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ПРЕД ГО ВОР

Пред ва ма је дру го из да ње При руч ни ка о до брим прак
са ма у мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, ко је је про ши
ре но и до пу ње но. Овај при руч ник је из ра ђен у окви ру 
на став ка про јек та под на зи вом „Со ци јал ни парт не ри за
јед но за по ве ћа ње ви дљи во сти ин сти ту та мир ног ре ша
ва ња рад них спо ро ва“, ко ји ре а ли зу је Удру же ње гра ђа на 
„Ини ци ја ти ва за раз вој и са рад њу“ (IDC), у парт нер ству 
са Уни јом по сло да ва ца Ср би је, Са ве зом са мо стал них 
син ди ка та Ср би је и Ује ди ње ним гран ским син ди ка ти ма 
„Не за ви сност“, уз по др шку Ре пу блич ке аген ци је за мир
но ре ша ва ње рад них спо ро ва. Цео про је кат је по мог нут 
и од стра не So li dar Su is se / Swiss La bo ur As si stan ce (SLA) 
– Кан це ла ри је у Ср би ји.

Ци ље ви овог про јек та су уна пре ђе ње ва же ћег За ко на о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, кроз по др шку ини ци
ја ти ви Аген ци је за ње го вом из ме ном и до пу ном, и про мо
ви са ње ин сти ту та мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва ме ђу 
со ци јал ним парт не ри ма. До пр вог ци ља се и до шло, те је 
на сед ни ци Осмог ван ред ног за се да ња На род не скуп шти
не Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је одр жа на 28. ју на 2018. го ди не, 
усво јен у це ли ни Пред лог за ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва.

Што се ти че дру гог ци ља, у 2018. го ди ни про је кат је 
об у хва тио че ти ри ра ди о ни це „Мир но ре ша ва ње рад них 
спо ро ва у прак си“, ко је су одр жа не у Сом бо ру, Пи ро ту, 
Су бо ти ци и Ле сков цу, у ци љу си му ли ра ња мир ног ре ша
ва ња рад них спо ро ва ме ђу со ци јал ним парт не ри ма на 
ло кал ном ни воу. Основ на иде ја ра ди о ни ца је да се кроз 
си му ла ци ју по ступ ка мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва 
овај на чин при бли жи со ци јал ним парт не ри ма и да се та ко 
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При руч ник о до брим прак са ма у мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва

до при не се по бољ ша њу ни воа ин фор ми са но сти за по сле
них и по сло да ва ца о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва.

По ред на ве де ног, одр жа не су и две спе ци јал не про мо
ци је на ме ње не по сло дав ци ма, у Кру шев цу и Но вом Са ду. 
По сло дав ци ма је про мо ви сан и он лајн курс за по сло дав це 
о пред но сти ма мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, ко ји се 
мо же по гле да ти на адре си www.mrrs.rs. Та ко ђе, по сло дав
ци ма је пред ста вље на апли ка ци ја за мо бил не те ле фо не о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, чи ја је свр ха лак ша 
раз ме на ин фор ма ци ја за све за ин те ре со ва не стра не.

Про је кат је био усме рен и на по ди за ње ка па ци те та 
ми ри те ља и ар би та ра, па су та ко одр жа не две обу ке, јед
на за уса вр ша ва ње ми ри те ља и ар би та ра ко ји су по пр ви 
пут иза бра ни, а дру га за сти ца ње на пред них ве шти на за 
све ми ри те ље и ар би тре.

И на кра ју, али не ма ње ва жно, пла ни ра но је и дру го 
из да ње овог при руч ни ка, ко је, опет, има двој ну свр ху: да 
пру жи основ не ин фор ма ци је о по ступ ци ма мир ног ре
ша ва ња рад них спо ро ва свим за ин те ре со ва ним стра на
ма, и да по слу жи као по моћ но сред ство ми ри те љи ма и 
ар би три ма у њи хо вом ра ду.

У овом при руч ни ку се пред ста вља до бра прак са и ис
ку ство у мир ном ре ша ва њу ин ди ви ду ал них и ко лек тив
них рад них спо ро ва, кроз ис ку ства со ци јал них парт не ра 
и Аген ци је, а по себ но кроз прак тич на ис ку ства ми ри те
ља и ар би та ра.

Ми ле Ра ди во је вић,
ди рек тор Ре пу блич ке аген ци је за
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва
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Уни ја по сло да ва ца Ср би је

Уни ја по сло да ва ца Ср би је про мо ви ше од го вор но по
сло ва ње, одр жи ви раз вој и уна пре ђе ње при вред ног ам
би јен та, и за то ула же зна чај не на по ре у из град њу и про
мо ци ју нор ми о до брим рад ним од но си ма ме ђу за по
сле ни ма и по сло дав ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји. У сво јим 
на сто ја њи ма стал но ис ти че мо да са вре ме но ква ли тет но 
рад но за ко но дав ство тре ба да по ми ри пра во на до сто
јан ствен рад, си гур ност за по сле них и со ци јал ну прав ду 
са флек си бил но шћу, а све у ци љу обез бе ђи ва ња еко ном
ског ра ста и раз во ја.

Сле дом то га, по др жа ва мо ме ха ни зме за мир но ре ша
ва ње спо ро ва на ста лих на ра ду и у ве зи са ра дом, ко ји су 
ус по ста вље ни да обез бе де по ве ре ње укљу че них стра на, 
јер су ефи ка сни ји, ефек тив ни ји и еко но мич ни ји у од но су 
на по ступ ке суд ског ре ша ва ња спо ро ва, и као та кви су 
га ран ти ја очу ва њу рад носо ци јал ног ми ра.

Чи ње ни ца је да је си стем рад них од но са ко ји се за сни
ва на кон сен зу су нај бо љи пре вен тив ни алат про тив ин ду
стриј ског кон флик та. Тај си стем мо же има ти раз ли чи те 
об ли ке, али глав ни циљ би тре ба ло да бу де осми шља ва
ње и ре а ли за ци ја де ло твор них про це са и ин сти ту ци ја ко је 
пре по зна ју, ре ша ва ју и ми ре ле ги тим не ин те ре се стра на 
на рад ном ме сту и дру штва у це ли ни. Ана ли зом упо ред
ног за ко но дав ства до ла зи се до за кључ ка да на сто ја ња за 
по ми ре њем ових ин те ре са, од но сно за ре ша ва њем спо ро
ва на ста лих ра ди за шти те ин те ре са из рад ног од но са и по 
осно ву ра да, ни ка да ни су пот пу на, ни ка да са вр ше на, а ни 
све про ме не не пред ста вља ју на пре дак. Ипак, не ки при сту
пи су у ста њу да на бо љи на чин по ми ре по ли тич ке ци ље
ве со ци јал не прав де, со ци јал не укљу че но сти, еко ном ског 
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При руч ник о до брим прак са ма у мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва

на прет ка и др. Ме ђу тим, си стем ко ји до бро ра ди не мо же 
се, јед но став но, пре не ти у дру ги кон текст. Еле мен ти ко ји 
сто је иза си сте ма су од нај ве ће ва жно сти и тре ба их узе ти 
у об зир – ин сти ту ци је и ор га ни за ци је, по ли ти ке и прак се 
су, за и ста, про из во ди сво јих до мо ви на, исто ри је, прав не 
тра ди ци је, ко ји су рет ко отво ре ни за пре сли ка ва ње не где 
дру где. На при мер, функ ци о ни са ње по себ них ин сти ту та 
рад них од но са мо же се раз у ме ти са мо ако се ста ви у кон
текст од ре ђе не зе мље. Али, пре усва ја ња би ло ког вла сти
тог ме ха ни зма, на ци о нал ни ре фор ма то ри мо гу у дру гим 
си сте ми ма про на ћи и из њих из дво ји ти мо дел и иде је ко ји 
су из во дљи ве, по себ но ка да су до го во ре не кроз ин клу зив
не кон сул та тив не про це се.

Ипак, ова ко уста но вљен, ста би лан фор мал ни си стем 
рад них од но са ко ји об у хва та од го ва ра ју ће ме ха ни зме 
за ре ша ва ње спо ро ва је сте по тре бан, али ни је до во љан 
услов за одр жи ви при вред ни раз вој за сно ван на при
ват ном сек то ру. Мно го је ва жни је ње го во окру же ње за 
са рад њу у од но си ма на рад ном ме сту и пра вед но сти на 
рад ном ме сту.

И за то на ро чи то ис ти че мо да ре ше ња рад них спо ро ва 
и спо ро ва из рад ног од но са, у скла ду са ме ђу на род ним, 
али и на ци о нал ним стан дар ди ма и прак са ма, тре ба тра
жи ти пу тем пре го во ра из ме ђу стра на, или кроз не за ви
сне и не при стра сне ме ха ни зме, као што је ар би тра жно 
ре ша ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек тив них рад них спо ро
ва, те ми ре ње као ме тод ре ша ва ња ин те ре сних и прав них 
ко лек тив них рад них спо ро ва у окви ру и по сред ством Ре
пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, 
као по себ не ор га ни за ци је осно ва не За ко ном о мир ном 
ре ша ва њу рад них спо ро ва.

С тим у ве зи, схва та ју ћи огро ман зна чај ин ду стриј
скорад ног ми ра за одр жи ви раз вој при вре де Ср би је, као 
од го во ран со ци јал ни парт нер са сво је стра не ула же мо 
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Уни ја по сло да ва ца Ср би је

на по ре ка ја ча њу уло ге и ка па ци те та Ре пу блич ке аген ци
је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва и по др жа ва мо сва 
на сто ја ња ко ја те же овој иде ји.

У сми слу на ве де ног, упу ћу је мо и по сло дав це Ср би је на 
по се бан об лик за кон ског по сре до ва ња ко јим се осо ба ма 
у кон флик ту, пу тем тре ће, ква ли фи ко ва не, об у че не и не
у трал не стра не – ми ри те ља Аген ци је, по ма же да по стиг
ну бо љу ко ор ди на ци ју сво јих ак тив но сти, ка ко би би ли 
ефи ка сни ји у про це су до но ше ња нај це лис ход ни јег ре ше
ња. Та ко ђе, у слу ча ју ка да две или ви ше су прот ста вље них 
стра на не мо гу да по стиг ну спо ра зум или на ста вак ра да 
ка ком пле мен тар ном ци љу, упу ћу је мо по сло дав це на ар
би тра жу пред Аген ци јом.

Бит но је ис та ћи да до са да шња са рад ња по сло да ва ца 
оку пље них у Уни ји по сло да ва ца Ср би је, ре пре зен та тив
них син ди ка та и Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва
ње рад них спо ро ва ја сно по ка зу је да је упра во кроз ове 
ал тер на тив не на чи не по бољ ша на ко му ни ка ци ја за по сле
них и по сло да ва ца, као и да су пред у пре ђе ни број ни рад
ни спо ро ви и ин ду стриј ске ак ци је у Ре пу бли ци Ср би ји.

Све тла на Бу дим че вић
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УГС „Не за ви сност“

У Ре пу бли ци Ср би ји 2004. го ди не је сту пио на сна гу 
и од та да се при ме њу је За кон о мир ном ре ша ва њу рад
них спо ро ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04, 104/09 
и 50/18), ко ји у на ци о нал ној прав ној тра ди ци ји пред ста
вља но ви на чин ре ша ва ња ин ди ви ду ал них и ко лек тив
них рад них спо ро ва, кроз ме ре пре вен ци је на стан ка рад
них спо ро ва и ре ша ва ња рад них спо ро ва.

Ује ди ње ни гран ски син ди ка ти „Не за ви сност“ су, од 
са мог по чет ка при ме не За ко на и осни ва ња 2005. го ди не 
Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро
ва Ре пу бли ке Ср би је, пре по зна ли пред но сти ал тер на тив
ног на чи на ре ша ва ња рад них спо ро ва и упу ти ли сво је 
чла но ве да ко ри сте овај прав ни ин сти тут. Та ко ђе, УГС 
„Не за ви сност“ су свих ових го ди на про мо ви са ли мир но 
ре ша ва ње рад них спо ро ва, кроз при ме ну За ко на и над
ле жно сти Аген ци је.

На жа лост, по сле ни за го ди на при ме не овог ал тер на
тив ног прав ног ин сти ту та мо же се ре ћи да у јав но сти и 
да ље по сто ји не ин фор ми са ност и не по ве ре ње код за по
сле них и по сло да ва ца, ка да је реч о при ме ни За ко на.

Суд ска за шти та и да ље оста је при мар ни об лик за шти
те пра ва за по сле них, и по ред мно го број них пред но сти 
ин сти ту та мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, ко ји се ни
је ус пео на мет ну ти као ал тер на ти ва суд ској за шти ти.

У Ре пу бли ци Ср би ји у по след ње две де це ни је уче ста ла 
је по ја ва не по што ва ња основ них пра ва за по сле них и сла
бог на прет ка у њи хо вом оства ри ва њу, што ука зу је на по
тре бу ко ри шће ња ме ха ни за ма мир ног ре ша ва ња рад них 
спо ро ва. Не до вољ на ви дљи вост овог прав ног ин сти ту та 
ути че на по ве ћа ње бро ја рад них спо ро ва пред су до ви
ма, ду го трај ност суд ских по сту па ка, из два ја ње до дат них 
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фи нан сиј ских сред ста ва за по сле них и по сло дав ца за во
ђе ње и из вр ше ње суд ских по сту па ка и од лу ка, ства ра ње 
не га тив ног ам би јен та за рад за по сле них и по сло ва ње по
сло дав ца, те уру ша ва ње со ци јал не си гур но сти за по сле
них и по сло дав ца.

Нео п ход но је по ве ћа ње ви дљи во сти свих пред но сти 
ал тер на тив них ме то да ре ша ва ња рад них спо ро ва, ко је се 
огле да ју у ефи ка сно сти, бес плат но сти и еко но мич но сти 
по ступ ка. Ујед но, по сту пак је не фор ма лан, до бро во љан, 
до во ди до ква ли тет ни јег ре ша ва ња рад них спо ро ва, ис
кљу чу је по тре бу за во ђе њем ду го трај ног и ску пог по
ступ ка пред су дом, по бољ ша ва се ко му ни ка ци ја стра на у 
спо ру, и о спо ру од лу чу је тре ћа, не у трал на стра на.

Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла ме ђу на род не кон
вен ци је ко ји ма су пред ви ђе не га ран ци је за оства ри ва ње 
пра ва у окви ру еко ном скосо ци јал них од но са, као што је 
Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур
ним пра ви ма, ко јим је др жа ва Ср би ја пре у зе ла оба ве зу да 
пред у зи ма нео п ход не и ра зум не ме ре у ци љу оства ри ва
ња пра ва га ран то ва них Пак том. Ме ђу на род на ор га ни за
ци ја ра да је ус по ста ви ла оп ште прин ци пе и смер ни це за 
др жа ве чла ни це у до ме ну ре ша ва ња рад них спо ро ва, ко
ји ма се обез бе ђу је про мо ци ја ко лек тив ног пре го ва ра ња и 
ре ша ва ња рад них спо ро ва кроз по моћ стран ка ма да са ме 
у спо ру на ђу ре ше ње. Ре пу бли ка Ср би ја ни је ра ти фи ко ва
ла Кон вен ци ју о ко лек тив ном пре го ва ра њу бр. 151. и 154, 
што је нео п ход но учи ни ти у до глед ном пе ри о ду.

У Из ве шта ју Европ ске ко ми си је о на прет ку Ср би је за 
2014. го ди ну, по гла вље 19, на гла ше но је да је „по треб но 
до дат но ја ча ње Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва“, да се оче ку је да љи на пре дак у по гле ду 
оства ри ва ња за га ран то ва них пра ва рад ни ка и син ди ка та 
у обла сти рад ног за ко но дав ства, и да је по треб но до дат
но за ла га ње у овој обла сти.
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УГС „Не за ви сност“

Сход но из не том, као и уо че ним не до ста ци ма у за ко
но дав ном окви ру мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва кроз 
при ме ну За ко на у прак си, до шло се до из ра де На цр та за
ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о мир ном ре ша ва њу 
рад них спо ро ва. УГС „Не за ви сност“ све срд но по др жа ва
ју из ме не и до пу не за ко но дав ног окви ра, са уве ре њем да 
ће но во на ста ли за ко но дав ни оквир омо гу ћи ти за по сле
ни ма бр зо ре ша ва ње рад них спо ро ва и осна жи ва ње си
стем ске прав не си гур но сти, као нор мал ног ам би јен та за 
оства ри ва ње пра ва на рад и по сло ва ње.

Сла ђа на Ки ко вић
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Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је

У Ре пу бли ци Ср би ји 2004. го ди не је усво јен За кон о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, као ал тер на тив на и 
пре вен тив на ме то да у ре ша ва њу рад них спо ро ва.

Ме ђу тим, на кон ви ше од де сет го ди на ње го ве при ме
не, за по сле ни и по сло дав ци у Ср би ји, на жа лост, сла бо ко
ри сте мо гућ ност да пот пу но бес плат но, бр зо и уз по моћ 
не у трал ног ар би тра, од но сно ми ри те ља, ре ше рад ни спор.

Упр кос мно го број ним пред но сти ма ко је пру жа За кон, 
суд ска за шти та и да ље оста је при ма ран об лик за шти те 
пра ва за по сле них при ли ком ре ша ва ња рад них спо ро ва у 
Ср би ји, ко ји у про се ку тра ју и по не ко ли ко го ди на.

Пред но сти овог ин сти ту та, у си ту а ци ји ка да су пра ва 
из рад ног од но са угро же на ви ше не го ика да, огле да ју се 
у то ме што, уме сто да во де ску пе, не из ве сне и му ко трп не 
рад не спо ро ве (ко лек тив не или ин ди ви ду ал не), за по сле
ни и по сло дав ци у Ср би ји мо гу да их во де у Ре пу блич кој 
аген ци ји за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, ква ли тет
но, бес плат но, до бро вољ но, не фор мал но и ефи ка сно, и 
да их ре ше у ро ку од 30 да на.

Во ђе њем рад них спо ро ва пред Ре пу блич ком аген ци
јом за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва по спе шу је се и 
ко лек тив но пре го ва ра ње из ме ђу за по сле них и по сло да
ва ца у Ср би ји, ис ти че се зна чај по сто ја ња син ди ка та и 
ко лек тив ног уго во ра у сва ком пред у зе ћу, от кла ња не га
тив ни ам би јент за по сло ва ње и спре ча ва уру ша ва ње со
ци јал не си гур но сти за по сле них и по сло да ва ца.

Су шти на при ме не овог за ко на огле да се у то ме да се 
из на ђе мир но ре ше ње за све на ста ле ин ди ви ду ал не и ко
лек тив не рад не спо ро ве из ме ђу за по сле них и по сло да ва ца. 
Та ко се пре вен тив но де лу је на до но ше ње од лу ке о штрај ку 
као крај њој ме ри за ре ша ва ње спо ра и чу ва со ци јал ни мир.
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Јед на од ва жних пред но сти у овом за ко ну је сте на че ло 
до бро вољ но сти, јер се по сту пак по кре ће пред ло гом ко јим 
јед на стра на у спо ру упу ћу је дру гој стра ни, с ти ме да дру га 
стра на ни је у оба ве зи да исти при хва ти. На тај на чин им 
се омо гу ћа ва да сво је не су гла си це до бро вољ но и за јед нич
ки ре ше на нај бо љи мо гу ћи на чин, као и да са ми, без су да, 
уре де сво је бу ду ће рад не од но се, уме сто да по вре ђе на пра
ва из рад ног од но са оства ру ју у ду го трај ном и не из ве сном 
суд ском по ступ ку, на кон ко јег оста ју са мо по ре ме ће ни ме
ђу људ ски од но си и увек јед на не за до вољ на стра на.

Због еко ном ских и по ли тич ких про ме на, све ви ше љу
ди у Ср би ји оста је без по сла и за ра де, тр пи сва ко днев ни 
мо бинг, пра ва из рад ног од но са се све ви ше сма њу ју, рад 
по ста је све не си гур ни ји. Као по сле ди ца та квог ста ња, у 
дру штву ра сте број рад них спо ро ва ко ји се во де пред су
до ви ма оп ште над ле жно сти.

За то по сто ји ре ал на по тре ба да се за по сле ни ма омо
гу ћи да пред Ре пу блич ком аген ци јом за мир но ре ша ва
ње рад них спо ро ва рад не спо ро ве ре ша ва ју бес плат но 
и ефи ка сно. Мир ним ре ша ва њем свих спор них пи та ња 
ве за них за про цес ра да спре ча ва ју се број ни, ску пи и ду
го трај ни спо ро ви пред су дом, док се, исто вре ме но, под
сти чу до бри ме ђу соб ни од но си.

Уна пре ђе ње ал тер на тив них ме то да ре ша ва ња рад них 
спо ро ва до при но си по што ва њу људ ских пра ва, прин ци
пи ма вла да ви не пра ва и прав не др жа ве, по го то во ако се 
узме у об зир чи ње ни ца да је у ве ли ком бро ју пред ме та 
пред Европ ским су дом за људ ска пра ва, у рад ним спо ро
ви ма про тив Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђе на по вре да пра ва 
на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

На ђа Го јо вић



ПРАК СА МИР НОГ РЕ ША ВА ЊА  
РАД НИХ СПО РО ВА
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Прак са мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва

Ре пу блич ка аген ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо
ро ва осно ва на је За ко ном о мир ном ре ша ва њу рад них 
спо ро ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04, 104/09 и 
50/18), и оба вља струч не по сло ве ко ји се од но се на мир но 
ре ша ва ње ко лек тив них и ин ди ви ду ал них спо ро ва, из бор 
ми ри те ља и ар би та ра, во ђе ње Име ни ка ми ри те ља и ар
би та ра, струч но уса вр ша ва ње ми ри те ља и ар би та ра, од
лу чи ва ње о из у зе ћу ми ри те ља и ар би та ра, еви ден ци ју о 
по ступ ци ма мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, те дру ге 
по сло ве од ре ђе не За ко ном. Ре пу блич ка аген ци ја за мир
но ре ша ва ње рад них спо ро ва је по себ на ор га ни за ци ја.

У по гле ду ре ша ва ња ин ди ви ду ал них рад них спо ро ва, 
ме тод ко ји је уста но вљен За ко ном је по сту пак ар би тра
же. Ар би тра жа је об лик ре ша ва ња спо ро ва у ком тре ћа, 
не за ви сна стра на раз ма тра ар гу мен те обе стра не у спо ру 
и на кон то га до но си од лу ку ко ја је ко нач на и оба ве зу ју ћа 
за стра не у спо ру.

Ко лек тив ни рад ни спо ро ви ре ша ва ју се пред Од бо
ром за ми ре ње, ко ји чи не пред став ни ци стра на у спо ру и 
тре ћа, не за ви сна стра на (ми ри тељ). Ми ри тељ пру жа са
мо струч ну по моћ и не ма овла шће ње од лу чи ва ња. Циљ 
ова квог по ступ ка је по сти за ње ста бил ног спо ра зу ма.

По сту пак мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва и из бо ра 
ми ри те ља и ар би тра у по ступ ку за сно ван је на на че лу до
бро вољ но сти. Чла ном 18. За ко на од сту па се од овог на че
ла, та ко да је у де лат но сти ма од оп штег ин те ре са ус по ста
вљен прин цип оба ве зно сти по кре та ња по ступ ка.

На ве де но је ускла ђе но и са ме ђу на род ном ме то до ло
ги јом ре ша ва ња рад них спо ро ва, ко ја по зна је три раз
ли чи та ти па ал тер на тив ног ре ша ва ња рад них спо ро ва, 
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у за ви сно сти од сте пе на ме ша ња тре ће стра не, и то: ми
ре ње, ко је је усме ре но на пру жа ње по мо ћи стра на ма да 
до ђу до обо стра но при хва тљи вог ре ше ња; по сре до ва
ње, ко је је по сту пак где по сред ник  /  ме ди ја тор мо же и 
да пред ла же ре ше ња спо ра, а стра не су сло бод не да при
хва те или да од би ју та кве пред ло ге; и ар би тра жа, ко ја се 
ја вља као по след ња мо гућ ност, са сво јом ква зи суд ском 
при ро дом, и обич но се ко ри сти на кон не у спе лих по ку
ша ја по сре до ва ња.

