захтјеву привредног субјекта The Procter
& Gamble Company, 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 45202
Ohio, Сједињене Америчке Државе, запримљеном дана 25. марта
2010. године, под бројем: 01-06-26-003-9-II/10, Конкуренцијски
савјет, на 105. (сто петој) сједници, одржаној дана 15. априла 2010.
године,  д о н и о  ј е

З А К Љ У Ч А К

о исправци грешака у Закључку, број: 01-06-26-003-3-II/10, 

од дана 16. фебруара 2010. године 

1. У Закључку, број: 01-06-26-003-3-II/10, од дана 16.
фебруара 2010. године, исправљају се сљедеће грешке: 

- у цијелом тексту  назив привредног субјекта “Proctor &
Gamble Company“ мијења се у: “Procter & Gamble Company”.

- у поглављу 1.1. Привредни субјект Procter & Gamble
Company, у називу првог дионичара иза ријечи: “Привредни
субјект Procter & Gamble” додаје се ријеч: “Профит”.

- у поглављу 1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта
Procter & Gamble Company у Босни и Херцеговини у трећем ставу
мијења се назив привредног субјекта “Proctor & Gamble Eastern
Europe LLC“ с називом: „Procter & Gamble International
Operations”.

2. Овај закључак је саставни дио Закључка, број: 01-06-26-
003-3-II/10, од дана 16. фебруара 2010. године.

3. Овај закључак биће објављен у “Службеном гласнику БиХ”,
службеним гласницима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине.

О б р а з л о ж е њ е

Конкуренцијски савјет је запримио, дана 25. марта 2010.
године, под бројем: 01-06-26-003-9-II/10, од привредног субјекта
The Procter & Gamble Company, 1 Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, 45202 Ohio, Сједињене Америчке Државе, Захтјев за
исправку  грешака (у даљем тексту: Захтјев) у Закључку
Конкуренцијског савјета, донесеном дана 16. фебруара 2010.
године, број: 01-06-26-003-3-II/10. 

Конкуренцијски савјет је размотрио предметни Захтјев и
прихватио приједлоге о исправци грешака, те одлучио као у
диспозитиву овог закључка.

Поука о правном лијеку

Против овог закључка није дозвољена жалба. 

Број: 01-06-26-003-10-II/10
15. априла 2010. године Предсједник,
Сарајево Др Стјепо Прањић, с.р.
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