По сту пак мир ног ре ша ва ња рад ног спо ра по кре ће се 
под но ше њем пред ло га Ре пу блич кој аген ци ји за мир но 
ре ша ва ње рад них спо ро ва. Основ ни еле мен ти ко је пред
лог са др жи је су: име, пре зи ме и адре са, од но сно на зив и 
се ди ште стра на у спо ру, као и пред мет спо ра. Осим пред
ло га, стра не у спо ру су ду жне да до ста ве и рас по ло жи ву 
до ку мен та ци ју ко ја се од но си на пред мет спо ра. Пред ви
ђе но је да стран ке мо гу за јед нич ки да под не су пред лог, 
али уко ли ко то ни је слу чај, да љи по сту пак се на ста вља 
та ко што Аген ци ја до ста вља пред лог и до ку мен та ци ју 
дру гој стра ни, ко ја је ду жна да се у ро ку од пет рад них 
да на из ја сни да ли при хва та мир но ре ша ва ње спо ра. Са
ме стра не у спо ру спо ра зум но од ре ђу ју ар би тра, од но сно 
ми ри те ља, у ро ку од три рад на да на од да на при хва та ња 
по је ди нач ног пред ло га, или га спо ра зум но име ну ју при
ли ком за јед нич ког под но ше ња пред ло га. Ако стра не у 
спо ру спо ра зум но не од ре де ар би тра  / ми ри те ља, од ре
ђу је га ди рек тор Аген ци је.

Број не су пред но сти ал тер на тив них ме то да (ван суд
ског на чи на) ре ша ва ња рад них спо ро ва. Не ке од њих 
огле да ју се, нај пре, у ефи ка сно сти и еко но мич но сти по
ступ ка, ко јим је омо гу ће на рав но прав ност стра на, пре
пу шта ње стра нач кој ау то но ми ји; по сту пак је до бро во
љан, бес пла тан, не фор ма лан, до во ди до ква ли тет ни јег 
ре ша ва ња рад них спо ро ва, ис кљу чу је по тре бу за во ђе
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њем ду го трај ног и ску пог по ступ ка пред су дом; спо ро
ви се ре ша ва ју уз при су ство тре ће, не у трал не стран ке, 
по бољ ша ва се ко му ни ка ци ја стра на у спо ру, и др. Де ло
твор ним ко ри шће њем ових ме ха ни за ма мо гу ће је ми ни
ми зи ра ти не га тив не ефек те и по сле ди це рад них спо ро ва, 
ко ји не ми нов но ути чу на очу ва ње со ци јал ног ми ра. Ме
ђу тим, основ ни пред у слов за њи хо во успе шно ре ша ва ње 
и по сти за ње ду го трај них спо ра зу ма је по сто ја ње озбиљ
не на ме ре и спрем но сти стра на у спо ру да ак тив ним уче
ство ва њем ре ше кон кре тан спор.

Ин сти тут мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва у на шем 
прав ном си сте му, од до но ше ња За ко на о мир ном ре ша
ва њу рад них спо ро ва 2004. го ди не, пре ко из ме на и до пу
на овог про пи са 2009. го ди не, па до да нас, у стал ном је 
раз во ју и уна пре ђи ва њу, што се огле да кроз из ме не про
пи са, али и кроз раз вој прак се ми ри те ља и ар би та ра у ре
ша ва њу рад них спо ро ва.

Но ви не на кон из ме не За ко на о мир ном  
ре ша ва њу рад них спо ро ва

Ва жну но ви ну на по љу уна пре ђе ња ин сти ту та мир ног 
ре ша ва ња рад них спо ро ва пред ста вља из ме на и до пу на 
За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, по но во на
кон 9 го ди на. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је на 
сед ни ци Осмог ван ред ног за се да ња, 28. ју на 2018. го ди не, 
усво ји ла Пред лог за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва.

Прак тич но су по твр ђе на сва ре ше ња ко ја су пред ло
же на од стра не Рад не гру пе за из ме ну овог за ко на, са ста
вље не од пред став ни ка со ци јал них парт не ра и екс пе ра та 
у обла сти рад ног пра ва, а у ци љу уна пре ђе ња ин сти ту та 
мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва и от кла ња ња кључ них 
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не до ста та ка са ко ји ма су се сре та ли у до са да шњој при ме
ни овог за ко на. На сто ја ло се да се на овај на чин ре гу ли ше 
и ускла ди прак са, а Ре пу блич ка аген ци ја за мир но ре ша
ва ње рад них спо ро ва је до би ла и но ве над ле жно сти. Ак
ту ел не из ме не За ко на до но се но ви не и у по гле ду спо ро ва 
ко ји мо гу да се ре ша ва ју мир ним пу тем.

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о мир ном ре ша
ва њу рад них спо ро ва до нео је од ре ђе не но ви не, ко је ће се 
од ра зи ти на рад Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва, али и на да љи раз вој ин сти ту та мир ног 
ре ша ва ња рад них спо ро ва. Пре све га, овом по след њом 
из ме ном се до пу њу ју од ред бе ак ту ел ног за ко на. То нај
пре до ла зи до из ра жа ја код од ред би ко је про пи су ју над
ле жност Аген ци је у слу ча је ви ма ко лек тив них и ин ди ви
ду ал них рад них спо ро ва.1

На кон ових из ме на, ко лек тив ним рад ним спо ром се 
сма тра ју, из ме ђу оста лог, и спо ро ви по во дом оства ри ва
ња пра ва на утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти син ди ка та 
код по сло дав ца, као и спо ро ви по во дом утвр ђи ва ња ми
ни му ма про це са ра да у скла ду са за ко ном.

До пу ње не су и над ле жно сти за ин ди ви ду ал не рад не 
спо ро ве, ко је се про ши ру ју на спо ро ве по во дом ис пла те 
пу не пла те од но сно за ра де у скла ду са за ко ном (а не са мо 
у ве зи са ис пла том ми ни мал не за ра де), за тим по во дом 
ис пла те на кна де за ра де од но сно пла те, ис пла те на кна де 
тро шко ва и дру гих при ма ња у скла ду са за ко ном, ко лек
тив ним уго во ром, пра вил ни ком о ра ду и уго во ром о ра
ду, утвр ђи ва ња рад ног вре ме на, као и ис пла те от прем ни
не при од ла ску у пен зи ју.

Основ на на че ла по ступ ка мир ног ре ша ва ња рад них 
спо ро ва су до пу ње на, та ко да је уве де но на че ло не за ви

1 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о мир ном ре ша ва њу рад
них спо ро ва об ја вљен је у Слу жбе ном гла сни ку РС бр. 50/18.
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сно сти, ко јим је про пи са но да је ми ри тељ, од но сно ар би
тар, не за ви сан у ра ду. Та не за ви сност се под ра зу ме ва ла, 
али ни је би ла ја сно про пи са на.

Пре ци зи ра ни су ро ко ви, нпр. рок од 3 да на ко ји је 
има ла дру га стра на у спо ру да се из ја сни про ду жен је на 
5 рад них да на. Ти ме се не гу би се на ефи ка сно сти, а до
би ја се у по ступ ку, јер је рок ре ал ни ји, по себ но за ве ће 
по сло дав це са сло же ни јим до но ше њем од лу ка.

Ве за но за ко лек тив но пре го ва ра ње, пре ци зи ра се уло
га ми ри те ља у по ступ ку ко лек тив ног пре го ва ра ња, та ко 
да у слу ча ју ан га жо ва ња ми ри те ља у по ступ ку ко лек тив
ног пре го ва ра ња ми ри тељ пру жа по моћ уче сни ци ма ра
ди спре ча ва ња на стан ка спо ра. Свр ха ове од ред бе је да 
се ми ри тељ укљу чу је и у слу ча ју ка да пре ти опа сност од 
на стан ка спо ра у то ку пре го во ра.

До пу ње не су и од ред бе о стра на ма у спо ру у де лат
но сти ма од оп штег ин те ре са, ко је су ду жне да при сту
пе мир ном ре ша ва њу ко лек тив ног спо ра и у слу ча је ви ма 
оства ри ва ња пра ва на утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти 
син ди ка та код по сло дав ца, као и у слу ча ју утвр ђи ва ња 
ми ни му ма про це са ра да у скла ду са за ко ном. У де лат но
сти ма од оп штег ин те ре са стра не су ду жне да под не су 
пред лог за по кре та ње по ступ ка мир ног ре ша ва ња рад
ног спо ра у ро ку од три рад на да на од на стан ка спо ра, са 
на ме ром уста но вља ва ња ре ал них ро ко ва, а не три да на, 
ка ко је би ло про пи са но.

По пи та њу овла шће ња ми ри те ља у то ку по ступ ка, у 
слу ча ју ка да се стра не у спо ру не са гла се о пре по ру ци, 
ре ше ње ко јим ми ри тељ мо же стра на ма у спо ру да пред
ло жи пре по ру ку је из ме ње но, та ко да ми ри тељ са мо на 
зах тев јед не од стра на у спо ру мо же да пред ло жи пре
по ру ку, нај ка сни је у ро ку од три да на од да на за кљу че ња 
рас пра ве. То је би ла су ге сти ја Ме ђу на род не ор га ни за ци
је ра да, са на ме ром да ми ре ње не пре ра сте у ме ди ја ци ју 
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од но сно по сре до ва ње. Спо ра зум о ре ше њу спо ра мо же 
се за кљу чи ти на осно ву пре по ру ке или не за ви сно од ње.

Пре ци зи ра но је и да, у слу ча ју ка да стра не у спо ру по
во дом за кљу че ња ко лек тив ног уго во ра за кљу че спо ра зум, 
тај спо ра зум по ста је основ за из ме не или до пу не ко лек
тив ног уго во ра. Раз лог за на ве де но је чи ње ни ца да стра
не ко је су по сти гле спо ра зум не мо ра ју да бу ду уче сни ци 
ко лек тив них пре го во ра (не ре пре зен та тив ни син ди кат). 
Та ко ђе, спо ра зум се са ста вља у сло бод ној фор ми, од но сно 
не ма фор му оп штег ак та ка кву ко лек тив ни уго во ри има ју.

Код ко лек тив них спо ро ва, ко ји због сло же но сти че сто 
тра ју ду же од про пи са ног ро ка, усво је но је да се рок са 
30 да на од да на отва ра ња рас пра ве из у зет но, по зах те ву 
стра на у спо ру, мо же про ду жи ти за још 30 да на. До са да 
је за кон ско ре ше ње би ло да ми ри тељ рас пу шта Од бор и 
на ста вља по сту пак ми ре ња не по сред ним кон так том са 
стра на ма у спо ру, где им по ма же да се са ста ну и рас пра
вља ју о пред ме ту спо ра.

Бит на из ме на је и да се ар би тру омо гу ћа ва да то ком по
ступ ка код зло ста вља ња на ра ду ука зу је стра на ма у спо ру 
да спор мо гу да ре ше и спо ра зум но, у ду ху мир ног ре ша
ва ња спо ра. Спор по во дом зло ста вља ња и дис кри ми на ци
је из у зет но мо же да се окон ча са мо на осно ву спо ра зу ма 
стра на у спо ру, а ако исти не по сто ји, ар би тар до но си ре
ше ње о об у ста ви по ступ ка и упу ћу је стра не у спо ру да о 
ис тој прав ној ства ри мо гу во ди ти суд ски по сту пак.

Бит на но ви на је укљу чи ва ње ве шта че ња, а с об зи ром 
на то да се про ши ру је над ле жност код ин ди ви ду ал них 
спо ро ва на за ра де од но сно пла те, ко је ни су са мо ми ни
мал на за ра да, на кна де тро шко ва и дру га при ма ња, нео п
ход но је да стра не у спо ру мо гу, уко ли ко то же ле, да ан га
жу ју ве шта ка. За раз ли ку од услу га ар би тра и ми ри те ља, 
ко је су за стра не у спо ру бес плат не, тро шко ве ан га жо ва
ња ве шта ка сно си сва ка од стра на у спо ру.
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До пу ње не су и од ред бе ко је се ти чу из бо ра ми ри те
ља и ар би та ра, где је пре ци зи ра но да Аген ци ја об ја вљу је 
јав ни оглас за из бор ми ри те ља и ар би та ра у Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је, те да се од лу ка о из бо ру ми
ри те ља и ар би та ра до но си у ро ку од 60 да на од да на ис те
ка ро ка за под но ше ње при ја ва.

Про пи са но је и до но ше ње Етич ког ко дек са ми ри те ља 
и ар би та ра, ко ји пред ла же ре сор ни ми ни стар. Пи та ње 
ети ке ми ри те ља и ар би та ра је и од стра не Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да оце ње но као ве о ма бит но и на ја вље но 
као те ма на ред них ре ги о нал них кон фе рен ци ја.

Прак са Ре пу блич ке аген ци је за мир но  
ре ша ва ње рад них спо ро ва

Ре пу блич ка аген ци ја за мир но ре ша ва ње рад них спо
ро ва по сто ји од 2005. го ди не. У над ле жно сти јој је ре ша
ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек тив них рад них спо ро ва пу
тем ар би тра же и ми ре ња.

Ин ди ви ду ал ним рад ним спо ром, у сми слу за ко на, сма
тра се спор по во дом: 1) от ка за уго во ра о ра ду; 2) рад ног 
вре ме на; 3) оства ри ва ња пра ва на го ди шњи од мор; 4) ис
пла те за ра де / пла те, на кна де за ра де / пла те и ми ни мал не 
за ра де у скла ду са за ко ном; 5) ис пла те на кна де тро шко ва за 
ис хра ну у то ку ра да, за до ла зак и од ла зак са ра да, ре гре са 
за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра и дру ге на кна де тро шко ва 
у скла ду са за ко ном; 6) ис пла те от прем ни не при од ла ску у 
пен зи ју, ју би лар не на гра де и дру гих при ма ња у скла ду са 
за ко ном; 7) дис кри ми на ци је и зло ста вља ња на ра ду.

Ко лек тив ним рад ним спо ром у сми слу за ко на сма тра 
се спор по во дом: 1) за кљу чи ва ња, из ме на и / или до пу
на ко лек тив ног уго во ра; 2) при ме не ко лек тив ног уго во
ра у це ли ни или ње го вих по је ди них од ред би; 3) при ме не 
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оп штег ак та ко јим се ре гу ли шу пра ва, оба ве зе и од го вор
но сти за по сле них, по сло дав ца и син ди ка та; 4) оства ри
ва ња пра ва на син ди кал но ор га ни зо ва ње и де ло ва ње и 
оства ри ва ње пра ва на утвр ђи ва ње ре пре зен та тив но сти 
син ди ка та код по сло дав ца; 5) штрај ка; 6) оства ри ва ња 
пра ва на ин фор ми са ње, кон сул то ва ње и уче шће за по сле
них у упра вља њу, у скла ду са за ко ном; 7) утвр ђи ва ња ми
ни му ма про це са ра да, у скла ду са за ко ном.

Од 2005. го ди не до де цем бра 2018. го ди не, од но сно 
од осни ва ња Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва, под не то је 16032 пред ло га за мир но ре
ша ва ње рад ног спо ра, од че га је ме ри тор но ре ше но 6086 
спо ро ва, а оста так је ре шен у управ ном по ступ ку, има
ју ћи у ви ду основ но на че ло до бро вољ но сти. Од укуп ног 
бро ја по кре ну тих по сту па ка би ло је 15730 ин ди ви ду ал
них и 302 ко лек тив на рад на спо ра.

Број по кре ну тих по сту па ка за 2017. го ди ну из но сио је 
укуп но 1073 ре ша ва на рад на спо ра, од че га је би ло 1045 
ин ди ви ду ал них по сту па ка и 28 ко лек тив них по сту па ка. 
Ово је тре ћа го ди на да се бе ле жи про гре си ја бро ја по сту
па ка ко ји се ре ша ва ју пред Аген ци јом. Број пред ме та ре
ша ва них пред Аген ци јом је око пет пу та ве ћи у од но су на 
ра ни ји пе ри од, ка да се про сеч но во ди ло око 200 по сту
па ка го ди шње. У 2016. го ди ни мир ним пу тем је ре ше но 
956 рад них спо ро ва, у 2015. го ди ни је ре ше но 322 рад на 
спо ра, а у 2014. го ди ни 199 рад них спо ро ва, што је ина че 
и био го ди шњи про сек од 2010. до 2014. го ди не.

Бит но је на по ме ну ти и да је, на ини ци ја ти ву Аген ци је, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла два за кључ ка. Пр ви је За
кљу чак 05 број 1168060/201502 од 29. 7. 2015, ко јим Вла
да пре по ру чу је јав ном сек то ру да, у скла ду са за ко ном, 
ко лек тив не и ин ди ви ду ал не рад не спо ро ве ре ша ва ју 
пред Ре пу блич ком аген ци јом за мир но ре ша ва ње рад них 
спо ро ва. Дру ги је За кљу чак 05 број 1110175/20171 од 



27

Прак са мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва

26. 10. 2017, ко јим се пре по ру чу је јав ном сек то ру да ко
ри сте мо гућ ност уче шћа ми ри те ља у ко лек тив ном пре
го ва ра њу при ли ком за кљу чи ва ња ко лек тив них уго во ра, 
у скла ду са за ко ном ко јим се ре гу ли ше област мир ног 
ре ша ва ња рад них спо ро ва, и да ин фор ми шу сво је пред
став ни ке у ко лек тив ном пре го ва ра њу о мо гућ но сти уно
ше ња кла у зу ле у ко лек тив не уго во ре да рад не спо ро ве 
ре ша ва ју у скла ду са за ко ном ко јим се ре гу ли ше област 
мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва.

У окви ру про јек та „Со ци јал ни парт не ри за јед но за 
по ве ћа ње ви дљи во сти ван суд ске за шти те рад них пра ва 
– мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва“, то ком 2018. го ди не, 
у са рад њи са Удру же њем гра ђа на „Ини ци ја ти ва за раз вој 
и са рад њу“, уз фи нан сиј ску по др шку So li dar Su is se / Swiss 
La bo ur As si stan ce (SLA) – Кан це ла ри је у Ср би ји, а у парт
нер ству са Ује ди ње ним гран ским син ди ка ти ма „Не за ви
сност“, Са ве зом са мо стал них син ди ка та Ср би је и Уни јом 
по сло да ва ца Ср би је, Ре пу блич ка аген ци ја за мир но ре
ша ва ње рад них спо ро ва је одр жа ла ви ше ра ди о ни ца, на 
ко ји ма је циљ био да се по сту пак пред Аген ци јом при
бли жи за по сле ни ма и по сло дав ци ма, кроз пре зен та ци ју 
ра да Аген ци је и си му ла ци ју по ступ ка мир ног ре ша ва ња 
рад ног спо ра. На на ве де ни на чин, со ци јал ни парт не ри 
су сте кли увид у про цес мир ног ре ша ва ња рад ног спо ра 
и у ње го ве прак тич не пред но сти. Ра ди о ни це су одр жа
не у Сом бо ру 25. ок то бра, Пи ро ту 31. ок то бра, Су бо ти
ци 7. но вем бра, и Ле сков цу 14. но вем бра 2018. го ди не. 
Исте ра ди о ни це су у 2017. го ди ни ор га ни зо ва не у Вр шцу, 
Кра гу јев цу, Кра ље ву и Ужи цу. По ред на ве де них гра до ва, 
у 2016. го ди ни ра ди о ни це су ор га ни зо ва не у Ру ми, Сме
де ре ву и Ва ље ву, а у 2015. го ди ни у Ја го ди ни, Кру шев цу, 
Но вом Са ду и Шап цу. Пр ви пут су ор га ни зо ва не и две 
по себ не пре зен та ци је за по сло дав це, 21. но вем бра у Кру
шев цу и 28. но вем бра 2018. го ди не у Но вом Са ду.
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Та ко ђе, у окви ру на ве де ног про јек та из ра ђен је он лајн 
курс за по сло дав це о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва.2 
Циљ овог кур са је да се кроз крат ку ви део пре зен та ци ју 
упо зна мо са ре ша ва њем спо ро ва пред Аген ци јом. На кон 
од гле да не пре зен та ци је мо же се ура ди ти кра так он лајн 
тест, у ци љу про ве ре сте че ног зна ња кроз овај курс.

Из ра ђе на је и апли ка ци ја за smart мо бил не те ле фо не, 
ко ја има за циљ да олак ша раз ме ну ин фор ма ци ја за све 
за ин те ре со ва не стра не: за гра ђа не кроз мо гућ ност по
ста вља ња пи та ња и по кре та ња по ступ ка пу тем мо бил
ног те ле фо на, али и за ми ри те ље и ар би тре кроз струч ни 
фо рум у ци љу ујед на ча ва ња прак се. Апли ка ци ја мо же да 
се пре у зме пу тем Go o gle Play Sto re и App Sto re.

Пре глед бро ја рад них спо ро ва ре ша ва них пред  
Ре пу блич ком аген ци јом за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва  

у пе ри о ду 2005–2018.

2005. го ди на 

Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 10
ме ри тор но ре ше но 5

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 857
ме ри тор но ре ше но 269

2006. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 17
ме ри тор но ре ше но 11

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 4977
ме ри тор но ре ше но 1659

2007. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 16
ме ри тор но ре ше но 9

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 3410
ме ри тор но ре ше но 1110

2008. го ди на 

Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 12
ме ри тор но ре ше но 7

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 958
ме ри тор но ре ше но 305

2 Курс се мо же по гле да ти на стра ни ци: www.mrrs.rs
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2009. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 12
ме ри тор но ре ше но 8

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 789
ме ри тор но ре ше но 266

2010. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 25
ме ри тор но ре ше но 10

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 249
ме ри тор но ре ше но 77

2011. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 18
ме ри тор но ре ше но 8

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 837
ме ри тор но ре ше но 279

2012. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 20
ме ри тор но ре ше но 9

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 239
ме ри тор но ре ше но 114

2013. го ди на 

Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 28
ме ри тор но ре ше но 10

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 251
ме ри тор но ре ше но 64

2014. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 26
ме ри тор но ре ше но 16

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 173
ме ри тор но ре ше но 168

2015. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 30
ме ри тор но ре ше но 21

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 292
ме ри тор но ре ше но 83

2016. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 28
ме ри тор но ре ше но 15

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 928
ме ри тор но ре ше но 708

2017. го ди на 
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 28
ме ри тор но ре ше но 16

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 1046
ме ри тор но ре ше но 393
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2018. го ди на (до 30. 11. 2018)
Ко лек тив ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 32
ме ри тор но ре ше но 10

Ин ди ви ду ал ни рад ни спо ро ви
по кре ну то 724
ме ри тор но ре ше но 436

Укуп но ко лек тив них рад них 
спо ро ва
по кре ну то 302
ме ри тор но ре ше но 155

Укуп но ин ди ви ду ал них рад них 
спо ро ва
по кре ну то 15730
ме ри тор но ре ше но 5931

УКУП НО
ПО КРЕ НУ ТО 16032

МЕ РИ ТОР НО РЕ ШЕ НО 6086

На осно ву све га на ве де ног, мо же мо ре ћи да је ста ње 
у обла сти мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва у Ре пу бли
ци Ср би ји, уз до при нос Ре пу блич ке аген ци је за мир но 
ре ша ва ње рад них спо ро ва, на кон го то во 14 го ди на при
ме не За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, за до
во ља ва ју ће и, сва ка ко, охра бру ју ће, уз ви дљи ве по ма ке 
у свим сег мен ти ма. Ста ти стич ки гле да но, број во ђе них 
по сту па ка по твр ђу је зна чај ин сти ту та мир ног ре ша ва ња 
рад них спо ро ва у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је.

Ви ше го ди шње ис ку ство је ство ри ло и бо га ту прак су 
ми ри те ља и ар би та ра у обла сти мир ног ре ша ва ња ко лек
тив них и ин ди ви ду ал них рад них спо ро ва, а део те прак се 
је пред ста вљен на на ред ним стра ни ца ма овог при руч ни ка.

др Иви ца Ла зо вић,
Ре пу блич ка аген ци ја за

мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 1

„Де зо до ранс“

УЧЕ СНИ ЦИ У СПО РУ

Уче сни ци у спо ру би ли су за по сле на као пред ла гач 
са јед не стра не и по сло да вац – про тив ник пред ла га ча са 
дру ге стра не.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет спо ра био је по ни штај ре ше ња о пре стан ку 
рад ног од но са (от ка за уго во ра о ра ду).

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

Пред ло гом за по сле не, уз пи сме ну са гла сност по сло
дав ца, по кре нут је ин ди ви ду ал ни рад ни спор из ме ђу 
стра на у спо ру.

С об зи ром на то да уче сни ци у спо ру ни су спо ра зум но 
од ре ди ли ар би тра, то је, на осно ву од ред бе чла на 12. став 
2. За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва („Слу жбе
ни гла сник РС“, бр. 125/04, 104/09), ар би тра у овом спо ру 
ре ше њем од ре дио ди рек тор Ре пу блич ке аген ци је за мир
но ре ша ва ње рад них спо ро ва.

По од ре ђи ва њу за по сту па ју ћег ар би тра и пре у зи ма њу 
пред ме та, ар би тар је без од ла га ња, на кон усме не, те ле фон
ске ко му ни ка ци је са стра на ма у спо ру, од ре дио ме сто, да
тум и вре ме одр жа ва ња јав не рас пра ве. Јав на рас пра ва је 
одр жа на у про сто ри ја ма по сло дав ца, у при су ству стра на у 
спо ру, и окон ча на је у истом да ну ка да је и за по че та.
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КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

Ра ди утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња од зна ча ја за ре ше
ње ове прав не ства ри, ар би тар је на ро чи шту за јав ну рас
пра ву спро вео до ка зни по сту пак. Пре ма утвр ђе ном чи ње
нич ном ста њу, под но си тељ ка пред ло га је код по сло дав ца 
би ла у рад ном од но су на од ре ђе но вре ме, на рад ном ме сту 
про дав ца у мар ке ту по сло дав ца, где је кон крет ног да на у 
од ре ђе но вре ме, из ка ве за у ком се на ла зи ко зме ти ка кри
о ми це и нео вла шће но узе ла де зо до ранс „Do ve“, ко ји је за
тим од не ла у хлад ња чу за во ће и са кри ла га ис под ра фа, са 
на ме ром да га ко ри сти. По ла зе ћи од на ве де ног чи ње нич
ног ста ња, ко је је при зна ла и под но си тељ ка пред ло га, по
сло да вац је упо зо ре њем под но си тељ ку пред ло га упо зо рио 
да су се сте кли оправ да ни раз ло зи за от каз уго во ра о ра ду. 
Упо зо ре ње је под но си тељ ка уред но при ми ла. Из ја шње њем 
на упо зо ре ње под но си тељ ка пред ло га је на ве ла да не спо
ри узи ма ње де зо до ран са, оправ да ва ју ћи тај чин по тре бом 
да ану ли ра не при јат не ми ри се ко ји на ста ју услед пре те ра
ног зно је ња и не кон тро ли са ног вр ше ња ма ле ну жде, а због 
здрав стве них про бле ма. Ре ше њем по сло дав ца утвр ђе но је 
да за по сле ној на по сло ви ма про дав ца у су пер мар ке ту пре
ста је рад ни од нос, от ка зом од стра не по сло дав ца уго во ра 
о ра ду, због по вре де рад не оба ве зе утвр ђе не тач ком 16, 
под тач ком 11. на ве де ног Уго во ра о ра ду, ко ја се са сто ји у 
нео вла шће ном рас по ла га њу и по слу зи сред стви ма по сло
дав ца. За по сле на је ре ше ње уред но при ми ла. У по ступ ку 
от ка зи ва ња уго во ра о ра ду ни је тра же но ми шље ње ор га
ни за ци је син ди ка та, јер под но си тељ ка ни је ње гов члан.

ПРАВ НА ОЦЕ НА И ИС ХОД ПО СТУП КА

На осно ву из ве де них до ка за, бри жљи ве оце не сва
ког до ка за за себ но и свих до ка за за јед но, као и на осно
ву ре зул та та це ло куп ног по ступ ка, ар би тар је утвр дио да 
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пред лог за по сле не ни је осно ван. У по гле ду за ко ни то сти 
оспо ре ног ре ше ња са аспек та при ме не ма те ри јал ног пра
ва, ар би тар је оце нио да је оспо ре но ре ше ње до не то у скла
ду са од ред ба ма чла на 179. став 1. и 2. За ко на о ра ду, ко ји
ма је утвр ђе но да по сло да вац мо же за по сле ном да от ка же 
уго вор о ра ду ако за то по сто је оправ да ни раз ло зи ко ји се 
од но се на рад ну спо соб ност за по сле ног, ње го во по на ша ње 
и по тре бе по сло дав ца, и ако за по сле ни сво јом кри ви цом 
учи ни по вре ду рад не оба ве зе утвр ђе не оп штим ак том или 
уго во ром о ра ду, као и у скла ду са од ред бом тач ке 16. под
тач ка 11. Уго во ра о ра ду, ко јом је утвр ђе но да за по сле ном 
пре ста је рад ни од нос от ка зом уго во ра о ра ду од стра не 
по сло дав ца ако за по сле ни сво јом кри ви цом учи ни по вре
ду рад не оба ве зе, и то нео вла шће но рас по ла га ње и по слу
гу сред стви ма по сло дав ца. На и ме, из пи са них из ја ва за по
сле не и за ме ни ка по сло во ђе у мар ке ту по сло дав ца, као и 
из из ја ве под но си тељ ке пред ло га да те на јав ној рас пра ви 
ко ја је одр жа на у овом по ступ ку, не спор но је утвр ђе но да 
је под но си тељ ка кон крет ног да на из ка ве за су пер мар ке та 
у ком се на ла зи ла ко зме ти ка нео вла шће но узе ла де зо до
ранс „Do ve“, ко ји је за тим од не ла у хлад ња чу за во ће и са
кри ла га ис под ра фа, са на ме ром да га упо тре би. Код та ко 
утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, а по ла зе ћи од то га да оспо
ре но ре ше ње са др жи чи ње нич ни опис рад ње по вре де рад
не оба ве зе ко ји омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју по вре де рад не 
оба ве зе, од но сно ње ну ква ли фи ка ци ју, те да се чи ње нич ни 
опис по вре де рад не оба ве зе мо же под ве сти под од ред бу 
тач ке 16. под тач ка 11. Уго во ра о ра ду, од но сно да се по вре
да рад не оба ве зе мо же ква ли фи ко ва ти као нео вла шће но 
рас по ла га ње и по слу га сред стви ма по сло дав ца, оспо ре но 
ре ше ње је, по оце ни ар би тра, на за ко ну за сно ва но.

Ар би тар је по себ но це нио и тврд њу под но си тељ ке 
пред ло га да је за исту по вре ду рад не оба ве зе већ ка жње
на ума ње њем за ра де за од ре ђе ни ме сец, па је по во дом те 
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тврд ње при ба вље на ме сеч на оце на рад ног по стиг ну ћа 
за по сле не за тај ме сец, на осно ву ко је је утвр ђе но да је до 
ума ње ња за ра де до шло по осно ву оце не ра да име но ва
не, у сми слу од ред бе тач ке 6. Уго во ра о ра ду, пре ма ко јој 
се за ра да мо же ума њи ти или уве ћа ти до 30% по осно ву 
ин ди ви ду ал не оце не за по сле ног, а не по осно ву по вре
де рад не оба ве зе, из че га про из и ла зи да ни је по вре ђе но 
на че ло за бра не од лу чи ва ња два пу та у ис тој ства ри (ne 
bis in idem). Ар би тар је це нио и оста ле на во де стра на у 
по ступ ку, али их ни је по себ но обра зла гао, оце њу ју ћи да 
не ма ју зна чај од лу чу ју ћих окол но сти и да, сто га, ни су од 
ути ца ја на друк чи је ре ше ње ове прав не ства ри.

На осно ву спро ве де ног до ка зног по ступ ка и утвр ђе
ног чи ње нич ног ста ња, при ме ном ре ле вант ног пра ва, 
ар би тар је оце нио да је по сту пак от ка за уго во ра о ра ду 
спро ве ден у скла ду са од ред ба ма чл. 179. до 182, чл. 184. 
и 185. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13), те је ре ше њем од био као нео сно ван 
пред лог за по сле не да се по ни шти као не за ко ни то ре ше
ње по сло дав ца о пре стан ку рад ног од но са за по сле не, от
ка зом од стра не по сло дав ца уго во ра о ра ду, због по вре де 
рад не оба ве зе.

Ра до ван Без бра ди ца,
ар би тар и ми ри тељ
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 2

„Ју би лар на на гра да“

УЧЕ СНИ ЦИ У СПО РУ

Уче сни ци у спо ру су би ли за по сле ни у До му здра вља, 
гру па од њих 10, као пред ла га чи, и Дом здра вља као по
сло да вац – про тив ник пред ла га ча.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет спо ра је би ло утвр ђе ње пра ва и ис пла та ју би
лар не на гра де.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

Пред ло гом за по сле них, уз пи сме ну са гла сност по
сло дав ца, по кре нут је ин ди ви ду ал ни рад ни спор из ме ђу 
стра на у спо ру – гру пе од 10 пред ла га ча, за по сле них у До
му здра вља, и по сло дав ца – До ма здра вља, ра ди утвр ђе
ња и ис пла те ју би лар не на гра де.

С об зи ром на то да уче сни ци у спо ру ни су спо ра зум но 
од ре ди ли ар би тра, то је, на осно ву од ред бе чла на 12. став 
2. За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва („Слу
жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04, 104/09 и 50/18), ар би тра 
у овом спо ру ре ше њем од ре дио ди рек тор Ре пу блич ке 
аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва.

По од ре ђи ва њу за по сту па ју ћег ар би тра и пре у зи ма њу 
пред ме та, ар би тар је без од ла га ња, на кон усме не, те ле фон
ске ко му ни ка ци је са стра на ма у спо ру, од ре дио ме сто, да
тум и вре ме одр жа ва ња јав не рас пра ве. Јав на рас пра ва је 
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одр жа на у про сто ри ја ма по сло дав ца, у при су ству стра на у 
спо ру, и окон ча на је у истом да ну ка да је и за по че та.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

На јав ној рас пра ви одр жа ној и за кљу че ној истог да на 
у по слов ним про сто ри ја ма у се ди шту по сло дав ца, у при
су ству тро је и од су ству сед мо ро уред но по зва них пред
ла га ча са јед не стра не, и за кон ског за ступ ни ка по сло дав
ца са дру ге стра не, ар би тар је, уви дом у ре ле вант на до
ку мен та из пер со нал них до си јеа под но си ла ца пред ло га, 
а на ро чи то рад них књи жи ца, Спи ска за по сле них До ма 
здра вља у слу жби сто ма то ло шке здрав стве не за шти те за 
ју би лар не го ди не рад ног ста жа, те прет ход них пи сме них 
из ја шње ња по сло дав ца, да тих на зах тев ар би тра, као и на 
осно ву са гла сних из ја ва стра на у спо ру, утвр дио:
• да је од де сет пред ла га ча њих шест на вр ши ло по тре

бан број го ди на ра да про ве де них у рад ном од но су и 
ти ме ис пу ни ло услов за оства ри ва ње пра ва на ју би лар
ну на гра ду, као и да је по сло да вац по осно ву пра ва на 
ју би лар ну на гра ду не ки ма од њих ис пла тио са мо део 
при па да ју ћег из но са, док дру ги ма ни је ис пла тио би ло 
ка кав из нос;

• да је дво је пред ла га ча сте кло пра во на ју би лар ну на гра
ду у спор ном пе ри о ду, за 30 од но сно 20 го ди на ра да про
ве де них у рад ном од но су, и да им је ис пла ће на ју би лар
на на гра да, при ме ном од ред би чла на 60. Пра вил ни ка о 
ра ду по сло дав ца, ва же ћег у вре ме ка да су под но си тељ ке 
сте кле пра во на ју би лар ну на гра ду, у пу ном из но су;

• да дво је пред ла га ча, иа ко су пот пи са ли пред лог за по
кре та ње по ступ ка мир ног ре ша ва ња рад ног спо ра, не 
са мо да у спор ном пе ри о ду ни су сте кли пра во на ју би
лар ну на гра ду, не го и ни су тра жи ли утвр ђи ва ње пра ва 
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на ју би лар ну на гра ду и ис пла ту од го ва ра ју ћег из но са, 
већ су пред лог пот пи са ли са ци љем да по др же дру ге 
под но си о це пред ло га ко ји има ју пра во на ју би лар ну 
на гра ду и ко ји ма ни је ис пла ћен при па да ју ћи из нос по 
осно ву тог пра ва;

• да ју би лар не на гра де за спор ни пе ри од ни су ис пла ће не, 
у це ло сти или де ли мич но, за по сле ни ма у сто ма то ло
шкој слу жби, а да су ис пла ће не оста лим за по сле ни ма у 
дру гим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма по сло дав ца, и то, 
пре ма из ја ви ди рек то ра по сло дав ца, због то га што је 
Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње на мен ски 
обез бе дио и по сло дав цу до зна чио сред ства за ис пла ту 
ју би лар них на гра да сви ма за по сле ни ма сем за по сле
ни ма у сто ма то ло шкој слу жби.

РЕ ЛЕ ВАНТ НО ПРА ВО И ИС ХОД ПО СТУП КА

На осно ву спро ве де ног до ка зног по ступ ка и утвр ђе ног 
чи ње нич ног ста ња, при ме ном ре ле вант ног пра ва, и то:
а) од ред бе чла на 60. Пра вил ни ка о ра ду по сло дав ца, ко

јом је би ло утвр ђе но да по сло да вац за по сле ном мо же 
да обез бе ди на гра ду за ју би лар не го ди не ра да у До му 
здра вља (став 1), да се ју би лар ним го ди на ма у сми слу 
ста ва 1. овог чла на сма тра ју 10, 20 и 30 го ди на ра да 
(став 2), и да ви си ну ју би лар не на гра де од ре ђу је ди
рек тор До ма здра вља, у скла ду са рас по ло жи вим сред
стви ма (став 3);

б) од ред бе чла на 107. став 5. По себ ног ко лек тив ног уго
во ра за здрав стве не уста но ве чи ји је осни вач Ре пу бли
ка Ср би ја („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 36/10 и 42/10), 
ко ји се, са гла сно од ред би чла на 1. Од лу ке о при ме ни 
По себ ног ко лек тив ног уго во ра за здрав стве не уста но
ве чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја на све по сло дав це 
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ко ји оба вља ју здрав стве ну де лат ност, од но сно од ре
ђе не по сло ве здрав стве не де лат но сти („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 42/10), при ме њу је и на по сло дав ца у 
овом спо ру, а ко јом је би ло утвр ђе но да је по сло да вац 
ду жан да за по сле ном ис пла ти ју би лар ну на гра ду у из
но су од: 1) 50% про сеч не пла те у при вре ди у Ре пу бли
ци Ср би ји за 10 го ди на ра да про ве де них у рад ном од
но су; 2) јед не про сеч не пла те у при вре ди у Ре пу бли ци 
Ср би ји за 20 го ди на ра да про ве де них у рад ном од но су; 
3) јед не и по про сеч не пла те у при вре ди у Ре пу бли ци 
Ср би ји за 30 го ди на ра да про ве де них у рад ном од но
су; 4) две про сеч не пла те у при вре ди у Ре пу бли ци Ср
би ји за 35 го ди на ра да про ве де них у рад ном од но су;

в) од ред бе чла на 28. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је 
за 2009. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 120/08 
и 31/09), ко јом је, по ред оста лог, би ло утвр ђе но да се 
у бу џет ској 2009. го ди ни не ће вр ши ти об ра чун и ис
пла та ју би лар них на гра да пред ви ђе них по себ ним и 
по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма, за ди рект не 
и ин ди рект не ко ри сни ке сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, бу џе та ло кал не вла сти и ор га ни за ци ја за оба
ве зно со ци јал но оси гу ра ње ;

г) од ред бе чла на 15. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је 
за 2010. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 107/09 
и 91/10), ко јом је, по ред оста лог, би ло утвр ђе но да се 
у бу џет ској 2010. го ди ни не ће вр ши ти об ра чун и ис
пла та ју би лар них на гра да пред ви ђе них по себ ним и 
по је ди нач ним ко лек тив ним уго во ри ма, за ди рект не 
и ин ди рект не ко ри сни ке сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, бу џе та ло кал не вла сти и ор га ни за ци ја за оба
ве зно со ци јал но оси гу ра ње;

д) од ред бе чла на 13. став 2. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је за 2011. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
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101/10 и 78/11) ко јом је, по ред оста лог, би ло утвр ђе
но да ће се у 2011. го ди ни об ра чу на ти и ис пла ти ти ју
би лар на на гра да за по сле ни ма код ко ри сни ка из ста ва 
1. овог чла на ко ји су ис пу ни ли усло ве за оства ри ва ње 
овог пра ва у 2009. и 2010. го ди ни, а на осно ву еви ден
ци је за по сле них у на ве де ним го ди на ма; и

ђ) од ред бе чла на 13. став 1. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је за 2012. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
111/11) ко јом је, по ред оста лог, би ло утвр ђе но да ће се 
у бу џет ској 2012. го ди ни вр ши ти об ра чун и ис пла та 
ју би лар них на гра да за за по сле не ко ји су то пра во сте
кли у 2012. го ди ни,

ар би тар је утвр дио:
• да су, са гла сно од ред ба ма чла на 107. став 5. По себ ног 

ко лек тив ног уго во ра за здрав стве не уста но ве чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, чла на 13. став 2. За ко на о 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну, и чла на 13. 
став 1. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2012. го ди
ну, зах те ви шест пред ла га ча осно ва ни и да тим пред
ла га чи ма при па да пра во на ју би лар ну на гра ду за 10, 20 
од но сно 35 го ди на ра да про ве де них у рад ном од но су и 
ис пла ту пу ног нов ча ног из но са по том осно ву (јед ни
ма), од но сно раз ли ке из ме ђу ис пла ће ног и при па да ју
ћег пу ног из но са ју би лар не на гра де (дру ги ма);

• да зах те ви дво је пред ла га ча ко ји ма је, при ме ном од
ред би чла на 60. Пра вил ни ка о ра ду по сло дав ца, по сло
да вац утвр дио пра во на ју би лар ну на гра ду и ис пла тио 
при па да ју ћу на кна ду у пу ном из но су, ни су осно ва ни; и

• да пре о ста ла два пред ла га ча ни су под не ла зах тев због 
по вре де пра ва, већ са ци љем да ва ња сво је вр сне по др
шке дру гим за по сле ни ма ко ји ма ни је ис пла ће на ју би
лар на на гра да, те да овим пред ла га чи ма ни су по вре ђе на 
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пра ва из рад ног од но са, ни ти, сто га, по сто ји ин ди ви
ду ал ни спор у сми слу од ред бе чла на 3. став 2. За ко на о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва,

те је до нео ре ше ње ко јим је:
1. утвр ђе но пра во на ју би лар ну на гра ду за шест под

но си ла ца пред ло га, за 10, 20, од но сно 35 го ди на ра да 
про ве де них у рад ном од но су, и оба ве за по сло дав ца да 
два ма пред ла га чи ма ис пла ти од го ва ра ју ћи пу ни из нос 
ју би лар не на гра де, а пре о ста лим че твор ма да ис пла ти 
раз ли ку из ме ђу ис пла ће ног и при па да ју ћег пу ног из
но са ју би лар не на гра де, у ро ку од 8 да на од да на при је
ма пи сме ног от прав ка ре ше ња;

2. од би јен зах тев два пред ла га ча за ис пла ту из но са ве
ћег од из но са ис пла ће ног на име пра ва на ју би лар ну 
на гра ду сте че ног у спор ном пе ри о ду, за 30 од но сно 20 
го ди на ра да про ве де них у рад ном од но су, као нео сно
ван; и

3. од ба чен пред лог дво је пред ла га ча за ис пла ту ју би лар не 
на гра де.

Ра до ван Без бра ди ца,
ар би тар и ми ри тељ
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„Пре воз“

УЧЕ СНИ ЦИ У СПО РУ

Ин ди ви ду ал ни рад ни спор по кре нут је ра ди утвр ђе ња 
пра ва на ис пла ту на кна де тро шко ва за до ла зак и од ла зак 
са ра да по пред ло гу пред ла га ча – за по сле ног, са ко јим се 
са гла сио по сло да вац – Ин сти тут.

У овом ин ди ви ду ал ном рад ном спо ру стра не су:
• за по сле ни;
• по сло да вац – Ин сти тут.

Ова сту ди ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген ци је за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва у по ступ ку ре ша ва ња 
ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра ко ји је на стао из ме ђу за по
сле ног и по сло дав ца, а по во дом ис пла те на кна де тро шко
ва за до ла зак и од ла зак са ра да.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра је утвр
ђи ва ње пра ва на ис пла ту на кна де тро шко ва за до ла зак и 
од ла зак са ра да.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

Ре ше њем ди рек то ра Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре
ша ва ње рад них спо ро ва од 18.  12.  2015. го ди не, у овом 
пред ме ту од ре ђен је ар би тар.
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КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

Ар би тар је одр жао три јав не рас пра ве у про сто ри ја ма 
по сло дав ца, на ко ји ма су при су ство ва ли за по сле ни и пу
но моћ ни ци по сло дав ца.

За по сле ни је под нео пред лог за по кре та ње ин ди ви ду
ал ног рад ног спо ра Ре пу блич кој аген ци ји за мир но ре
ша ва ње рад них спо ро ва, ра ди утвр ђи ва ња пра ва на ис
пла ту на кна де тро шко ва за до ла зак и од ла зак са ра да за 
пе ри од од ме се ца апри ла 2013. го ди не до но вем бра 2015. 
го ди не. На ро чи шти ма за јав ну рас пра ву стра не у спо ру 
су се са гла си ле да се ра ди о пе ри о ду од ма ја 2013. го ди не 
до но вем бра 2015. го ди не, за ко ји за по сле ном ни је ис пла
ће на на кна да тро шко ва за до ла зак и од ла зак са ра да.

Пу но моћ ни ци по сло дав ца об ја сни ли су да ни је по сто
јао основ за ис пла ту на кна де тро шко ва за до ла зак и од
ла зак са ра да за по сле ном за пе ри од од ма ја 2013. го ди не 
до но вем бра 2015. го ди не, јер оп штим ак том по сло дав ца 
ни је уре ђе на на кна да тро шко ва пре во за за те ри то ри ју 
ван оп шти на гра да на ко јој за по сле ни ста ну је, већ је са мо 
ор га ни зо ван пре воз од стра не по сло дав ца на те ри то ри ји 
оп шти на гра да.

Ар би тар је утвр дио да је по сто јао Пра вил ник о на кна
ди тро шко ва за по сле них у Ин сти ту ту од 21. 4. 2005. го
ди не, ко јим је би ло утвр ђе но пра во на ис пла ту на кна да 
тро шко ва за до ла зак и од ла зак са ра да за по сле ни ма од 
ме ста ста но ва ња до ме ста ра да. Овај пра вил ник је из
ме њен Од лу ком Управ ног од бо ра од 4. 4. 2013. го ди не и 
Од лу ком Управ ног од бо ра од 26. 8. 2013. го ди не, та ко да 
за по сле ном ни је при зна то пра во на на кна ду тро шко ва за 
до ла зак и од ла зак са ра да (од ку ће до по сла), већ је де ли
мич но, на те ри то ри ји оп шти на гра да, по сло да вац ор га
ни зо вао соп стве ни пре воз, док ван те ри то ри ја оп шти на 
гра да за по сле ном ни је при зна то пра во на на кна ду тро
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шко ва. Но вим Пра вил ни ком о на кна ди тро шко ва за по
сле них у Ин сти ту ту утвр ђе но је пра во на на кна ду тро
шко ва за до ла зак и од ла зак са ра да за по сле ни ма, та ко да 
ће за по сле ни од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка (од 
де цем бра 2015. го ди не) има ти пра во на на кна ду тро шко
ва пре во за за до ла зак и од ла зак са ра да, и то од ме ста 
ра да до ме ста ста но ва ња.

Ар би тар је утвр дио:
• да је за по сле ни био за по слен на нео д ре ђе но вре ме на 

осно ву уго во ра о ра ду код по сло дав ца и имао ствар не 
тро шко ве за до ла зак и од ла зак са ра да од те ри то ри је 
оп шти не гра да до ме ста где је жи вео, што је и до ка зао 
у ар би тра жном по ступ ку;

• да по сло да вац ни је ис пла тио на кна ду тро шко ва за до
ла зак и од ла зак са ра да за по сле ном за пе ри од од ма ја. 
2013. го ди не до но вем бра 2015. го ди не, са чим су се са
гла си ли за по сле ни и пу но моћ ни ци по сло дав ца;

• да је за по сле ни био при су тан на по слу, на осно ву еви
ден ци је рад ног вре ме на за пе ри од од ма ја. 2013. го ди не 
до но вем бра 2015. го ди не;

• да је за по сле ни имао тро шко ве за до ла зак и од ла зак са 
ра да, на осно ву до ста вље них ме сеч них и по је ди нач них 
ка ра та, у ви си ни це не на до ста вље ним кар та ма (по је ди
нач ним и ме сеч ним) за пе ри од од ма ја 2013. го ди не до 
но вем бра 2015. го ди не. Ви си на це не ме сеч не и по је ди
нач них ка ра та се ни је ме ња ла за утвр ђе ни пе ри од.
На осно ву чла на 118. став 1. тач ка 1. и чла на 9. став 1. 

За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 25/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), за по сле ни има пра во на на кна ду 
тро шко ва за до ла зак и од ла зак са ра да, а оп штим прав
ним ак том по сло дав ца утвр ђе ни су не по вољ ни ји усло ви 
ра да, па је у скла ду са на пред на ве де ним до не то ре ше ње 
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ко јим је за по сле ном при зна то пра во на ис пла ту на кна де 
тро шко ва за до ла зак и од ла зак са ра да.

ИС ХОД ПО СТУП КА

Ар би тар је до нео ре ше ње у по ступ ку ин ди ви ду ал ног 
рад ног спо ра из ме ђу за по сле ног и по сло дав ца, ко јим је 
утвр дио пра во за по сле ном на ис пла ту на кна де тро шко
ва за до ла зак и од ла зак са ра да, це не ћи од ред бе За ко на о 
ра ду, по себ но се освр ћу ћи на пра во ко је за по сле ни има 
по осно ву чла на 118. и има ју ћи у ви ду члан 9. За ко на о 
ра ду. Пре ма За ко ну о ра ду, за по сле ни има пра во на на
кна ду тро шко ва за до ла зак и од ла зак са ра да, па се оп
штим прав ним ак том за по сле ном не мо гу утвр ди ти не
по вољ ни ји усло ви ра да од усло ва утвр ђе них За ко ном, а у 
су прот ном се при ме њу ју од ред бе За ко на.

Дан ка Ја ћи мо вић,
ар би тар и ми ри тељ
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 4

„Зло ста вља ње“

УЧЕ СНИ ЦИ У ПО СТУП КУ

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу Аген ци је и по сту
па ју ћег ар би тра у ре ша ва њу ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра 
ко ји је за пред мет имао зло ста вља ње на ра ду, из ме ђу пред
ла га ча П. Р. – за по сле не у уста но ви на по сло ви ма ме ди цин
ске се стре, са јед не стра не, и по сло дав ца – До ма здра вља, 
и ли ца име но ва ног као на вод ни зло ста вљач на ра ду – за
по сле не у уста но ви на по сло ви ма ле ка ра, са дру ге стра не.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред ла гач је под нео пред лог за утвр ђе ње зло ста вља
ња на ра ду од стра не Д. Р. због обра ћа ња уз ви ку, на па да 
на ње но лич но до сто јан ство, ко мен та ри са ња ње не при
ват но сти, по на ша ња ко је мо же да до ве де до на ру ша ва ња 
ње ног здрав стве ног ста ња, иза зи ва ња кон флик та и стре
сног ста ња, као и зло у по тре бе овла шће ња. У ве зи са на
во ди ма стра на у по ступ ку, то ком по ступ ка је при ло же на 
обим на пи са на до ку мен та ци ја, ко ја са др жи и пре пи ске 
са дру штве них мре жа, као и фо то гра фи је пред ме та са од
ре ђе ним екс пли цит ним нат пи си ма и цр те жи ма.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

На кон ду жег пе ри о да ме ђу соб но на ру ше них од но са 
из ме ђу за по сле них, П. Р. је под не ла Ре пу блич кој аген ци ји 
за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва пред лог за утвр ђе ње 
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зло ста вља ња на ра ду. Ре пу блич ка аген ци ја је од мах на кон 
под но ше ња пред ло га од ре ди ла по сту па ју ћег ар би тра.

КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА

Ком плек сност по ступ ка се огле да ла у чи ње ни ци да 
су од но си за по сле них у уста но ви и у по ступ ку би ли до 
те ме ре на ру ше ни да су пред ла гач, за кон ски за ступ ник 
уста но ве и ли це име но ва но као на вод ни зло ста вљач на 
ра ду упу ћи ва ли низ ме ђу соб них оп ту жби, те је у по је ди
ним де ло ви ма по ступ ка би ло те шко за кљу чи ти ин те ре се 
ко је стра не, за пра во, за сту па од ре ђе на стра на у по ступ ку.

На кон под но ше ња пред ло га од стра не пред ла га ча, у 
вр ло крат ком ро ку за ка за на је пр ва у ни зу рас пра ва одр
жа них у До му здра вља.

Већ на кон пр ве рас пра ве би ло је ја сно уоч љи во да су 
од но си из ме ђу стра на у по ступ ку, као и де ла за по сле них, 
из у зет но на ру ше ни, те да ће евен ту ал но мир но ре ше ње 
из ме ђу стра на у по ступ ку би ти те шко до сти жно.

Стра не у по ступ ку су то ком рас пра ва из но си ле низ ме
ђу соб них оп ту жби, оп ту жби на име ко ле га ко ји ни су уче
сни ци по ступ ка, и на во да ко ји су још ви ше на ру ша ва ли 
њи хо ве већ на ру ше не од но се, те је ар би тар у од ре ђе ном 
тре нут ку про це нио да је по треб но пре ки ну ти са рас пра ва
ма и за по че ти одво је не раз го во ре са стра на ма у по ступ ку.

На кон ви ше одр жа них, из у зет но зах тев них раз го во ра 
са стра на ма у спо ру, у ци љу мир ног ре ша ва ња спо ра и по
бољ ша ња ме ђу соб них од но са, усле ди ло је ми ре ње стра на у 
спо ру и за кљу че ње спо ра зу ма ко јим је по сту пак окон чан.

ИС ХОД ПО СТУП КА

Глав ни ис ход ар би тра жног по ступ ка је ми ре ње стра на 
у по ступ ку, ко је би за по сле ди цу тре ба ло има ти ди рек тан 
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ути цај на по бољ ша ње оп штег ста ња ме ђу људ ских од но са 
ме ђу за по сле ни ма у на ве де ној уста но ви, а ти ме и по зи
тив не по сле ди це на рад за по сле них, ко ји оба вља ју вр ло 
сло же ну и бит ну де лат ност од јав ног зна ча ја.

Стра не у по ступ ку су на кон пот пи си ва ња спо ра зу ма 
кон ста то ва ле да би на ста вак ме ђу људ ских од но са ме
ђу за по сле ни ма у уста но ви ка кви су би ли до та да мо гао 
про ду би ти по сто је ће и про у зро ко ва ти но ве кон флик те, 
са ве ћим по сле ди ца ма по по је ди не за по сле не у уста но ви, 
те ис та кле за до вољ ство за кљу че ним спо ра зу мом, као и 
на ду да ће се ме ђу људ ски од но си из ме ђу ко ле га по пра ви
ти и же љу да се ко му ни ка ци ја из ме ђу за по сле них од ви ја 
на про фе си о нал ном ни воу.

Игор Ко ка но вић,
ар би тар и ми ри тељ
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 5

„Ми ни ма лац“

УЧЕ СНИ ЦИ У ПО СТУП КУ

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу ар би тра упи са
ног у Име ник ми ри те ља и ар би та ра у по ступ ку мир ног 
ре ша ва ња рад ног спо ра по во дом ис пла те ми ни мал не за
ра де, по кре ну том на зах тев пред ла га ча Н. С. и М. С., про
тив пред ла га ча Ре сто ра на „X“.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет спо ра је ис пла та ми ни мал не за ра де за пе ри
од од 1. 1. 2015. до 15. 5. 2015. го ди не и упла та до при но са 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у ко рист Ре пу блич
ког фон да ПИО, до при но са за со ци јал но и здрав стве но 
оси гу ра ње за по сле них у ко рист Ре пу блич ког фон да за 
со ци јал но и здрав стве но оси гу ра ње за по сле них, као и 
до при но са за слу чај не за по сле но сти Фон ду за оси гу ра ње 
не за по сле них.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

Стра не у спо ру су из бор ар би тра пре пу сти ле ди рек
то ру Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них 
спо ро ва, те је ди рек тор Аген ци је до нео ре ше ње о од ре
ђи ва њу ар би тра, ко јим је у по ступ ку мир ног ре ша ва ња 
рад ног спо ра по во дом ис пла те ми ни мал не за ра де од ре
дио ар би тра.
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КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА

Ар би тар је одр жао две усме не рас пра ве у про сто ри ја
ма по сло дав ца, на ко ји ма су при су ство ва ли пред ла га чи и 
пред став ник по сло дав ца као про тив ник пред ла га ча.

На рас пра ви да на 3. 9. 2015. го ди не стра не у по ступ ку 
су се са гла си ле да се по сту пак ар би тра же одр жи пред ар
би тром, али је про тив ник пред ла га ча из нео чи ње ни цу да 
је Са мо стал на уго сти тељ ска рад ња бри са на из ре ги стра 
код Аген ци је за при вред не ре ги стре.

Ар би тар је за кључ ком кон ста то вао да је СУР бри са
на из ре ги стра код АПР и да је Ре сто ран „X“ осно ван 
12. 5. 2015. го ди не, те је по сту пак одр жан у при су ству по
сло дав ца, јер је то свој ство оба вљао као пред у зет ник у 
скла ду са чла ном 83. За ко на о при вред ним дру штви ма.

Чла ном 84. За ко на о при вред ним дру штви ма про пи
са но је да пред у зет ник за све оба ве зе на ста ле у ве зи са 
оба вља њем сво је де лат но сти од го ва ра це ло куп ном сво
јом имо ви ном, и у ту имо ви ну ула зи и имо ви на ко ју сти
че у ве зи са оба вља њем де лат но сти.

Ста вом 2. истог чла на про пи са но је да од го вор ност 
за оба ве зе из ста ва 1. овог чла на не пре ста је бри са њем 
пред у зет ни ка из ре ги стра.

Ка ко је вла сник пред у зет нич ке Уго сти тељ ске рад ње, 
ко ја је бри са на из ре ги стра пред у зет ни ка, пред у зет ник 
као по сло да вац, то је За ко ном о при вред ним дру штви ма 
про пи са на од го вор ност пред у зет ни ка као по сло дав ца и 
на кон бри са ња, па и за оба ве зе про ис те кле из рад ног од
но са, те је ар би тар до нео од лу ку да су ис пу ње ни усло ви 
да се рас пра ва одр жи.
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ИС ХОД ПО СТУП КА

Ра ди оце не до ка за о осно ва но сти зах те ва пред ла га ча 
да им се ис пла ти ми ни мал на за ра да, ар би тар је из вео до
ка зе чи та њем: Ре ше ња АПР, Уго во ра о ра ду на нео д ре ђе
но вре ме за по кре та че по ступ ка од 31. 7. 2014, 14. 10. 2014, 
1/2006 од 1.  3.  2006. го ди не, Анек са бр. 1/11/2008 од 
9. 01. 2008. го ди не, Анек са 11/29/2008 од 1. 9. 2008. го ди
не, Оба ве ште ња о при је му по ре ске при ја ве елек трон ским 
пу тем бр. 1018921355 од 12. 5. 2015. го ди не, Пра вил ни ка 
о ра ду од 5. 2. 2007. го ди не, Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји по сло ва од 5. 2. 2007. го ди не; са слу шао 
је стран ке у по ступ ку, те је оце нио ис ка зе стра на ка у по
ступ ку и из ве де не до ка зе. На осно ву ре зул та та це ло куп
ног по ступ ка, ар би тар је утвр дио да је зах тев пред ла га ча 
Н. С. за ис пла ту ми ни мал не за ра де осно ван, а пред ла га ча 
М. С. нео сно ван, те је сход но на пред на ве де ном до нео Ре
ше ње од 11. 9. 2015. го ди не, ко јим је оба ве зао по сло дав ца 
да пред ла га чу Н. С. из Бе о гра да ис пла ти ми ни мал ну за
ра ду за сва ки ме сеч ни при па да ју ћи из нос од 1. 1. 2015. 
го ди не до 15. 5. 2015. го ди не, а од био пред лог пред ла га ча 
М. С. из Бе о гра да да му по сло да вац ис пла ти ми ни мал ну 
за ра ду за сва ки ме сеч ни при па да ју ћи из нос од 1. 1. 2015. 
го ди не до 15. 5. 2015. го ди не.

Ре ше њем од 11. 9. 2015. го ди не по сту па ју ћи ар би тар је 
оба ве зао по сло дав ца да за ра чун пред ла га ча Н. С. из Бе о
гра да упла ти до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу
ра ње у ко рист РФ ПИО, до при но се за со ци јал но и здрав
стве но оси гу ра ње за по сле них у ко рист РФ СЗО, као и 
до при но се за слу чај не за по сле но сти Фон ду за оси гу ра ње 
не за по сле них, за пе ри од од 1. 1. 2015. го ди не до 15. 5. 2015. 
го ди не, а све пре ма осно ви ци ко ја бу де ва жи ла на дан ис
пла те у пу ном из но су, у ро ку од 8 да на од да на при је ма ре
ше ња, под прет њом из вр ше ња, а од био пред лог пред ла га ча 
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М. С. из Бе о гра да да по сло да вац за ра чун пред ла га ча упла
ти до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у ко
рист РФ ПИО, до при но се за со ци јал но и здрав стве но оси
гу ра ње за по сле них у ко рист РФ СЗО, као и до при но се за 
слу чај не за по сле но сти Фон ду за оси гу ра ње не за по сле них, 
за пе ри од од 1. 1. 2015. го ди не до 15. 5. 2015. го ди не. Ре ше
њем од 11. 9. 2015. кон ста то ва но је да сва ка стра на сно си 
сво је тро шко ве, у скла ду са за ко ном.

Да ни је ла Ко штан Ко ва че вић,
ар би тар и ми ри тељ
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 6

„Мо бинг“

СТРА НЕ У СПО РУ

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра по је ди нач ни пред мет 
јед ног од за по сле них, Р. Р, ко ји је по кре нуо ар би тра жни 
по сту пак због зло ста вља ња на ра ду про тив по сло дав ца – 
ЈП, ко ји је био са гла сан са пред ло гом да се спор во ди пред 
Ре пу блич ком аген ци јом за мир но ре ша ва ње рад них спо
ро ва од стра не не за ви сног и са ли сте од ре ђе ног ар би тра. 
За зло ста вља ње се те ре тио ди рек тор у ЈП.

Због зло ста вља ња на ра ду, два де се так за по сле них, 
углав ном чла но ва ре пре зен та тив ног син ди ка та, по кре
ну ли су пред Ре пу блич ком аген ци јом за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва ин ди ви ду ал не ар би тра жне спо ро ве про
тив ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа, с ци љем да се из вр ши 
при ти сак ка ко би он био сме њен, бу ду ћи да је у то ку био 
кон курс за из бор ди рек то ра. У на ста лој ат мос фе ри слу
чај је до био зна тан пу бли ци тет и све је ишло ка по тен
ци јал ном угро жа ва њу угле да фир ме, са упли вом ме ди ја 
ко ји су пи са ли про тив ди рек то ра.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред лог је под нет про тив по сло дав ца, од но сно ди рек
то ра Јав ног пред у зе ћа, а рад ње зло ста вља ња ко је је за по
сле ни ста вио на те рет од го вор ном ли цу би ле су: 1. не да
ва ње рад них за да та ка ко је ни је оправ дао по тре ба ма про
це са ра да; 2. нео прав да но од у зи ма ње за по сле но ме сред
ста ва за рад; 3. да ва ње по ни жа ва ју ћих рад них за да та ка 
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ис под ни воа зна ња и ква ли фи ка ци је за по сле ног; 4. че сте 
про ме не рад них за да та ка или нео прав да на пре ки да ња 
ко ја ни су усло вље на про це сом ра да.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

Два де се так за по сле них је 21. 11. 2014. го ди не под не ло 
Аген ци ји пред ло ге за по кре та ње по ступ ка мир ног ре ша
ва ња рад ног спо ра због зло ста вља ња на ра ду. Са пред ло
гом се са гла сио по сло да вац, до пи сом од 1. 12. 2014. го ди
не. С об зи ром на то да за по сле ни и по сло да вац ни су спо
ра зум но од ре ди ли ар би тра, ди рек тор Аген ци је је до нео 
ре ше ња ко ји ма је од ре дио ви ше ар би та ра за по сту па ње у 
овим ин ди ви ду ал ним рад ним спо ро ви ма. Сва ки ар би тар 
је до био по три пред ме та, од но сно по сту пао је по под не
тим пред ло зи ма од стра не три за по сле на. За пред ла га ча 
Р. Р. Ре ше њем ди рек то ра Аген ци је од 2. 12. 2014. го ди не 
од ре ђе на је Ма ја Кри во ка пић.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ПО СТУП КА

По сту пак мир ног ре ша ва ња овог ин ди ви ду ал ног спо
ра во ђен је у скла ду са За ко ном о мир ном ре ша ва њу рад
них спо ро ва, уз при ме ну ма те ри јал ног пра ва, и то: За ко на 
о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду, За ко на о ра ду, За ко на 
о без бед но сти здра вља на ра ду, Пра вил ни ка о пра ви ли
ма по на ша ња по сло дав ца и за по сле них у ве зи са пре вен
ци јом и за шти том од зло ста вља ња на ра ду. У по ступ ку су 
одр жа не две рас пра ве, 17. 12. 2014. го ди не и 24. 12. 2014. 
го ди не, у про сто ри ја ма по сло дав ца, са слу ша не су стра не 
у по ступ ку и пред ло же ни све до ци, те при ло же ни број ни 
до ка зни пред ло зи. Пред ла гач је тра жио да се утвр ди од
го вор ност ди рек то ра С. С. за зло ста вља ње на ра ду и да 
се пре ста не са да љим по ступ ци ма, ко је је ква ли фи ко вао 
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као мо бинг. У при лог сво јим тврд ња ма на вео је, из ме ђу 
оста лог, не да ва ње рад них за да та ка ко је ни је оправ да
но по тре ба ма про це са ра да. У ве зи с тим је ис та као да 
му је апри ла 2014. го ди не ди рек тор по ну дио да пот пи
ше Анекс уго во ра ко јим се рас по ре ђу је на рад но ме сто 
тех ни ча ра, што је пред ла гач мо рао да при хва ти због мо
гу ћег от ка за уго во ра о ра ду. Ис та као је да по ну ђе но рад
но ме сто тех ни ча ра уоп ште не по сто ји у Пра вил ни ку о 
си сте ма ти за ци ји по сло ва у пред у зе ћу. Да ље је на вео да 
су му нео прав да но од у зе та сред ства за рад, ко ја је ду
жио и ко ја су по треб на тех ни ча ри ма за оба вља ње по сло
ва – од у зе та су му по сле пот пи си ва ња Анек са уго во ра од 
15. 4. 2014. го ди не и ни су му вра ће на. Та ко ђе, ис та као је 
да му је ди рек тор да вао по ни жа ва ју ће рад не за дат ке ко ји 
су ис под ње го вог ни воа зна ња или ква ли фи ка ци је, те да 
су му у пе ри о ду од ма ја до но вем бра 2014. го ди не до де
љи ва ни фи зич ки по сло ви на ме ре њу и обе ле жа ва њу, ко је 
уо би ча је но из во де рад ни ци по уго во ру о де лу или ан га
жо ва ни пре ко омла дин ске за дру ге, а за ко је уоп ште ни је 
по треб на би ло ка ква струч на спре ма. На ве де ни по сло ви 
су му до де љи ва ни ин ди рект но, пи са ним рад ним на ло зи
ма ко је је ди рек тор упу ћи вао ин же ње ри ма, ста вља ју ћи 
им за по сле ног Р. Р. „на рас по ла га ње“. На кра ју је као вид 
зло ста вља ња на вео и че сте про ме не рад них за да та ка или 
нео прав да на пре ки да ња ко ја ни су усло вље на про це сом 
ра да. У при лог то ме је на вео да је од 2004. го ди не, ка да 
је на сна гу сту пио ва же ћи Пра вил ник о си сте ма ти за ци
ји по сло ва у пред у зе ћу, па све до 2009. го ди не, оба вљао 
по сло ве тех ни ча ра у ГЈ „А“, а да је у пе ри о ду од 2010. до 
2014. го ди не три пу та ме њао рад но ме сто, иа ко за то ни су 
по сто ја ле ни ка кве обра зло же не по ну де, ни ти је то из и
ски вао рад ни про цес.
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ИС ХОД ПО СТУП КА

На кон одр жа них рас пра ва и бри жљи ве оце не свих до
ка за, ка ко по је ди нач но та ко и у ме ђу соб ној ве зи, а по
себ но пи сме них из ја ва стра на ка, пред ло же них до ка за и 
из ја ва пред ло же них све до ка, има ју ћи при том у ви ду ре
ле вант но ма те ри јал но пра во, ар би тар је утвр дио да ни су 
ис пу ње не од ред бе из чла на 30. став 1. тач ка 1. За ко на о 
спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду и да у кон крет ном слу
ча ју ни је би ло зло ста вља ња, па је и до нео ре ше ње ко јим 
је пред лог пред ла га ча од био као нео сно ван. На и ме, ар
би тар је сма трао да је пра во и оба ве за ди рек то ра да ор
га ни зу је про цес ра да са ци љем бо ље ис ко ри шће но сти 
рад ног вре ме на, ра ци о на ли за ци је рад не сна ге и рад не 
ди сци пли не ко ја је у функ ци ји бо ље ор га ни за ци је по сла. 
За ко ном је утвр ђе но да Пра вил ник о ор га ни за ци ји и си
сте ма ти за ци ји по сло ва до но си ди рек тор. Пра вил ни ком 
о си сте ма ти за ци ји по сло ва Јав ног пред у зе ћа од 2. 4. 2002. 
го ди не пред ви ђен је по сао тех ни ча ра са опи сом за ду же
ња. У кон крет ном слу ча ју, пред мет ним Пра вил ни ком о 
си сте ма ти за ци ји је упра во и пред ви ђе но као рад но ме
сто тех ни чар, а по сло да вац, од но сно ру ко во ди лац, мо же 
на ло гом рас по ре ђи ва ти за по сле не на од ре ђе не је ди ни це, 
што је ов де и био слу чај. Што се ти че на во да пред ла га
ча ко ји се од но се на нео прав да но од у зи ма ње за по сле ном 
сред ста ва за рад, ни ту ар би тар не ви ди да је реч о зло
ста вља њу. На и ме, из из ја ве пред ла га ча да те на за пи сник 
24. 12. 2014. го ди не про из ла зи да сва ки тех ни чар за од ре
ђе ни ре јон ду жи од ре ђе на сред ства, а ка ко је он по след
њим Анек сом уго во ра о ра ду из гу био кон крет ну је ди ни
цу, са мим тим су му сред ства и од у зе та и не ма ви ше шта 
да ду жи, па је сход но то ме од у зи ма ње сред ста ва по сле
ди ца про ме не рад ног ме ста по след њим Анек сом уго во ра 
о ра ду. Та ко ђе, Пра вил ни ком о си сте ма ти за ци ји по сло ва 
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код по сло дав ца као опис по сла за тех ни ча ра пред ви ђе но 
је, из ме ђу оста лог, и оба вља ње дру гих по сло ва по на ло
гу ин же ње ра, ру ко во ди о ца рад не је ди ни це, ру ко во ди о ца 
слу жбе за пла ни ра ње, по моћ ни ка ди рек то ра и ди рек то
ра. У кон крет ном слу ча ју, ди рек тор је да вао рад не на ло ге 
ко ји ма је рас по ре ђи вао тех ни ча ре за вр ше ње до зна ке за
јед но са ин же ње ри ма, та ко да су по сло ви на ко је је пред
ла гач био рас по ре ђен би ли по сло ви по на ло гу ру ко во ди
о ца и као та кви пред ви ђе ни Пра вил ни ком. Ка ко је код 
по сло дав ца до шло до по ве ћа ног оби ма по сла услед еле
мен тар них не по го да, то је ди рек тор из вр шио пре ра спо
де лу рад не сна ге, и спор не по сло ве, за ко је пред ла гач на
во ди да су по ни жа ва ју ћи и ис под ње го вог ни воа зна ња, 
по ве рио тех ни ча ри ма, јер су у ве зи са њи хо вим основ
ним по слом, ко ји је сам по се би те рен ски. Осим то га, у 
скла ду са но вим за кон ским про пи си ма, ви ше ни је по
сто ја ла мо гућ ност ан га жо ва ња рад ни ка на уго вор о де лу 
или пре ко омла дин ске за дру ге, што је до та да био слу чај. 
Оста ли на во ди пред ла га ча се од но се на оспо ра ва ње за
кљу че них анек са уго во ра о ра ду, а што се пре ма чла ну 13. 
тач ка 1. Пра вил ни ка о пра ви ли ма по на ша ња по сло дав ца 
и за по сле них у ве зи са пре вен ци јом и за шти том од зло
ста вља ња на ра ду не сма тра зло ста вља њем.

Са гле да ва ју ћи све из ве де не до ка зе, ар би тар је оце нио 
да се ов де ра ди о по вре ме ним раз ли ка ма у ми шље њи ма, 
про бле ми ма и кон флик ти ма у ве зи са оба вља њем по
сло ва и рад них за да та ка, ко ји не ма ју за циљ да по вре де 
или на мер но увре де за по сле ног, а пре ма ци ти ра ном Пра
вил ни ку и по од ред би чла на 13. та кве рад ње се не сма
тра ју зло ста вља њем. Сто га је ар би тар из нео гле ди ште 
да би две стра не тре ба ло да по ку ша ју да раз ре ше сво је 
про бле ме кроз ди ја лог, а по сло да вац да пре ду зме ме ре за 
ус по ста вља ње бо љих ме ђу људ ских од но са. На тај на чин 
от кло ни ла би се по тре ба при бе га ва ња дру гим прав ним 
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сред стви ма, а и би ли би ство ре ни нео п ход ни усло ви за 
здра ву рад ну сре ди ну.

Сход но све му на ве де ном, ар би тар је за кљу чио да у 
опи са ном слу ча ју ни је би ло мо бин га, па је спор окон чао 
до но ше њем ре ше ња ко јим је од био пред лог пред ла га ча за 
утвр ђи ва ње зло ста вља ња на ра ду.

Ма ја Кри во ка пић,
ар би тар и ми ри тељ



61

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 7

„За ра да“

УЧЕ СНИ ЦИ У ПО СТУП КУ

У овој сту ди ји слу ча ја по сту пак мир ног ре ша ва ња 
рад ног спо ра се од но си на спор по во дом уго ва ра ња и ис
пла те ми ни мал не за ра де и тро шко ва пре во за у Јав ном 
пред у зе ћу „А“.

Уче сни ци у по ступ ку су би ли сед мо ри ца за по сле них у 
Јав ном пред у зе ћу „А“ (у да љем тек сту: по сло да вац, од но
сно пу но моћ ник ис пред осни ва ча, јер је је дан од по кре
та ча по ступ ка био и ди рек тор Јав ног пред у зе ћа).

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет спо ра је мир но ре ша ва ње рад ног спо ра по во
дом уго ва ра ња и ис пла те ми ни мал не за ра де и тро шко ва 
пре во за код по сло дав ца у Јав ном пред у зе ћу „А“, за ме се
це јун и јул 2015. го ди не. Раз лог је не ис пла ћи ва ње ми ни
мал не за ра де и тро шко ва пре во за на кон пре ре ги стра ци
је Јав ног пред у зе ћа „А“ у Јав но пред у зе ће „Б“. Пре ре ги
стра ци ја је из вр ше на на осно ву Од лу ке СО од 19. 5. 2015. 
го ди не, јер пре ма За ко ну о ме ди ји ма ло кал на са мо у пра ва 
ни је мо гла да има ме ди је у свом вла сни штву (што је Јав
но пред у зе ће „А“ би ло), а од 1. 7. 2015. го ди не оп шти на 
као осни вач не би мо гла да пре не се сред ства из бу џе та на 
по сло дав ца док се не пре ре ги стру је де лат ност. Осни вач 
је од по сло дав ца ко ји је по чео да оба вља дру гу по слов ну 
де лат ност тра жио прав ни основ за ис пла ту за ра де и тро
шко ва пре во за за за по сле не у окви ру Јав ног пред у зе ћа. 
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Осни вач и за по сле ни су се са гла си ли да се по сту пак во
ди пред Аген ци јом за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, 
јер ће од лу ка ар би тра има ти пра во сна жни и из вр шни 
на слов, те ће оба ве за ти и по сло дав ца да ис пла ти за о ста
ле за ра де и тро шко ве, и осни ва ча да пре не се сред ства за 
ис пла ту ми ни мал не за ра де и тро шко ва пре во за за по сле
них, али по дру гом осно ву. Јав но пред у зе ће ни је би ло ви
ше ин ди рект ни ко ри сник бу џет ских сред ста ва. Стран ке 
у по ступ ку ни су има ле ни ка кве из дат ке и тро шко ве, а 
сам по сту пак се оба вљао у про сто ри ја ма по сло дав ца.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ – АР БИ ТАР

Пред ла га чи су пред лог за мир но ре ша ва ње рад ног спо
ра по во дом ис пла те ми ни мал не за ра де и тро шко ва пре во
за под не ли да на 22. 12. 2015. го ди не. Осни вач по сло дав
ца – Скуп шти на оп шти не је до пи сом од 2. 2. 2016. го ди не 
да ла са гла сност да се спор ре ши мир ним пу тем. Стра не у 
спо ру су из бор ар би тра пре пу сти ле ди рек то ру Аген ци је, 
ве ру ју ћи у не при стра сност ар би тра, те је ди рек тор Аген
ци је до нео ре ше ње о од ре ђи ва њу ар би тра ко јим је од ре дио 
за ар би тра Ср ђа на До бри цу, упи са ног у Име ник ми ри те ља 
и ар би та ра („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 60/12).

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ПО СТУП КА

Ар би тар је да на 26. 2. 2016. го ди не за ка зао усме ну рас
пра ву, ко ја је одр жа на у про сто ри ја ма осни ва ча – Скуп
шти не оп шти не, а на ко јој су при су ство ва ли пред ла га
чи и пу но моћ ник по сло дав ца ис пред осни ва ча – Скуп
шти не оп шти не. На рас пра ви 26. 2. 2016. го ди не стра не 
у по ступ ку су се са гла си ле да се по сту пак ар би тра же 
одр жи пред ар би тром. Ра ди оце не до ка за о осно ва но
сти зах те ва пред ла га ча да се ис пла те ми ни мал на за ра да 
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и тро шко ви пре во за, ар би тар је из вео до ка зе чи та њем: 
Од лу ке о осни ва њу ЈП „А“ са из ме на ма Осни вач ког ак та, 
Ре ше ња Аген ци је за при вред не ре ги стре и Из во да Аген
ци је за при вред не ре ги стре, Ста ту та Јав ног пред у зе ћа 
„Б“, Ре ше ња о име но ва њу ди рек то ра ЈП „А“, Ре ше ња о ис
пла ти на док на де тро шко ва пре во за за за по сле не са ра чу
ни ма из да тих ме сеч них ка ра та ау то пре во зни ка за јун и 
јул ме сец 2015. го ди не, Об ра чу на пут них тро шко ва за јун 
и јул ме сец 2015. го ди не, Об ра чу на за ра де за по кре та ча 
по ступ ка за јун и јул ме сец 2015. го ди не, Уго во ра о ра ду 
на нео д ре ђе но вре ме за пред ла га че и Анек са уго во ра о 
ра ду за пред ла га че, те је усме но са слу шао стра не у по
ступ ку. Из из ве де них до ка за ме ђу стра на ма је не спор но 
утвр ђе но да су пред ла га чи у рад ном од но су код по сло
дав ца. Ме ђу стра на ма у по ступ ку ни је спор но да ми ни
мал на за ра да по кре та чу по ступ ка ни је ис пла ће на за пе
ри од од 1. 6. 2015. го ди не до 31. 7. 2015. го ди не, у скла ду 
са из но си ма на ве де ним по об ра чун ским ли ста ма ко је су 
при ло же не ар би тру, а ко је по кре тач по ступ ка ни је оспо
рио, и да за пе ри од од 1. 6. 2015. го ди не до 31. 7. 2015. го
ди не пред ла га чи по тра жу ју из нос ми ни мал не за ра де, као 
и тро шко ве пре во за, у скла ду са об ра чу ном за ме се це јун 
и јул 2015. го ди не, а ко је по сло да вац ни је оспо рио.

ИС ХОД ПО СТУП КА

Ар би тар је на кон за кљу че не рас пра ве утвр дио да уче
сни ци у по ступ ку ме ђу со бом ни су учи ни ли спор ним 
об ра чун за ра да ко ји је по сло да вац до ста вио ар би тру и 
стра на ма у спо ру, те је ре ше њем оба ве зао по сло дав ца да 
се пред ла га чи ма ис пла ти ми ни мал на за ра да пре ма од лу
ци о ми ни мал ној це ни ра да ко ја ва жи за ме сец у ко јем се 
вр ши ис пла та, за стан дард ни учи нак и вре ме про ве де но 
на ра ду, пре ма еви ден ци ји дру ге стра не, то ком ју на и ју ла 
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ме се ца 2015. го ди не, у из но си ма на ве де ним у из ре ци ре
ше ња, са при па да ју ћом за кон ском за те зном ка ма том, као 
и да им се упла те до при но си за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, до при но си за со ци јал но и здрав стве но оси
гу ра ње за по сле них и до при но си за слу чај не за по сле но
сти, а пре ма осно ви ци ко ја бу де ва жи ла на дан ис пла те. 
Ар би тар је ре ше њем, та ко ђе, оба ве зао по сло дав ца да на
док на ди тро шко ве пре во за пред ла га чу, и то за до ла зак и 
од ла зак са ра да, нај ма ње у ви си ни це не пре во зне кар те 
у јав ном са о бра ћа ју, а пре ма утвр ђе ним рад ним да ни ма 
ко је је пред ла гач оства рио то ком ју на и ју ла 2015. го ди не.

Ср ђан До бри ца,
ар би тар и ми ри тељ
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„Зло ста вља ње 2“

КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген
ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва Ре пу бли ке Ср
би је и по сту па ју ћег ар би тра, у ре ша ва њу ин ди ви ду ал ног 
рад ног спо ра ко ји је за пред мет имао зло ста вља ње на ра ду, 
из ме ђу пред ла га ча – за по сле ног у До му здра вља на по сло
ви ма ле ка ра (у да љем тек сту: пред ла гач), са јед не стра не, и 
по сло дав ца – До ма здра вља, и ли ца име но ва ног као на вод
ни зло ста вљач на ра ду – за по сле но га на ме сту ди рек то ра 
уста но ве, са дру ге стра не. (у да љем тек сту: по сло да вац).

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра је би ло, а 
у скла ду са под не тим пред ло гом пред ла га ча, зло ста вља
ње на ра ду, ко је је ста вље но на те рет ди рек то ру До ма 
здра вља, озна че ном као на вод ни зло ста вљач. Пред ла гач 
је због на ста лих на ру ше них од но са пред ло гом за тра жио 
об у ста вља ње кам па ње про тив се бе, ор га ни зо ва ње ра да у 
слу жби стрикт но у скла ду са за ко ном и ва же ћим про пи
си ма, и по вра ћај од у зе тог нов ца по осно ву ре ше ња о ди
сци плин ском ка жња ва њу.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

Пред ла гач је упу тио пред лог Ре пу блич кој аген ци ји за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва због на ста ле кон фликт не 
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си ту а ци је и на ру ше них од но са, а због зло ста вља ња на ра
ду, па су се стра не у спо ру са гла си ле да Аген ци ја по сту
па у овом спо ру. С об зи ром на то да стра не у спо ру ни су 
пред ло жи ле ар би тра, на осно ву чла на 12. За ко на о мир
ном ре ша ва њу рад них спо ро ва („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 125/04 и 104/09, 50/18) од ре дио га је ди рек тор Аген ци је 
ре ше њем, а да ља овла шће ња за по сту па ње ар би тра у спо
ро ви ма по во дом зло ста вља ња и дис кри ми на ци је на ра ду, 
као и на чин окон ча ња у овој вр сти спо ра, пред ви ђе ни су 
и уре ђе ни чла ном 30. и чла ном 35б. За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ПО СТУП КА

Глав на рас пра ва је отво ре на да на 5.  9.  2018. го ди не, 
а за кљу че на да на 27.  9.  2018. го ди не. Одр жа но је укуп
но три ро чи шта за глав ну рас пра ву, и то да на 5. 9. 2018, 
17. 9. 2018. и 27. 9. 2018. го ди не. У то ку по ступ ка од ре
ђен је и пре кид по ступ ка, да на 17. 9. 2018. го ди не, због 
са гла сног пред ло га стра на ка ра ди спо ра зум ног ре ша ва
ња спор не ства ри. На ста вак по ступ ка од ре ђен је да на 
23. 9. 2018. го ди не.

У пред ло гу, као и на за пи сник на усме ној рас пра ви да на 
17. 9. 2018. го ди не, као пред мет спо ра пред ла гач је озна чио 
утвр ђи ва ње зло ста вља ња на ра ду и пре ци зи рао пред лог. 
Као ли це ко је те ре ти за зло ста вља ње озна чио је в. д. ди
рек то ра До ма здра вља, и то у пе ри о ду од по чет ка 2018. го
ди не на да ље, те је тра жио об у ста вља ње кам па ње про тив 
се бе, ор га ни зо ва ње ра да у слу жби стрикт но у скла ду са 
за ко ном и ва же ћим про пи си ма, и по вра ћај од у зе тог нов
ца. Био је са гла сан са пред ло гом да ар би тар са чи ни на црт 
спо ра зу ма ко јим би се пре ва зи шао на ста ли спор ни од нос.

По сло да вац је пре ко за кон ског за ступ ни ка, те пре ко 
овла шће ног ли ца, пи сме ним и усме ним пу тем ис та као да 
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же ли да се овај спор ре ши у скла ду са за ко ном, као и да 
је у ци љу очу ва ња про це са ра да, тј. нор ма ли за ци је ме ђу
људ ских од но са, као и рад не ди сци пли не, спре ман да уз 
са гла сност свих уче сни ка уло жи на пор ка ко би се при ме
нио од го ва ра ју ћи за кон, као и По се бан ко лек тив ни уго
вор за за по сле не у здрав ству, за тим да не по сто ји и да се 
не во ди ни ка ква кам па ња про тив пред ла га ча, да се рад 
у слу жби од ви ја у скла ду са за кон ским про пи си ма, те да 
ће за оба вља ње си сте мат ског пре гле да пред ла га чу би ти 
обез бе ђе ни сло бод ни да ни, ка ко је пред ла гач и тра жио, 
али да по вра ћај нов ца на кон из ре че не нов ча не ка зне ни је 
при хва тљив. Та ко ђе је био са гла сан са пред ло гом да ар
би тар са чи ни на црт спо ра зу ма ко јим би се пре ва зи шао 
на ста ли спор ни од нос.

Ар би тар је уо чио не мо гућ ност да се усме ним пу тем и 
на рас пра ви стра не до го во ре о са др жи ни спо ра зу ма и на
чи ну на ко ји би се на ста ли по ре ме ће ни од но си ре ши ли, 
те је са ста вио пи сме ни на црт њи хо вог спо ра зу ма, ка ко 
би стра не у спо ру на кон рас пра ве исти раз мо три ле, да ле 
евен ту ал не су ге сти је и по ку ша ле да мир но ре ше на ста лу 
си ту а ци ју. Ар би тар је пр вен стве но имао у ви ду циљ у овој 
вр сти ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра, а на ро чи то За кон о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них 
спо ро ва, те члан 35б, ко јим се ар би тру да ју овла шће ња да 
ову вр сту спо ра ре ши спо ра зу мом о ре ше њу спо ра или об
у ста вом по ступ ка и упу ћи ва њем стран ке на суд.

На осно ву из ве де них и при ло же них до ка за, те на 
осно ву утвр ђе них чи ње ни ца, ар би тар је уста но вио да 
су кон фликт не си ту а ци је на ста ја ле услед не по зна ва ња 
или не при ме њи ва ња кру ци јал них од ред би ко је се ти чу 
рад но прав ног ста ту са пред ла га ча, као и не по зна ва ња 
основ них пра ва и оба ве за ко је про ис ти чу из од ред би ка
ко Пра вил ни ка, та ко и По себ ног ко лек тив ног уго во ра за 
за по сле не у здрав ству, и За ко на о ра ду.
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Сто га је ар би тар са чи нио на црт спо ра зу ма у ком је 
на вео на чи не уз ко је се мо же пре ва зи ћи на ста ли спор ни 
од нос, и то на рас пра ви да на 17. 9. 2018. го ди не, а он да 
су пред ла гач и по сло да вац исти за кљу чи ли и по твр ди
ли сво јим пот пи си ма. На ве де ни Спо ра зум је за ве ден код 
по сло дав ца под бро јем 7611 од 27. 9. 2018. го ди не. Ар би
тар је за кључ ком до зво лио да се овај спор окон ча спо ра
зу мом у ин те ре су свих стра на у спо ру, с об зи ром на то да 
су се све стра не са гла си ле о свим бит ним пи та њи ма ве
за ним за да љи рад и ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју, као и да је 
спо ра зум из раз сло бод не во ље свих стра на и ни је су про
тан за кон ским од ред ба ма, те да је уз са гла сност свих уче
сни ка у по ступ ку по стиг нут спо ра зум о спор ном пи та њу.

ИС ХОД ПО СТУП КА

Ар би тар је за кључ ком при хва тио на ве де ни Спо ра зум 
бр. 7611 од 27. 9. 2018. го ди не о ре ша ва њу спор ног од но са 
и спо ра зум ном окон ча њу ар би тра жног по ступ ка, за кљу
чен из ме ђу свих уче сни ка у ар би тра жном по ступ ку, јер је 
спо ра зум из раз сло бод не во ље свих стра на и ни је су про
тан за кон ским од ред ба ма. Стра не су спо ра зу мом уре ди
ле ме ђу соб не од но се, и све стра не ко је су уче ство ва ле у 
ар би тра жном по ступ ку су спо ра зум пот пи са ле и пред
ло жи ле да се овај спор окон ча на осно ву њи хо вог спо ра
зу ма, ко ји би чи нио са став ни део из ре ке ре ше ња, те ка ко 
је исти био из вр шив и одр жив, унет је као са став ни део 
из ре ке ре ше ња ко је је до нео ар би тар.

Иа ко је то ком по ступ ка по ка за но не ра зу ме ва ње и у 
по је ди ним мо мен ти ма не спрем ност на ком про мис свих 
стра на у спо ру, уз по вре ме не из у зет но жуч не не су гла си
це, ипак су све стра не ко је су уче ство ва ле у по ступ ку за
кљу чи ва њем спо ра зу ма на кра ју по ка за ле ви сок сте пен 
раз у ме ва ња спор ног од но са, пра вич но сти и спрем но сти 
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да сво је ме ђу соб не од но се уре де на ми ран и спо ра зу ман 
на чин, без про ду бљи ва ња кон фли ка та.

Чла ном V Спо ра зу ма ко ји је са став ни део из ре ке ре
ше ња ко је је до нео ар би тар, а ко ји је са чи њен у скла ду са 
на цр том спо ра зу ма ко ји је пред ло жио ар би тар, стран ке 
су се са гла си ле да се спор ре ши мир ним пу тем на сле
де ћи на чин: да у ци љу и ин те ре су да љег од ви ја ња по сла, 
као и хар мо ни за ци је од но са, по слов ну са рад њу на ста ве 
уз пу но по што ва ње и ува жа ва ње лич но сти, у ат мос фе ри 
уза јам ног ува жа ва ња и то ле ран ци је, по што ва ња пра ви ла 
стру ке, без за ди ра ња у сфе ру при ват ног жи во та; да ди
рек тор као од го вор но ли це по сло дав ца – До ма здра вља, 
у ор га ни за ци ји про це са ра да и рад ног вре ме на слу жбе 
До ма здра вља у ко јој је за по слен пред ла гач, при ме ни од
ред бе За ко на о здрав стве ној за шти ти, Пра вил ник о рад
ном вре ме ну До ма здра вља, а на ро чи то од ред бе По себ
ног ко лек тив ног уго во ра за здрав стве не уста но ве чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ау то ном на по кра ји на и је ди
ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 35), те да о сва кој про ме
ни сме на због по тре ба про це са ра да и ор га ни за ци је ра да 
бла го вре ме но, пре ко на чел ни ка слу жбе, оба ве сти пи сме
ним пу тем за по сле ног пред ла га ча, уз на во ђе ње раз ло га 
про ме не и обра зло же ње; да ди рек тор као од го вор но ли
це по сло дав ца – До ма здра вља при ме ни План го ди шњих 
од мо ра слу жбе у ко јој је за по слен пред ла гач за 2018. го
ди ну, у скла ду са из ра же ном во љом за по сле них на ко ју 
је са гла сност дао на чел ник те слу жбе, од но сно да омо гу
ћи ко ри шће ње го ди шњег од мо ра пред ла га чу у скла ду са 
уру че ним (ко нач ним) ре ше њем о ко ри шће њу го ди шњег 
од мо ра, с тим да евен ту ал не про ме не тер ми на ко ри шће
ња од мо ра вр ши у скла ду са За ко ном о ра ду и По себ ним 
ко лек тив ним уго во ром за здрав стве не уста но ве, о че му 
ће бла го вре ме но оба ве сти ти пред ла га ча пи сме ним пу тем 
пре ко на чел ни ка слу жбе.
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Код чи ње ни це да је спор на са гла сан пред лог стра на ка 
ре шен спо ра зу мом, ар би тар при ли ком до но ше ња ре ше
ња ни је утвр ђи вао чи ње нич но ста ње, ци ти рао и обра
зла гао ис ка зе стра на ка, це нио до ка зне пред ло ге и при ло
же на пи сме на, већ је до нео ре ше ње на осно ву чла на 35а. 
став 1. тач ка 1. и став 2. За ко на о мир ном ре ша ва њу рад
них спо ро ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 125/04 и 104/09 
и 50/18). Ре ше њем је кон ста то вао да се по сту пак мир ног 
ре ша ва ња ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра окон ча ва спо ра
зу мом уче сни ка ар би тра жног по ступ ка, у ин те ре су да љег 
успе шног од ви ја ња про це са ра да, као и хар мо ни за ци је 
од но са из ме ђу свих стра на у спо ру, те на вео да са став ни 
део тог ре ше ња чи ни текст за кљу че ног Спо ра зу ма о бли
жем уре ђе њу ме ђу соб них од но са.

На та ша Ар сић Је лић,
ар би тар и ми ри тељ
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„Ју би лар на на гра да 2“

КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген
ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва Ре пу бли ке Ср
би је и по сту па ју ћег ар би тра у ре ша ва њу ин ди ви ду ал ног 
рад ног спо ра ко ји је за пред мет имао ис пла ту ју би лар не 
на гра де, из ме ђу пред ла га ча – пе то ро за по сле них у ЈКП са 
јед не стра не, и по сло дав ца – ЈКП као про тив ни ка пред
ла га ча са дру ге стра не.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра је би ла, а у 
скла ду са под не тим пред ло гом пе то ро пред ла га ча, ис пла
та ју би лар не на гра де у спор ном бру то или не то из но су.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Пред ла га чи су под не ли по је ди нач не пред ло ге Ре пу
блич кој аген ци ји за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва 
због ис пла те ју би лар не на гра де. По сло да вац се пи сме ним 
пу тем са гла сио, али уче сни ци у спо ру ни су спо ра зум
но од ре ди ли ар би тра, па је на осно ву чла на 12. За ко на о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 125/04 и 104/09, 50/18) ди рек тор Аген ци је ре ше
њем од ре дио по сту па ју ћег ар би тра у овом спо ру.
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КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ПО СТУП КА

Јав на рас пра ва одр жа на је за све пред ла га че да на 
25. 5. 2018. го ди не у про сто ри ја ма по сло дав ца, те је у до
ка зном по ступ ку ар би тар узео из ја ве од стра на у спо ру, 
из вр шио увид у до ста вље не до ка зе, и све кон ста то вао у 
за пи сни ку пот пи са ном од свих уче сни ка у по ступ ку.

На одр жа ној јав ној рас пра ви пред ла га чи су оста ли 
при пред ло гу, ис ти чу ћи да им је ју би лар на на гра да об ра
чу на та и ис пла ће на на осно ву про сеч не не то за ра де (за
ра де без по ре за и до при но са) ис пла ће не код по сло дав ца, 
а не, ка ко сма тра ју да им при па да, на осно ву По себ ног 
ко лек тив ног уго во ра за јав на и јав но ко му нал на пред
у зе ћа гра да Пан че ва, на осно ву про сеч не бру то за ра де 
(за ра де ко ја са др жи по ре зе и до при но се ко ји се пла ћа ју 
из за ра де), па су и пре ци зи ра ли из но се раз ли ка из ме ђу 
ис пла ће них ју би лар них на гра да и при па да ју ћег из но са 
на осно ву го ди на не пре кид ног ра да код по сло дав ца, по 
осно ву До пи са об ра чун ске слу жбе по сло дав ца о ви си ни 
ис пла ће не ју би лар не на гра де и из но са раз ли ке ко ји пред
ла га чи по тра жу ју, а са при па да ју ћом ка ма том од да на до
спе ћа до да на ис пла те.

Про тив ник пред ла га ча ус про ти вио се зах те ву за ис пла
ту тра же не раз ли ке ју би лар не на гра де, твр де ћи да се, пре
ма За ко ну о ра ду и По себ ном ко лек тив ном уго во ру ко ји је 
био при ме њен у овом слу ча ју, као осно ви ца за утвр ђи ва ње 
ви си не ју би лар не на гра де узи ма не то, а не бру то за ра да.

Стра не у спо ру су учи ни ле не спор ним да је по сло да
вац свим пред ла га чи ма ис пла тио ју би лар не на гра де пре
ма до не тим по је ди нач ним ре ше њи ма о ис пла ти ју би лар
не на гра де, у из но су об ра чу на том пре ма про сеч ној не то 
за ра ди код по сло дав ца за прет ход ни ме сец; не спор но је 
и да се код по сло дав ца не по сред но при ме њу је По себ ни 
ко лек тив ни уго вор за јав на и јав но ко му нал на пред у зе ћа 
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гра да Пан че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва“, бр. 
15/15); за тим, да је по тра жи ва ње ис пла те ју би лар не на
гра де за сва ког пред ла га ча до спе ло пр вог на ред ног да на 
на кон ис те ка ро ка од 30 да на од да на до но ше ња ре ше ња, 
ка ко је на ве де но у ре ше њи ма о ис пла ти ју би лар не на гра
де; учи ње ни су не спор ним и по да ци об ра чун ске слу жбе 
по сло дав ца о ви си ни ис пла ће не ју би лар не на гра де и из
но са раз ли ке ко ју пред ла га чи по тра жу ју, а ко је је пу но
моћ ник по сло дав ца на рас пра ви пре дао ар би тру и пу но
моћ ни ци ма пред ла га ча.

Спро ве ден је до ка зни по сту пак на осно ву пи сме них 
до ка за, одр жа не су усме не рас пра ве, те је на осно ву свих 
из ве де них до ка за утвр ђе но је да се ра ди о спор ном прав
ном пи та њу, и то: да ли је по сло да вац ис пу нио за кон ску 
оба ве зу у скла ду са За ко ном и По себ ним ко лек тив ним 
уго во ром у це ло сти до но ше њем ре ше ња о ис пла ти ју
би лар не на гра де за ко ју се као осно ви ца узи ма не то за
ра да, или су по зи тив ни про пи си у овом слу ча ју пред
ви де ли ис пла ту ју би лар не на гра де за ко ју се као осно
ви ца узи ма бру то за ра да (са при па да ју ћим по ре зи ма и 
до при но си ма)?

ИС ХОД ПО СТУП КА

На осно ву спро ве де ног до ка зног по ступ ка, при ме ном 
ма те ри јал ног пра ва, и то За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла
сник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – од
лу ка УС, и 113/17), утвр ђе но је: да за по сле ни има пра во 
на од го ва ра ју ћу за ра ду ко ја се утвр ђу је у скла ду са за ко
ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду (члан 104. став 1); 
да се за ра да из чла на 104. став 1. овог За ко на са сто ји од 
за ра де за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду, за
ра де по осно ву до при но са за по сле ног по слов ном успе ху 
по сло дав ца (на гра де, бо ну си и сл.), и дру гих при ма ња по 
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осно ву рад ног од но са, у скла ду са оп штим ак том и уго
во ром о ра ду, и да се за ра дом у сми слу ста ва 1. овог чла
на сма тра за ра да ко ја са др жи по рез и до при но се ко ји се 
пла ћа ју из за ра де (члан 105. ст. 1. и 2); да оп штим ак том, 
од но сно уго во ром о ра ду, мо же да се утвр ди пра во на ју
би лар ну на гра ду и со ли дар ну по моћ (члан 120. тач ка 1).

На осно ву од ред бе чла на 68. По себ ног ко лек тив ног 
уго во ра за јав на и јав но ко му нал на пред у зе ћа гра да Пан
че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва“, бр. 15/15), у да љем 
тек сту: ПКУ, ко ји је сту пио на сна гу 26. 6. 2015. го ди не, 
по ред оста лог, утвр ђе но је: да за по сле ни има пра во на 
од го ва ра ју ћу за ра ду ко ја се утвр ђу је у скла ду са за ко ном, 
овим уго во ром, ко лек тив ним уго во ром код по сло дав ца и 
уго во ром о ра ду (став 1), да за ра ду у сми слу ста ва 1. овог 
чла на чи ни за ра да за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на 
ра ду, за ра да по осно ву до при но са за по сле ног по слов ном 
успе ху по сло дав ца (на гра де, бо ну си и сл.), и дру га при
ма ња по осно ву рад ног од но са, у скла ду са овим уго во
ром, ко лек тив ним уго во ром код по сло дав ца и уго во ром 
о ра ду (став 4), и да се под за ра дом у сми слу ста ва 4. овог 
чла на сма тра за ра да ко ја са др жи по рез и до при но се ко
ји се пла ћа ју из за ра де (став 5). Од ред бом чла на 87. овог 
Ко лек тив ног уго во ра утвр ђе но је да је по сло да вац у оба
ве зи да у скла ду са усво је ним Про гра мом по сло ва ња за 
те ку ћу го ди ну за по сле ном ис пла ти ју би лар ну на гра ду за 
не пре ки дан рад код по сло дав ца, и то: за 10 го ди на рад
ног ста жа јед ну про сеч ну за ра ду ис пла ће ну код по сло
дав ца у ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу ис пла те ју би лар не 
на гра де, за 20 го ди на рад ног ста жа две про сеч не за ра де 
ис пла ће не код по сло дав ца у ме се цу ко ји прет хо ди ме се
цу ис пла те ју би лар не на гра де, за 30 го ди на рад ног ста жа 
три про сеч не за ра де ис пла ће не код по сло дав ца у ме се цу 
ко ји прет хо ди ме се цу ис пла те ју би лар не на гра де, за 40 
го ди на рад ног ста жа че ти ри про сеч не за ра де ис пла ће не 
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код по сло дав ца у ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу ис пла те 
ју би лар не на гра де.

За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист 
СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист 
СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) утвр ђе но је, 
по ред оста лог, да ду жник ко ји за доц ни са ис пу ње њем 
нов ча не оба ве зе ду гу је, по ред глав ни це, и за те зну ка ма ту 
по сто пи утвр ђе ној са ве зним за ко ном (члан 277. став 1).

Пре ма утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу, свим пред ла
га чи ма је ис пла ће на ју би лар на на гра да у из но си ма утвр
ђе ним ре ше њи ма по сло дав ца, при че му је као осно ви ца 
за об ра чун узе та за ра да без по ре за и до при но са ко ји се 
пла ћа ју из за ра де. По ла зе ћи од та ко утвр ђе ног чи ње нич
ног ста ња, као и то га да је од ред бом чла на 105. став 2. 
За ко на о ра ду утвр ђе но да се под за ра дом у сми слу ста ва 
1. овог чла на сма тра за ра да ко ја са др жи по рез и до при
но се ко ји се пла ћа ју из за ра де, те да је од ред бом чла на 68. 
став 5. ПКУ та ко ђе утвр ђе но да се под за ра дом у сми слу 
ста ва 4. овог чла на сма тра за ра да ко ја са др жи по рез и до
при но се ко ји се пла ћа ју из за ра де, ар би тар је оце нио да 
је осно ви ца за об ра чун из но са ју би лар не на гра де у спор
ним слу ча је ви ма мо гла би ти са мо за ра да ко ја са др жи по
рез и до при но се ко ји се пла ћа ју из за ра де, а не, ка ко је 
то у пред мет ним ре ше њи ма слу чај, за ра да без по ре за и 
до при но са. За ра да без по ре за и до при но са мо гла би би ти 
осно ви ца за утвр ђи ва ње из но са ју би лар не на гра де са мо 
за слу чај да је та ко из ри чи то опре де ље но ПКУ. Чла ном 
68. став 5. ПКУ под пој мом за ра де под ра зу ме ва се за ра да 
са по ре зом и до при но си ма ко ји се пла ћа ју из за ра де, те је 
до не та од лу ка да пред ла га чи ма на име ју би лар не на гра де 
при па да раз ли ка из ме ђу ис пла ће не и при па да ју ће ју би
лар не на гра де, тј. из нос ко ји се до би је ка да се за осно
ви цу узме про сеч на за ра да ис пла ће на код по сло дав ца у 
ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу ис пла те ју би лар не на гра де, 
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а ко ја са др жи по рез и до при но се ко ји се пла ћа ју из за ра
де. При то ме, без прав ног зна ча ја је то што ПКУ ко ри сти 
син таг му „ис пла ће на за ра да“ и не под ра зу ме ва ис пла ту 
са мо за по сле ном, већ ис пла ту уоп ште (део за по сле ном, 
део др жа ви и фон до ви ма). Да је до но си лац ПКУ хтео ко
јим слу ча јем дру га чи је, тј. да осно ви ца за утвр ђи ва ње 
из но са ју би лар не на гра де бу де за ра да без по ре за и до
при но са, та да би то и из ри чи то мо ра ло да бу де на ве де но 
(нпр. „за ра да без по ре за и до при но са“, „за ра да ис пла ће на 
за по сле ном“, „не то за ра да“, и сл.).

На осно ву ре зул та та це ло куп ног по ступ ка, оце ње но 
је да су пред ло зи осно ва ни, па је, при ме ном по ме ну тих 
про пи са, ар би тар до нео по је ди нач на ре ше ња за свих пет 
пред ла га ча, ко ји ма је оба ве зао по сло дав ца на ис пла ту 
опре де ље них из но са раз ли ке из ме ђу ис пла ће них и при
па да ју ћих из но са на име ју би лар не на гра де, са при па да
ју ћом ка ма том од да на до спе ћа.

На та ша Ар сић Је лић,
ар би тар и ми ри тељ



77

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 10

„От каз“

УЧЕ СНИ ЦИ ПО СТУП КА – КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

Ова сту ди ја слу ча ја се од но си на ин ди ви ду ал ни рад ни 
спор – ар би тра жу. Уче сни ци у по ступ ку су би ли пред ла
гач – за по сле ни и по сло да вац. По сло да вац је би ло при
вред но дру штво ка пи та ла. Пред ла гач је у то ку по ступ ка 
имао адво ка та као пу но моћ ни ка.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ин ди ви ду ал ног рад ног спо ра је био от каз 
уго во ра о ра ду и дис кри ми на ци ја и зло ста вља ње на ра ду.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО АР БИ ТАР

Пред ла гач је упу тио пред лог за по кре та ње по ступ ка 
мир ног ре ша ва ња рад ног спо ра Ре пу блич кој аген ци ји за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва. По сло да вац се са гла
сио са пред ло гом.

С об зи ром на то да стра не у спо ру ни су пред ло жи ле 
ар би тра, Ре пу блич ка аген ци ја за мир но ре ша ва ње рад
них спо ро ва је од ре ди ла ар би тра по слу жбе ној ду жно сти.

Ар би тар је од мах на кон до би ја ња ре ше ња кон так ти рао 
стра не у спо ру и по звао их да за рад бр зи не и ефи ка сно сти 
до ста ве сву по треб ну до ку мен та ци ју пре ро чи шта.

Се ди ште по сло дав ца ни је би ло у истом ме сту у ко
јем је за по сле ни оба вљао по сло ве и рад не за дат ке. Стра
не су по сти гле до го вор да се за рад сма ње ња тро шко ва 
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ар би тра жа во ди у ме сту у ко јем је би ло се ди ште фи ли ја ле 
по сло дав ца.

Да ље, стра не су по сти гле спо ра зум да се ар би тра жа 
во ди у про сто ри ја ма Основ ног су да у том гра ду.

Основ ни суд је обез бе дио про сто ри ју.
С об зи ром на то да је ар би тра жа до бро вољ на и да је по

сто ја ла са гла сност во ља, ар би тар је при хва тио овај пред
лог. На по ми ње се да се, пре ма Пра вил ни ку о по ступ ку 
мир ног ре ша ва ња рад ног спо ра, рас пра ва пред ар би тром 
одр жа ва у про сто ри ја ма по сло дав ца. Ар би тар је сма трао 
да би одр жа ва ња рас пра ва у про сто ри ја ма по сло дав ца 
про из ве ло ве ли ке тро шко ве, што, сва ка ко, ни је циљ по
сту па ка мир ног ре ша ва ња рад них спо ро ва. Има ју ћи у ви
ду да су се стра не са гла си ле о дру гом ме сту одр жа ва ња ар
би тра же, то је ар би тар сма трао њи хов пред лог ра зум ним 
и це лис ход ним.

По себ но је по треб но на гла си ти да је суд раз у мео зна
чај ар би тра же и пре по знао мо гућ ност да се спо ро ви ко ји 
су већ те кли ре ше мир ним пу тем. Реч је о је дин стве ном 
при сту пу су да, ко ји ни је био до та да уо би ча јен.

На и ме, пред ла гач је под нео две ту жбе над ле жном су
ду про тив по сло дав ца: јед ну ра ди по ни шта ја ре ше ња о 
от ка зу уго во ра о ра ду, а дру гу ра ди на кна де ште те због 
дис кри ми на ци је и зло ста вља ња на ра ду.

ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ УТИ ЦАЈ СПО РА

По сто ја ње суд ских по сту па ка је мо гло има ти ствар не 
ути ца је на обе стра не у спо ру. Суд ски по ступ ци су мо гли 
тра ја ти ду го, што би за пред ла га ча пред ста вља ло ве ће 
фи нан сиј ске из дат ке и не из ве сност ис хо да, док би за по
сло дав ца евен ту ал ни не га тив ни ис ход спо ра мо гао зна
чи ти на ру ша ва ње по слов ног угле да.
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КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА МИ РЕ ЊА

Ар би тар је на глав ној рас пра ви из вео до ка зе ра ди 
утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња. Ар би тар је из вр шио 
увид у до ку мен та ци ју ко ју су при ло жи ле стра не у спо ру 
и про чи тао је. Реч је би ла о уго во ру о ра ду и при па да ју
ћим анек си ма, от ка зу уго во ра о ра ду, ре ше њу о от ка зу 
уго во ра о ра ду, зах те ви ма за за шти ту пра ва, пред ло гу за 
спо ра зум но ре ше ње спо ра, ме ди цин ској до ку мен та ци
ји, зах те ви ма за обу ку, слу жбе ним бе ле шка ма по ли ци је 
о уз не ми ра ва њу пред ла га ча, и дру гој ре ле вант ној до ку
мен та ци ји. По ред то га, ар би тар је при ба вио пи сме не из
ја ве пред ла га ча и све до ка ко је су пред ло жи ле обе стра не, 
а за тим је на рас пра ви и са слу шао пред ла га ча и све до ке.

Суд ски по ступ ци су ста вље ни у пре кид за вре ме тра
ја ња по ступ ка пред ар би тром.

То ком рас пра ве, ар би тар је ви ше пу та во дио одво је не 
раз го во ре са обе стра не и за кљу чио је да су, ка ко је из во
ђе ње до ка за од ми ца ло, обе стра не би ле све спрем ни је да 
за кљу че спо ра зум у ар би тра жном по ступ ку.

Ар би тар је одр жао два по себ на ро чи шта на ко ји ма је 
по ку ша вао да при бли жи ста во ве стра на у спо ру и по мог
не им да по стиг ну спо ра зум.

Ко нач но, на по след њем ро чи шту стра не у спо ру су по
сти гле до го вор.

ПРАВ НА ОЦЕ НА И ИС ХОД ПРО ЦЕ СА ПРЕД АР БИ ТРОМ

Уз уче шће ар би тра Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре
ша ва ње рад них спо ро ва, по сту пак је окон чан у ро ку од 
30 да на, без тро шко ва, ефи ка сно, не при стра сно и до го
во ром стра на.

Ре зул тат по ступ ка је би ло за кљу че ње по рав на ња стра
на у спо ру. По сло да вац се оба ве зао да пред ла га чу ис пла ти 
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од ре ђе ни из нос, а пред ла гач се оба ве зао да по ву че обе ту
жбе у суд ским по ступ ци ма. Пред ла гач ни је же лео да се 
вра ти на рад код по сло дав ца.

На осно ву по рав на ња стра на у спо ру, ар би тар је до нео 
ре ше ње о оба ве зи по сло дав ца да ис пла ти нов ча ну сво ту 
пред ла га ча.

Ко нач но, по сло да вац је ис пла тио овај из нос, а пред ла
гач је по ву као сво је ту жбе. Ре зул тат ни је био са мо до го
вор из ме ђу стра на, не го и два суд ска по ступ ка ма ње.

С об зи ром на то да су се стра не у спо ру спо ра зу ме ле 
и да су спор окон ча ле по рав на њем, ар би тар ни је по себ но 
вр шио оце ну до ка за ни ти из но сио прав ну оце ну.

Ар би тар се у прав ној оце ни ру ко во дио до пу ште но шћу 
по рав на ња, од но сно ти ме да по рав на ње стра на у спо ру 
ни је су прот но им пе ра тив ним нор ма ма за ко на ни Уста ва 
РС. Ар би тар се ру ко во дио и чи ње ни цом да та да ва же ћи 
За кон о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва ни је из ри чи то 
пред ви ђао мо гућ ност по рав на ња, али и да ову мо гућ ност 
ни је из ри чи то ис кљу чи вао, као и да је За ко ном о ар би тра
жи би ла пред ви ђе на мо гућ ност за кљу че ња по рав на ња.

Де ја на Спа со је вић Иван чић,
ар би тар и ми ри тељ
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Ми ре ња





83

СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 1

„ЈКП“

КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

Ова сту ди ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген ци је за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва у по ступ ку ко лек тив
ног спо ра, по пред ло гу за мир но ре ша ва ње рад ног спо
ра под не том од стра не Са ве за са мо стал них син ди ка та у 
ЈКП „X“ и УГС „Не за ви сност“ у ЈКП „X“, уз са гла сност 
дру ге стра не – ЈКП „X“, као по сло дав ца.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Јав но ко му нал но пред у зе ће је осно ва но од стра не гра
да као је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Де лат ност пред у зе ћа је са ку пља ње нео па сног от па да 
на ло кал ној те ри то ри ји, као што је са ку пља ње ко му нал
ног и ко мер ци јал ног от па да у кон теј не ре, са ку пља ње гра
ђе вин ског от па да, са ку пља ње от па да са јав них по вр ши
на, са ку пља ње и укла ња ње от па да ка, као и ак тив но сти у 
тран сферста ни ца ма за нео па сан от пад. По ред пре те жне 
де лат но сти, ово јав но пред у зе ће оба вља и дру ге де лат но
сти од оп штег ин те ре са. Пред у зе ће сво је де лат но сти оба
вља пре ко се дам слу жби, чи је над ле жно сти су утвр ђе не 
Ста ту том Јав ног пред у зе ћа. Пла ни ра на струк ту ра за по
сле них у 2017. го ди ни, ка да је спро ве де но мир но ре ша ва
ње ко лек тив ног спо ра, из но си ла је 252 за по сле на ли ца. 
За по сле ни су син ди кал но ор га ни зо ва ни кроз два син ди
ка та: СССС ЈКП „X“ и УГС „Не за ви сност“ ЈКП „X“.

Град као осни вач јав ног пред у зе ћа у кон крет ном слу ча
ју је при ме нио од ред бе За ко на о при вре ме ном уре ђи ва њу 
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осно ви ца за об ра чун и ис пла ту пла та, од но сно за ра да и 
дру гих стал них при ма ња код ко ри сни ка јав них сред ста ва. 
На ве де ни за кон је сту пио на сна гу у ок то бру 2014. го ди не, 
а Ко лек тив ни уго вор за јав на пред у зе ћа у мар ту 2015. го
ди не. По ње му је за тро шко ве ис хра не утвр ђен из нос од 
250,00 ди на ра, а пред ви ђе ни су и број ни дру ги про цен ти 
нов ча них при ма ња за по сле них, ко ји су ви ши од за те че ног 
ста ња у ЈКП „X“. Осни вач је же лео да по мог не свим јав ним 
пред у зе ћи ма и кон так ти рао је Ми ни стар ство при вре де, 
Ми ни стар ство фи нан си ја, Ми ни стар ство за рад и за по
шља ва ње, Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, Ми ни стар ство 
за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, и ви ше пу та се 
обра ћао Вла ди у пе ри о ду од сту па ња на сна гу Ко лек тив ног 
уго во ра, с об зи ром на то да су прет ход но на ве де ни За кон 
и оно што пред ви ђа Ко лек тив ни уго вор у су прот но сти, а 
са ци љем по ве ћа ња утвр ђе них про це на та од но сно из но са. 
Ми ни стар ство фи нан си ја је од го во ри ло 13. 11. 2015. го ди
не. На ве де ним Од го во ром је ука за но да су ни штав не од
ред бе оп штег или по је ди нач ног ак та ко ји ма се по ве ћа ва ју 
осно ви це, ко е фи ци јен ти и дру ги еле мен ти, од но сно оне 
од ред бе ко ји ма се уво де но ви еле мен ти на осно ву ко јих 
се по ве ћа ва из нос пла та и дру гих стал них при ма ња. Кон
крет но, уко ли ко је ви си на на кна де тро шко ва за ис хра ну 
би ла утвр ђе на у из но су ма њем од 250,00 дин. днев но и сл., 
он да би сва ко по ве ћа ње ових еле ме на та би ло у су прот но
сти са За ко ном. Услед на ве де ног на стао је рас ко рак у по
гле ду за кљу чи ва ња ко лек тив ног уго во ра са по зи ци је син
ди ка та са јед не и по сло дав ца и осни ва ча са дру ге стра не.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Ре пу блич кој аген ци ји за мир но ре ша ва ње рад них спо
ро ва су се обра ти ли пред став ни ци СССС ЈКП „X“ и УГС 
„Не за ви сност“ ЈКП „X“, са пред ло гом за мир но ре ша ва ње 
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у по ступ ку ко лек тив ног спо ра. Са на ве де ним пред ло гом 
се са гла сио по сло да вац, ЈКП „X“. На осно ву на ве де ног, за 
ми ри те ља је, ре ше њем ди рек то ра аген ци је од 22. 12. 2016. 
го ди не, од ре ђен Ми лош Ста ној чић, упи сан у Име ник ми
ри те ља и ар би та ра („Слу жбе ни гла сник РС“, бр.110/13).

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

Да на 9.  3.  2017. го ди не у про сто ри ја ма по сло дав ца – 
ЈКП одр жа на је рас пра ва у по ступ ку ко лек тив ног спо ра 
по пред ло гу СССС ЈКП „X“ и УГС „Не за ви сност“ ЈКП „X“. 
Ме ђу тим, рас пра ви ни је при су ство вао пред став ник осни
ва ча. Услед овог раз ло га, за кључ ком је од лу че но да ће се 
одр жа ти но ва рас пра ва. Да на 11. 4. 2017. го ди не, у про сто
ри ја ма по сло дав ца, ЈКП „X“, одр жа на је дру га рас пра ва у 
по ступ ку ко лек тив ног спо ра. Стра не у спо ру, и то град као 
осни вач, УГС „Не за ви сност“ СССС ЈКП „X“, и по сло да вац 
– ЈКП „X“, су од ре ди ле пред став ни ке у Од бо ру за ми ре ње, 
а пред се да ва ју ћи Од бо ра је, сход но чла ну 22. За ко на о мир
ном ре ша ва њу рад них спо ро ва био ми ри тељ. Пред став ни
ци син ди ка та су ис та кли да су ини ци ра ли пре го во ре око 
за кљу че ња ко лек тив ног уго во ра и на ве ли да у пред у зе ћу 
не по сто ји ни пра вил ник о ра ду, као и да услед не по вољ них 
усло ва за по сле ни на пу шта ју по сао у ЈКП „X“. Пред став ник 
по сло да ва ца се на чел но сло жио са по тре бом за кљу чи ва ња 
ко лек тив ног уго во ра, али са ста вом да је по треб но мно
го ви ше вре ме на за пре го во ре око по је ди но сти уго во ра. 
Пред став ник осни ва ча је, с дру ге стра не, ис та као пред
у зе те на по ре кроз обра ћа ња број ним ми ни стар стви ма и 
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. По зи ци је ни су би ле уда ље не, али 
осим на чел не са гла сно сти да се за кљу чи ко лек тив ни уго
вор ни је би ло кон кре ти за ци је од но сно фи нал ног ујед на
ча ва ња ста во ва и спрем но сти за на ста вак пре го во ра у де
фи ни са ним ро ко ви ма, усло ви ма и за кон ском окви ру. Да на 
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21. 4. 2017. го ди не, са по чет ком у 11 ча со ва, у про сто ри ја ма 
по сло дав ца, ЈКП „X“ одр жа на је тре ћа рас пра ва у по ступ ку 
ко лек тив ног спо ра. Обра зо ва ни Од бор за ми ре ње је на ста
вио са ра дом. То ком ове рас пра ве до шло је до при бли жа ва
ња ста во ва. Утвр ђе но је да је су штин ски про блем став Ми
ни стар ства фи нан си ја од 13. 11. 2015. го ди не. На ве де ним 
ста вом је ука за но да су ни штав не од ред бе оп штег или по је
ди нач ног ак та ко ји ма се по ве ћа ва ју осно ви це, ко е фи ци јен
ти и дру ги еле мен ти, од но сно оне од ред бе ко ји ма се уво де 
но ви еле мен ти на осно ву ко јих се по ве ћа ва из нос пла та и 
дру гих стал них при ма ња. Да кле, у кон крет ном слу ча ју, а у 
по гле ду пред ло га ко лек тив ног уго во ра, про цен ти у кон тек
сту ис пла та за по сле ни ма, и то пла та, тро шко ва ис хра не, 
уве ћа не за ра де, за ра де за вре ме од су ства са ра да, су би ли 
пред ви ђе ни у ве ћем про цен ту у од но су на онај про це нат 
ко ји је био за те чен пре сту па ња на сна гу пред мет ног за ко
на. Пред став ник по сло дав ца се сло жио са из не тим ста вом, 
а на кон не ког вре ме на сво је сла га ње су из не ли и пред став
ни ци оба син ди ка та. Да љим раз го во ри ма ми ри те ља и стра
на у по ступ ку до шло се до за кључ ка да се не мо же иза ћи из 
за кон ских окви ра, али се до шло и до за кључ ка да то све 
не пред ста вља пре пре ку да се, ипак, за кљу чи ко лек тив ни 
уго вор, уз на по ме ну да пред лог ко лек тив ног уго во ра дат од 
син ди ка та го ди на ма ни је иза звао ре ак ци ју код по сло дав ца 
од но сно осни ва ча. Стра не у по ступ ку, на кон по је ди нач ног 
раз го во ра са њи ма, а по том и за јед нич ког са стан ка, сло жи
ле су се и при хва ти ле су ге сти је око да љег по сту па ња и са
чи ња ва ња пре по ру ке.

ИС ХОД ПО СТУП КА

Пре по ру ком ми ри те ља пре по ру че но је стра на ма у 
спо ру да на ста ве пре го во ре у ци љу за кљу чи ва ња ко лек
тив ног уго во ра. Ука за но је на ва же ње од ред би За ко на о 
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при вре ме ном уре ђи ва њу осно ви ца и не мо гућ но сти ње
го вог кр ше ња у би ло ком де лу, а што је по твр ђе но и од
го ва ра ју ћим ми шље њем Ми ни стар ства фи нан си ја. На
ве де но је, а од свих стра на у по ступ ку и при хва ће но, да 
се ко лек тив ни уго вор сва ка ко мо же за кљу чи ти и да то 
тре ба учи ни ти у за кон ским и под за кон ским окви ри ма. 
Нај зад, ко лек тив ни уго вор чи ни фи нан сиј ски, али и не
фи нан сиј ски део. Ис ко рак је на чи њен и у при хва та њу 
још јед не чи ње ни це, по ред за кон ског окви ра, а то су фи
нан сиј ске мо гућ но сти по сло дав ца од но сно осни ва ча, и 
да на ве де но пред ста вља кон текст о ко јем се у да љим пре
го во ри ма мо ра во ди ти ра чу на. Ко на чан ис ход по ступ ка 
је да су све стра не, и то оба син ди ка та, по сло да вац, али 
и град као осни вач, при хва ти ле за кљу че ње ко лек тив ног 
уго во ра уз де фи ни са ње ње го вих нај зна чај ни јих од ред
би, али и ис ти ца ње по тре бе за да љим пре го во ри ма око 
ма њих пре ци зи ра ња. По ред на ве де ног, све стра не су од
ре ди ле и рок за про сле ђи ва ње за кљу че ног ко лек тив ног 
уго во ра Аген ци ји.

Ми лош Ста ној чић,
ар би тар и ми ри тељ
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„Штрајк 1“

КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

У овом ко лек тив ном спо ру стра не су би ле Са мо стал
ни син ди кат рад ни ка у Пред у зе ћу „W“ и по сло да вац – 
Пред у зе ће „W“.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ко лек тив ног рад ног спо ра био је штрајк, 
од но сно ви ше стру ки зах те ви штрај ка ча ко ји су до ве ли до 
штрај ка. Зах те ви штрај ка ча су би ли сле де ћи: сме на ди рек
то ра, пре ки да ње свих ре пре сив них по сту па ка пре ма рад
ни ци ма, за по шља ва ње ква ли фи ко ва ни јег ко ор ди на то ра 
ра да у по го ну, ис пла ћи ва ње не ис пла ће них за ра да за два 
ме се ца и ис пла та раз ли ке у за ра да ма за три ме се ца на на
чин ка ко је при ка за но у об ра чун ским ли сто ви ма, ис пла та 
раз ли ке у за ра да ма због пре ра спо де ле рад ног вре ме на до 
пу ног из но са за прет ход ну го ди ну, ис пла та раз ли ке у за ра
да ма за пор ти речу ва ре за прет ход ну и те ку ћу го ди ну за 
ноћ ни рад, пре ко вре ме ни рад и рад за пра зни ке, про ме на 
ко рек тив ног фак то ра, обез бе ђи ва ње лич них за штит них 
сред ства и опре ме за рад ни ке, ате сти ра ње ма ши на.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Ми ри тељ се укљу чио та ко што је по сту пак мир ног ре
ша ва ња спо ра код Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша
ва ње рад них спо ро ва по кре нуо пред сед ник Штрај кач ког 
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од бо ра из ре до ва Са мо стал ног син ди ка та рад ни ка и 
пред ло жио Ве ру Кон дић за ми ри те ља, а дру га стра на 
при хва ти ла пред ло же ног ми ри те ља. Ре пу блич ка аген ци
ја за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва је за тим по ме ну
том ми ри те љу из да ла ре ше ње да је по сту па ју ћи ми ри тељ 
у ко лек тив ном спо ру.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

По сту пак ми ре ња је за по чет у вр ло ком плек сној си ту
а ци ји, јер се штрајк већ не ко ли ко да на од ви јао из ван про
сто ра по сло дав ца и пре ти ла је опа сност да штрај ка чи због 
то га до би ју от каз. С дру ге стра не, по сло да вац је ан га жо вао 
при ват но обез бе ђе ње ко је рад ни ци ма ни је до зво ља ва ло да 
уђу у круг Пред у зе ћа. При то ме је по сло да вац ан га жо вао 
дру ге рад ни ке ко ји су ра ди ли за вре ме штрај ка.

У овој фир ми је би ло још про бле ма, у ви ду че сте про
ме не ди рек то ра, као и че стих об у ста ва ра да. При то ме се 
фир ма на ла зи ла у про гра му уна пред при пре мље ног пла
на ре ор га ни за ци је, ко ји би ово пред у зе ће, уко ли ко не би 
за жи вео до ју на 2016. го ди не, увео ди рект но у сте чај.

Ми ри тељ је са по ступ ком ми ре ња за по че ла у за кон
ском ро ку и са стра на ма одр жа ла три ко лек тив не рас
пра ве у за кон ском ро ку и још јед ну до дат ну, на ко ји ма су 
рас пра вља на сва спор на пи та ња, од но сно зах те ви штрај
ка ча, и на кра ју је по стиг ну та са гла сност око свих пи та
ња и на чи на њи хо вог ре ша ва ња. Та ко ђе је то ком про це са 
ми ре ња има ла не ко ли ко ин ди ви ду ал них са ста на ка и би
ла у стал ном кон так ту са обе стра не пу тем елек трон ске и 
те ле фон ске ко му ни ка ци је.

Оте жа ва ју ћа окол ност је би ла чи ње ни ца да је пред
став ник по сло дав ца имао овла шће ње са мо за пре го ва
ра ње, а не и за пот пи си ва ње спо ра зу ма стра на у спо ру, 
па је од лу ка о при хва та њу спо ра зу ма увек мо ра ла да се 
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раз ма тра на Од бо ру ди рек то ра гру пе пред у зе ћа ко ји ма је 
при па да ло и ово пред у зе ће, па се де ша ва ло да спо ра зум 
ко ји би одо брио Од бор ди рек то ра гру пе бу де раз ли чит 
од оно га ко ји је до го во рен на Од бо ру за ми ре ње, та ко да 
је одр жа на до дат на рас пра ва да би се сви еле мен ти спо ра
зу ма пре ци зи ра ли, ка ко не би би ло ни ка квих не ја сно ћа.

ИС ХОД ПО СТУП КА

По стиг нут је спо ра зум из ме ђу стра на у спо ру, штрајк 
је окон чан и рад ни ци су се вра ти ли на по сао.

Ве ли ку и за па же ну уло гу у ре ша ва њу овог спо ра има
ла је над ле жна ин спек ци ја ра да, ко ја је из у зет но до бро и 
рев но сно оба вља ла свој по сао за шти те за ко ни то сти и на 
тај на чин по мо гла ми ри те љу да у ро ку и успе шно за вр ши 
по сту пак ми ре ња.

Ве ра Кон дић,
ми ри тељ
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„Штрајк 2“

УЧЕ СНИ ЦИ У ПО СТУП КУ

Ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка мир ног ре ша ва
ња ко лек тив ног рад ног спо ра по кре ну ли су син ди ка ти 
„Не за ви сност“ и Са мо стал ни син ди кат (у да љем тек сту: 
син ди ка ти) код по сло дав ца „X“ (у да љем тек сту: по сло
да вац). Ка ко се по сло да вац ни је са гла сио са пред ло гом за 
по кре та ње по ступ ка, Аген ци ја се укљу чи ла у ре ша ва ње 
овог ко лек тив ног спо ра по слу жбе ној ду жно сти и од ре
ди ла ми ри те ља, у скла ду са чла ном 19. За ко на о мир ном 
ре ша ва њу рад них спо ро ва.

Због зна ча ја де лат но сти по сло дав ца и на ја вље ног 
штрај ка, по ред стра на у спо ру, у по сту пак су се укљу чи ли 
и пред став ни ци гра да. Та ко ђе су се при кљу чи ли и се кре
тар над ле жног ре сор ног Ре пу блич ког од бо ра Са мо стал
ног син ди ка та и пред сед ник над ле жног Гран ског син ди
ка та „Не за ви сност“.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Син ди ка ти су до не ли за јед нич ку од лу ку о сту па њу у 
штрајк због не ис пу ње них зах те ва ко ји су се од но си ли на 
усло ве ра да, пр вен стве но на ис пла ту за о ста лих за ра да и 
упла ту до при но са. Пре ма на во ди ма син ди ка та, по сло да
вац је Од лу ком о утвр ђи ва њу ми ни му ма про це са ра да 
као ми ни мум утвр дио ре до ванпро се чан обим ра да, а у 
де лу ко ји се од но си на ме ља ву пше ни це утвр ђен је обим 
ве ћи од ре дов ног, чи ме је огра ни че но пра во на штрајк. 
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Та ко ђе, по сло да вац је сво јом Од лу ком о од ре ђи ва њу за
по сле них ко ји су ду жни да ра де за вре ме штрај ка об у хва
тио пет чла но ва Штрај кач ког од бо ра. Пре ма на во ди ма 
по сло дав ца, ми ни мум про це са ра да је утвр ђен са гла сно 
по тре ба ма ста нов ни штва, а во де ћи ра чу на и о очу ва њу 
тр жи шта про из во да по сло дав ца, ко је би би ло угро же но 
не ре дов ним снаб де ва њем. Што се ти че штрај кач ких зах
те ва, по сло да вац их сма тра оправ да ним, али не ма мо гућ
но сти за њи хо во ис пу ње ње.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Пред лог за по кре та ње по ступ ка мир ног ре ша ва
ња ко лек тив ног рад ног спо ра син ди ка ти су под не ли 
5.  7.  2010. го ди не. Истог да на Ре пу блич ка аген ци ја за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва је упу ти ла до пис по
сло дав цу са оба ве ште њем о под не том пред ло гу и ука
за ла на мо гућ ност спо ра зум ног по кре та ња по ступ ка и 
до го во ра око из бо ра ми ри те ља са об ја вље не Ли сте ми
ри те ља и ар би та ра. Од мах по при је му оба ве ште ња по
сло дав ца да оста вља Ре пу блич кој аген ци ји за мир но 
ре ша ва ње рад них спо ро ва да по кре не по сту пак по слу
жбе ној ду жно сти и од ре ди ми ри те ља, да на 9. 7. 2010. го
ди не, ди рек тор Аген ци је је до нео ре ше ње о по кре та њу 
по ступ ка и од ре дио ми ри те ља. Истог да на је и ми ри те
љу уру че но ре ше ње и пред мет, а ми ри тељ је кон так ти
рао стра не у спо ру и по звао их да од ре де сво је пред став
ни ке у Од бо ру за ми ре ње. С об зи ром на то да је ре ше ње 
до не то и уру че но у пе так, 9. ју ла, а штрајк је за ка зан за 
по не де љак, 12. ју ла, рас пра ва Од бо ра за ми ре ње је за
ка за на за су бо ту, 10. ју ла. Од бо ром за ми ре ње је пред
се да вао ми ри тељ, по сло дав ца је пред ста вљао ди рек тор, 
а син ди ка ти су се до го во ри ли да оба син ди ка та у Од
бо ру пред ста вља пред сед ник Син ди ка та „Не за ви сност“. 
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Чла но ви Од бо ра су се са гла си ли да рас пра ви при су
ству је и пред сед ник Са мо стал ног син ди ка та.

ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ УТИ ЦАЈ СПО РА

Има ју ћи у ви ду де лат ност по сло дав ца у пре храм бе
ној ин ду стри ји, одр жа ва ње штрај ка би угро зи ло ре дов но 
снаб де ва ње гра ђа на, не га тив но би ути ца ло на по сло ва ње 
и углед пред у зе ћа и до дат но оте жа ло фи нан сиј ску си ту
а ци ју по сло дав ца, што би се од ра зи ло и на усло ве ра да 
за по сле них.

КРА ТАК ПРИ КАЗ ПРО ЦЕ СА

Од бор за ми ре ње је одр жао две рас пра ве ко ји ма је ру
ко во дио ми ри тељ као пред се да ва ју ћи Од бо ра – у су бо ту, 
10. ју ла 2010, у вре ме ну од 11,00 до 17,30 ча со ва, и у по не
де љак, 12. ју ла 2010, у вре ме ну од 9,20 до 15,30 ча со ва, док 
је на ја вље ни штрајк тра јао. На по чет ку рас пра ве, ми ри тељ 
је украт ко об ја снио по сту пак ми ре ња и ука зао пред став
ни ци ма стра на у спо ру да је за јед нич ки за да так чла но ва 
Од бо ра да пред ло же ре ше ње спо ра, те да је, у том сми слу, 
по треб но да се из мак ну из сво јих по чет них по зи ци ја и да 
се отво ре за раз ли чи те мо гућ но сти ре ша ва ња спор них 
пи та ња. На пр вој рас пра ви, ко јој су, по ред чла но ва Од
бо ра за ми ре ње, при су ство ва ли и пред сед ник Са мо стал
ног син ди ка та и ди пло ми ра ни прав ник код по сло дав ца, 
раз ма тра не су, по ред ми ни му ма про це са ра да за вре ме 
штрај ка, и оп ци је за ре ша ва ње штрај кач ких зах те ва, ко је 
би до ве ле до од у стан ка син ди ка та од на ја вље ног штрај ка. 
Рас пра ва је за вр ше на за кључ ком да пред став ник син ди
ка та оба ви по треб не кон сул та ци је ка ко би се из ја снио о 
пред ло гу пред став ни ка по сло дав ца ко ји је на рас пра ви, и 
да при пре ми пред лог ми ни му ма про це са ра да за слу чај да 
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се не по стиг не спо ра зум но ре ше ње по штрај кач ким зах
те ви ма. Та ко ђе, пред став ни ци стра на у спо ру су са гла сно 
пред ло жи ли да се на сле де ћу рас пра ву по зо ву пред став ни
ци ло кал не са мо у пра ве, ка ко би сво јим уче шћем по мо гли 
из на ла же њу оп ти мал ног ре ше ња спо ра.

Дру га рас пра ва је одр жа на на дан от по чи ња ња штрај
ка, у по слов ним про сто ри ја ма у кру гу фа бри ке, где су за
по сле ни са ве ли ким ин те ре со ва њем иш че ки ва ли ис ход 
по ступ ка. Уз са гла сност Од бо ра, по ред ми ри те ља и чла
но ва, на рас пра ви је би ло још де вет уче сни ка – три чла
на гра да, пред сед ник Са мо стал ног син ди ка та код по сло
дав ца, се кре тар над ле жног ре сор ног Ре пу блич ког од бо ра 
Са мо стал ног син ди ка та, пред сед ник над ле жног Гран ског 
син ди ка та „Не за ви сност“, фи нан сиј ски ди рек тор, ди рек
тор про из вод ње и ди пло ми ра ни прав ник код по сло дав ца.

По ред Од бо ра за ми ре ње, свој до при нос су да ли и 
дру ги уче сни ци на рас пра ви, ка ко би се раз мо три ле раз
ли чи те мо гућ но сти ре ша ва ња пред мет ног спо ра, це не
ћи ин те ре се стра на у спо ру, а у ци љу по сти за ња ре ше ња 
спо ра мир ним пу тем, за кљу чи ва њем спо ра зу ма о ре ше
њу спо ра. Ми ри тељ је у то ку рас пра ве од ре дио па у зу од 
30 ми ну та, ка ко би се пред став ник син ди ка та кон сул то
вао са Штрај кач ким од бо ром у ве зи са пред ло зи ма по
сло дав ца по пи та њу ре ша ва ња штрај кач ких зах те ва. На 
кра ју рас пра ве, Од бор за ми ре ње је јед но гла сно до нео 
пре по ру ку са пред ло гом ре ше ња спо ра.

ИС ХОД ПРО ЦЕ СА МИ РЕ ЊА

Пре по ру ку Од бо ра за ми ре ње при хва ти ле су обе стра
не у спо ру, те је од мах пот пи сан Спо ра зум о пре стан ку 
штрај ка, ко јим су се стра не у спо ру до го во ри ле о ре ша ва
њу спор них пи та ња ве за них за усло ве ра да за по сле них, и 
ко јим је по сло да вац, из ме ђу оста лог, пре у зео и оба ве зу да 
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у слу ча ју евен ту ал не на ја ве штрај ка убу ду ће до не се од лу
ку о утвр ђи ва њу ми ни му ма про це са ра да, по прет ход но 
при ба вље ном ми шље њу син ди ка та, у скла ду са за ко ном.

На овај на чин је, уз бр зо и ефи ка сно уче шће Аген ци
је, од но сно тре ће не у трал не стра не, окон чан за по че ти 
штрајк и по стиг нут спо ра зум из ме ђу стра на у спо ру о 
ре ша ва њу спор них пи та ња, у обо стра ном ин те ре су, чи
ме су из бег ну те не же ље не по сле ди це и тро шко ви ко ји би 
про и за шли ре ша ва њем спо ра пу тем штрај ка.

Зо ри ца Ра до вић,
ар би тар и ми ри тељ
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„Штрајк 3“

УЧЕ СНИ ЦИ У СПО РУ

Уче сни ци у овом ко лек тив ном рад ном спо ру, ко ји је 
во ђен у про ле ће 2015. го ди не, су Ре пу бли ка Ср би ја, од
но сно Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја на јед ној стра ни, и ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
за по сле них у основ ним и сред њим шко ла ма и до мо ви ма 
уче ни ка на дру гој стра ни.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ко лек тив ног рад ног спо ра је био штрајк 
про свет них рад ни ка.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

По сту па ју ћи ми ри тељ, проф. др Жив ко Ку лић, је од
ре ђен ре ше њем ди рек то ра Ре пу блич ке аген ци је за мир но 
ре ша ва ње рад них спо ро ва.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

Раз ло зи за по кре та ње тог спо ра про из и шли су из на
чи на окон ча ња прет ход но во ђе ног ко лек тив ног рад ног 
спо ра из ме ђу истих стра на. На и ме, прет хо ди ло му је за
кљу чи ва ње По себ ног ко лек тив ног уго во ра за за по сле не 
у основ ним и сред њим шко ла ма и до мо ви ма уче ни ка. Тај 
ко лек тив ни уго вор је за кљу чен кра јем ја ну а ра 2015. го
ди не, по окон ча њу тог прет ход но во ђе ног спо ра, од но сно 
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по сле ду гих и те шких пре го во ра во ђе них из ме ђу пред
став ни ка Вла де Ср би је, од но сно Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ми ни стар ства фи нан си ја, 
Ми ни стар ства др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве и 
Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал
на пи та ња, на јед ној стра ни, и пред став ни ка ре пре зен
та тив них син ди ка та за по сле них у основ ним и сред њим 
шко ла ма и до мо ви ма уче ни ка, на дру гој стра ни.

Упо ре до с на ве де ним пре го во ри ма, у мно гим шко ла
ма од ви јао се и ви ше ме сеч ни штрајк за по сле них. По сту
пак прет ход ног ми ре ња је успе шно окон чан 21. ја ну а ра 
2015. го ди не, до но ше њем Пре по ру ке о на чи ну ре ша ва ња 
спо ра. Иа ко су стра не у спо ру до не ту пре по ру ку при
хва ти ле, овла шће ни пред став ни ци два ре пре зен та тив на 
син ди ка та ни су ста ви ли свој пот пис на текст По себ ног 
ко лек тив ног уго во ра, ни ти на текст спо ра зу ма о уре ђи
ва њу спор них пи та ња из ме ђу стра на у спо ру.3 Дру гим ре
чи ма, два син ди ка та са свој ством ре пре зен та тив но сти, 
без усло вља ва ња, при хва ти ла су и пот пи са ла оба ак та, а 
два не. На тај на чин на стао је озби љан про блем, уве ћан 
чи ње ни цом да за пре ва зи ла же ње та кве си ту а ци је не ма 
до вољ но упо ри шта у рад ном за ко но дав ству Ре пу бли ке 
Ср би је. Си ту а ци ју је до дат но ком пли ко ва ло и то што је 
штрајк про свет них рад ни ка био у то ку. Мо ра ло се бр зо 
ре а го ва ти, али се ни је зна ло ка ко.

Су о чив ши се с ви ше ме сеч ним штрај ком за по сле них и 
не у ре ђе ним пи та њем, од но сно са тзв. прав ном пра зни
ном, пред став ни ци Вла де Ср би је, од но сно Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, као 
и пред став ни ци дру гих од го ва ра ју ћих ми ни стар ста ва, 
на јед ној стра ни, и пред став ни ци два ре пре зен та тив на 
син ди ка та за по сле них у основ ним и сред њим шко ла ма 

3 Спо ра зум је за кљу чен 18. фе бру а ра 2015. го ди не.
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и до мо ви ма уче ни ка,4 на дру гој стра ни, са гла си ли су се о 
то ме да је нај бо ље да се без од ла га ња при сту пи за кљу чи
ва њу и По себ ног ко лек тив ног уго во ра и на ве де ног спо
ра зу ма, што је и учи ње но. За ре ла тив но крат ко вре ме, 
оба ак та су пот пи са на и за кљу че на, без об зи ра на то што 
за та кво по сту па ње ни је би ло до вољ но упо ри шта у пра ву 
Ре пу бли ке Ср би је, с об зи ром на то да ва же ћим про пи си
ма ни је пред ви ђе на мо гућ ност за кљу чи ва ња та квих ака
та с де лом ре пре зен та тив них син ди ка та.

По што два син ди ка та ни су уче ство ва ла у за кљу чи ва
њу на ве де них ака та, штрајк про свет них рад ни ка у шко
ла ма ко је су би ле под њи хо вом кон тро лом је на ста вљен. 
Са мим тим, на ста вље но је и спо ре ње из ме ђу њих и Ре
пу бли ке Ср би је, од но сно Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја. Ви ше ме сеч ни про блем, од но сно 
спор, био је са мо де ли мич но ре шен, због че га је по сту
пак за мир но ре ша ва ње спор них пи та ња по но во по кре
нут и во ђен, уз по моћ ми ри те ља ко ји је уче ство вао и у 
по ступ ку ре ша ва ња прет ход ног спо ра. То ком по ступ ка 
одр жа но је пет рас пра ва, свих пет у апри лу 2015. го ди
не. У по ступ ку су по вре ме но уче ство ва ли и пред став ни
ци син ди ка та пот пи сни ка, од но сно уче сни ка оба ак та, у 
свој ству уме ша ча.

На по след њој рас пра ви одр жа ној у по ступ ку мир ног 
ре ша ва ња пред мет ног спо ра уса гла ше на су сва спор на 
пи та ња. Ме ђу тим, та да је на стао кључ ни про блем, иза
зван чи ње ни цом да су се уче сни ци по ступ ка су о чи ли са 
још јед ним не у ре ђе ним пи та њем, од но сно са још јед ном 
прав ном пра зни ном. На и ме, син ди ка ти чи ји су пред став
ни ци ра ни је пот пи са ли и за јед но с пред став ни ци ма Вла
де Ср би је, од но сно ре сор ног ми ни стар ства, за кљу чи ли 

4 Ми сли се на пред став ни ке ГСПРС „Не за ви сност“ и пред став
ни ке Син ди ка та обра зо ва ња Ср би је.
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оба ак та, би ли су из ри чи то про тив опре де ље ња стра на у 
спо ру да се и син ди ка ти ма ко ји их та да ни су пот пи са ли 
омо гу ћи да их на кнад но пот пи шу, од но сно да им на кнад
но при сту пе и та ко стек ну свој ство њи хо вих пу но прав
них пот пи сни ка, од но сно уче сни ка, што се у Ре пу бли ци 
Ср би ји до та да, а ни по сле то га, ни ка да ни је де си ло.

Та ко је нео че ки ва но до шло до пат по зи ци је. Два син
ди ка та су би ла за, а два из ри чи то про тив на ве де ног опре
де ље ња. До дат ном ком пли ко ва њу та кве си ту а ци је умно
го ме је до при не ла и не ја сна уло га син ди ка та – пот пи сни
ка пред мет них ака та у по ступ ку ми ре ња. Тим по во дом, 
с раз ло гом су се по ста вља ла нај ма ње два пи та ња, и то: 
1) да ли та кви син ди ка ти има ју пра во на уме шач ку по зи
ци ју у по ступ ку; и 2) да ли је њи хо ва по зи ци ја у по ступ
ку та ква да се мо гу су прот ста ви ти опре де ље њу стра на у 
спо ру и слич но? Из лаз из та кве си ту а ци је био је го то во 
не мо гућ, али се мо рао на ћи, јер је штрајк про свет них 
рад ни ка био у то ку, оба ра ју ћи све до та да шње ре кор де у 
по гле ду тра ја ња об у ста ве ра да.5

На шав ши се у го то во без из ла зној си ту а ци ји, до дат
но ис ком пли ко ва ној штрај ком де ла про свет них рад ни
ка, уче сни ци ма пред мет ног по ступ ка би ло је ја сно да се 
мо ра бр зо ре а го ва ти. По ку ша ји убе ђи ва ња пред став ни ка 
ГСПРС „Не за ви сност“ и Син ди ка та обра зо ва ња Ср би
је да по пу сте и са гла се се с опре де ље њем стра на у спо
ру оста ли су без ефек та. Чвр сто и не по ко ле бљи во су се 
др жа ли сво јих ста во ва. У та квој си ту а ци ји, ми ри тељ је 
пред ло жио ре ше ње ко је се у том тре нут ку чи ни ло као 
мо гу ће и одр жи во. На и ме, пред ло жио је да се спор на 
пи та ња пре ва зи ђу, од но сно ре ше, та ко што ће се Уни
ји син ди ка та про свет них рад ни ка Ср би је и Син ди ка ту 

5 Био је то нај ду жи штрајк про свет них рад ни ка у исто ри ји Ре
пу бли ке Ср би је, у тра ја њу од го то во шест ме се ци.
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рад ни ка у про све ти Ср би је, као јед ној од стра на у пред
мет ном спо ру, омо гу ћи ти при сту па ње и Ко лек тив ном 
уго во ру и спо ра зу му.

С на ве де ним пред ло гом са гла си ле су се обе стра не у 
спо ру, без об зи ра на то што су се пред став ни ци ГСПРС 
„Не за ви сност“ и Син ди ка та обра зо ва ња Ср би је то ме од
луч но про ти ви ли. Прав ни основ за на кнад но при сту
па ње син ди ка та ко лек тив ном уго во ру у на шем пра ву 
не по сто ји. Од ред ба ма чла на 256а. За ко на о ра ду та кав 
основ ре зер ви сан је са мо за по сло дав ца, од но сно за удру
же ње по сло да ва ца. Ме ђу тим, то не зна чи да се у слу ча ју 
прав них пра зни на, њи хо вим по пу ња ва њем, ко је се сма
тра ту ма че њем пра ва у ши рем сми слу, не мо же друк чи је 
по сту пи ти. На про тив, та ква мо гућ ност је до пу ште на, а 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма и је ди но мо гу ћа. Са гла сно то
ме, у пред мет ном слу ча ју ко ри шће на је ана ло ги ја, ко јом 
се прав не пра зни не по пу ња ва ју по осно ву ту ма че ња по 
слич но сти. Та кво ту ма че ње под ра зу ме ва при ме ну пра
ви ла по ком се на слу чај ко ји ни је уре ђен прав ном нор
мом, тј. ко ји се сма тра прав ном пра зни ном, при ме њу је 
прав на нор ма ко јом је уре ђен сли чан слу чај, ако за то по
сто ји дру штве ни ин те рес ко ји тре ба за шти ти ти.

ИС ХОД ПРО ЦЕ СА МИ РЕ ЊА

Ако се зна да је пред мет ни спор мо гао би ти успе шно 
окон чан са мо при сту па њем Уни је син ди ка та про свет них 
рад ни ка Ср би је и Син ди ка та рад ни ка у про све ти Ср би је 
на ве де ним ак ти ма, и да је та кво по сту па ње би ло пре суд
но за окон ча ње ви ше ме сеч ног штрај ка про свет них рад
ни ка Ср би је, ја сно је да је по сто јао огро ман дру штве ни 
ин те рес да се по мо ћу ана ло ги је омо гу ћи та кав ис ход по
ступ ка мир ног ре ша ва ња пред мет ног спо ра. На тај на чин 
успе шно је окон чан је дан од нај сло же ни јих и за до ма ће 
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ме ди је нај ин те ре сант ни јих ко лек тив них рад них спо ро
ва у на шој зе мљи. За хва љу ју ћи то ме, ко нач но је окон чан 
и нај ду жи штрајк про свет них рад ни ка у исто ри ји Ре пу
бли ке Ср би је, на за до вољ ство уче ни ка, њи хо вих ро ди те
ља, про свет них рад ни ка и дру штва у це ли ни.

Проф. др Жив ко Ку лић,
ар би тар и ми ри тељ
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„Штрајк 4“

КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген
ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва Ре пу бли ке Ср
би је у про це су ми ре ња у ко лек тив ном рад ном спо ру 
из ме ђу по сло дав ца, Пре храм бе ноуго сти тељ ске шко ле 
Ча чак из Чач ка, Син ди кал не ор га ни за ци је Пре храм бе но
уго сти тељ ске шко ле Ча чак, као пред ла га ча, и Ми ни стар
ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ре пу бли ке 
Ср би је, осни ва ча.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ко лек тив ног спо ра био је штрајк про
свет них рад ни ка у шко ли. Раз лог до но ше ња од лу ке о сту
па њу у штрајк за по сле них у шко ли у тра ја њу од 30 ми ну
та су сле де ћи штрај кач ки усло ви: уки да ње при вре ме них 
ме ра ко је су уве де не у Пре храм бе ноуго сти тељ ској шко
ли ре ше њем ми ни стра про све те, уки да ње од лу ке о раз
ре ше њу прет ход ног ди рек то ра, и уки да ње од лу ке о име
но ва њу в. д. ди рек то ра и Школ ског од бо ра.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Пред сед ник син ди кал не ор га ни за ци је шко ле за тра
жио је по моћ и упу тио пред лог Ре пу блич кој аген ци ји за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва због на ста лог ко лек
тив ног рад ног спо ра. Стра не у спо ру са гла си ле су се да 
Аген ци ја по сту па у овом спо ру. И сам За кон о мир ном 
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ре ша ва њу рад них спо ро ва, као и За кон о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, 
оба ве зу је стра не у спо ру у де лат но сти ма у ко ји ма по
сто ји оба ве за обез бе ђи ва ња ми ни му ма про це са ра да, а у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оства ри ва ње пра ва на 
штрајк, да при сту пе мир ном ре ша ва њу ко лек тив ног спо
ра. Аген ци ја је од мах по сту па ла по под не том пред ло гу и 
ре ше њем од ре ди ла ми ри те ља.

ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ УТИ ЦАЈ СПО РА

Пред сед ник син ди кал не ор га ни за ци је шко ле остао је 
при пред ло гу да осни вач уки не ре ше ње о уво ђе њу при
вре ме них ме ра у шко ли, а у скла ду са За ко ном о осно ва
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/16, 62/16 – од лу ка 
УС). Уки да њем ре ше ња о уво ђе њу при вре ме них ме ра у 
шко ли об у хва та се и уки да ње ре ше ња ми ни стра о раз ре
ше њу прет ход ног ди рек то ра, као и ре ше ња о по ста вље
њу в. д. ди рек то ра и Школ ског од бо ра. Зах те ви су би ли 
ја сно де фи ни са ни и су прот ста вље ни ре ше њи ма осни ва
ча, Ре пу бли ке Ср би је. Овај спор би за по сле ди цу, по ред 
штрај ка упо зо ре ња у шко ли, имао и по зив на ге не рал ни 
штрајк свих шко ла у Чач ку.

КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА МИ РЕ ЊА

Ре пу блич кој аген ци ји за мир но ре ша ва ње рад них 
спо ро ва пред сед ник син ди кал не ор га ни за ци је упу тио 
је пред лог да од ре ди ми ри те ља ко ји ће пру жи ти по моћ 
стра на ма у ко лек тив ном рад ном спо ру, са ци љем да за
кљу че спо ра зум о ре ше њу спо ра. Ди рек тор Аген ци је је 
до нео ре ше ње о од ре ђи ва њу ми ри те ља, са ко јим су се са
гла си ле све стра не у спо ру.
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По сту пак је одр жан у про сто ри ја ма по сло дав ца, са 
уче шћем свих стра на у спо ру. По сту пак је био ја ван, уз 
при су ство од ре ђе ног бро ја за по сле них и ду жно по што
ва ње ре да. По фор ми ра њу Од бо ра за ми ре ње за по чео је 
по сту пак ми ре ња уз из во ђе ње по треб них до ка за, уви дом 
у це ло куп ну до ку мен та ци ју по треб ну ми ри те љу за ре ша
ва ње ко лек тив ног рад ног спо ра. Одво је них раз го во ра са 
чла но ви ма Од бо ра ни је би ло.

Ми ри тељ је уви дом у до ку мен та ци ју ко ја је до ве ла 
до до но ше ња од лу ке о сту па њу у штрајк утвр дио да су 
у шко ли оба вље ни ван ред ни ин спек циј ски над зо ри од 
стра не ин спек то ра Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех
но ло шког раз во ја – Сек то ра за ин спек циј ске по сло ве. 
Ин спек циј ски над зор по кре нут је по слу жбе ној ду жно
сти, по пред став ка ма. Ин спек циј ски над зор је имао за 
циљ утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор но сти на став ни
ка за те жу по вре ду рад не оба ве зе, а по при ја ви уче ни ка 
шко ле због уз не ми ра ва ња од стра не за по сле ног. У за пи
сни ци ма о оба вље ним ван ред ним ин спек циј ским над зо
ри ма ко ји су из вр ше ни од стра не про свет них ин спек то ра 
по сто ја ле су раз ли ке у утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу и 
от кри ва њу и утвр ђи ва њу не за ко ни то сти. У пр вој кон
тро ли, ин спек то ри су утвр ди ли да не ма не за ко ни то сти, 
а при ли ком дру ге кон тро ле да не за ко ни то сти и про пу
сти у ра ду од го вор ног ли ца у шко ли по сто је, због че га је 
и ми ни стар до нео ре ше ње о уво ђе њу при вре ме них ме
ра. Ак том за штит ни ка гра ђа на утвр ђе но је да шко ла ни је 
пред у зе ла по треб не рад ње по при ја ва ма уче ни ка.

При ова квом чи ње нич ном ста њу, уви дом у за пи сни
ке ин спек циј ског над зо ра, ак та шко ле, За кон о осно ва ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ре ше ња Ми ни стар ства про
све те, За кљу чак за штит ни ка гра ђа на, ми ри тељ је одр
жао 2 рас пра ве. Пред став ник син ди кал не ор га ни за ци је 
у Од бо ру за ми ре ње био је ис кљу чив у сво јим зах те ви ма: 
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од мах уки да ње ре ше ња Ми ни стра про све те, сме на в. д. 
ди рек то ра, и име но ва ње но вог Школ ског од бо ра, у скла
ду са за ко ном. У су прот ном, син ди кал на ор га ни за ци ја 
шко ле сту па у ге не рал ни штрајк и по зи ва све дру ге шко
ле у Чач ку да се при дру же.

Са ста но ви шта Ми ни стар ства про све те и в. д. ди рек
то ра шко ле, ова кав ул ти ма ти ван зах тев син ди кал не ор
га ни за ци је био је не при хва тљив.

На две одр жа не рас пра ве, на ко ји ма су рас пра вље не 
све спор не чи ње ни це, да на 29. 9. 2017. го ди не Од бор за 
ми ре ње је до нео пре по ру ку о на чи ну окон ча ња спо ра, 
а на осно ву ко је је пот пи сан спо ра зум, да на 3. 10. 2017. 
го ди не. У то ку по ступ ка мир ног ре ша ва ња ко лек тив ног 
спо ра, у ду ху то ле ран ци је, уз по сред ство Аген ци је, стра
не у спо ру су по сти гле сле де ћи до го вор: да до 25. 10. 2017. 
го ди не Скуп шти на гра да Чач ка име ну је чла но ве Школ
ског од бо ра по прин ци пу три пред став ни ка из ре до ва за
по сле них, три пред став ни ка – чла но ва Са ве та ро ди те ља, 
и три пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве. Од бор за ми ре
ње са гла сио се да Школ ски од бор у за кон ском ро ку рас
пи ше кон курс за из бор ди рек то ра шко ле.

По пот пи си ва њу тек ста пре по ру ке, за ко ју су гла са ли 
сви чла но ви од бо ра, са чи њен је спо ра зум о ре ше њу спо
ра, ко ји су без при мед би пот пи са ли чла но ви Од бо ра.

ИС ХОД ПРО ЦЕ СА МИ РЕ ЊА

Уз уче шће Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње 
ко лек тив ног рад ног спо ра, бр зо, без тро шко ва, ефи ка сно, 
не при стра сно, на две рас пра ве (у пе ри о ду од 15 да на), 
пред Од бо ром за ми ре ње са 3 пред став ни ка, за кљу чен 
је спо ра зум о мир ном ре ше њу спо ра. Ре зул тат по ступ ка 
је би ло окон ча ње штрај ка, на за до вољ ство за по сле них, 
осни ва ча, по сло дав ца и син ди ка та. За хва љу ју ћи спо ра
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зу му од у ста ло се од штрај ка со ли дар но сти у оста лим 
ча чан ским шко ла ма, ко ји је био на ја вљен за 6. 10. 2017. 
го ди не

Дра га на Ми ле тић,
ар би тар и ми ри тељ
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„Ави о ме ха ни ча ри“

УЧЕ СНИ ЦИ У СПО РУ

Да на 13. 6. 2005. го ди не по кре нут је ко лек тив ни рад ни 
спор пред Ре пу блич ком аген ци јом за мир но ре ша ва ње 
рад них спо ро ва Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: аген
ци ја), од стра не Стру ков ног син ди ка та ва зду хо плов них 
ме ха ни ча ра Ср би је (у да љем тек сту: син ди кат), у Јав ном 
пред у зе ћу за ва зду шни са о бра ћај „Jat Air ways“, са се ди
штем у Бе о гра ду (да ље: ЈАТ / по сло да вац). По што је у ЈАТ
у ра ди ло ви ше ка те го ри ја за по сле них (пи ло ти, ави о ме
ха ни ча ри, стју ар ди, ка бин ско, ае ро дром ско, ко мер ци јал
но, еко ном скоправ но осо бље, за по сле ни у ту ри стич ким 
објек ти ма, и др.), за по сле не је за сту па ло ви ше син ди ка та 
ко ји су оку пља ли при пад ни ке њи хо ве про фе си о нал не 
гру пе (син ди кат пи ло та, ави о ме ха ни ча ра, стју ар да, ае ро
дром ског осо бља, и др.). Сви они су би ли ди рект но за ин
те ре со ва ни за ре ше ње спо ра. Та ко ђе, укљу че ни су би ли 
пред став ни ци по сло дав ца (пред став ник у Од бо ру за ми
ре ње, ру ко во ди о ци по је ди них слу жби и екс пер ти), као и 
пред став ни ци Вла де – над ле жног ми ни стар ства (по што 
је би ло у пи та њу јав но пред у зе ће у де лат но сти од јав ног 
ин те ре са чи ји је осни вач др жа ва, а осни вач мо ра да одо
бри ко лек тив ни уго вор и све ак те по сло дав ца).

ПРЕД МЕТ СПО РА

По вод је био штрајк ави о ме ха ни ча ра у ЈАТу, ко ји се 
од ви јао у про ле ће 2005. го ди не и при чи ња вао ве ли ке 
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про бле ме у оба вља њу ва зду шног са о бра ћа ја у Ср би ји.6 
ЈАТ је био глав ни, на ци о нал ни авиопре во зник у Ср би ји 
и не ка да шњој Ју го сла ви ји (са око 1200 за по сле них 2009. 
го ди не).

Раз лог спо ра су би ле ве ли ке раз ли ке у за ра да ма и дру
гим при ма њи ма из ме ђу по је ди них ка те го ри ја за по сле
них код по сло дав ца, ма хом у ко рист пи ло та, а на ште ту 
оста лих. До ових раз ли ка је до шло ви ше стру ким из ме на
ма плат ног си сте ма и Ко лек тив ног уго во ра пред у зе ћа (из 
ју на 1995. го ди не). На и ме, на осно ву ва же ћег Ко лек тив
ног уго во ра пред у зе ћа ни је би ло тех нич ки мо гу ће из вр
ши ти ис пла ту за ра да, по што тај акт ни је са др жао плат не 
ко е фи ци јен те за сва рад на ме ста у пред у зе ћу. На кон за
кљу че ња Ко лек тив ног уго во ра пред у зе ћа до не ти су број
ни оп шти ак ти ко ји ма су уре ђе на при ма ња за по сле них. 
Уста но вље но је да су ско ро сви би ли до не ти на не пра ви
лан на чин – у нео д го ва ра ју ћој про це ду ри или од стра не 
нео вла шће них су бје ка та (и без одо бре ња Вла де). Та ко
ђе, из о ста ло је аде кват но ин фор ми са ње о тим из ме на ма 
ве ћи не за ин те ре со ва них гру па за по сле них и њи хо вих 
син ди ка та. По сле ди ца је би ла да су за ра де не ких ка те го
ри ја за по сле них у пред у зе ћу би ле пот пу на не по зна ни ца 
за оста ле, као и да су ви ше стру ко на ру ше не до го во ре не 
про пор ци је у ра спо ни ма за ра да из ме ђу по је ди них ка те
го ри ја, о ко ји ма је по стиг нут кон сен зус при ли ком за кљу
чи ва ња Ко лек тив ног уго во ра 1995. го ди не.

Чи ње нич но ста ње у по гле ду за ра да и дру гих при ма
ња по је ди них ка те го ри ја за по сле них у ЈАТу би ло је из у
зет но те шко утвр ди ти, по што је на чин ис пла ћи ва ња био 
не тран спа рен тан, плат не ли сте не ја сне, ком пли ко ва не 

6 О овом штрај ку ви де ти ви ше на стра ни ци:  
https://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.ph p?yyyy=2005&mm =03&dd 
=17&na v_category=11&na v_id =164529
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и не пре глед не (са 83 став ке). Исто вре ме но, од но си ме ђу 
пред став ни ци ма раз ли чи тих гру па за по сле них би ли су 
за о штре ни, ин тер на ре гу ла ти ва не до ступ на свим син ди
ка ти ма и не тран спа рент на (ни су по сто ја ле јав но до ступ
не пре чи шће не вер зи је ин тер них ака та). Ко му ни ка ци ја 
по је ди них син ди ка та са по сло вод ством би ла је ло ша.

По што од по сло дав ца по сле ви ше зах те ва ни је ус пео 
да до би је тра же не ин фор ма ци је, син ди кат ави о ме ха ни
ча ра је ан га жо вао еко ном ске и прав не екс пер те, ка ко би 
на ба зи до ступ не до ку мен та ци је уста но вио пра ву сли ку о 
за ра да ма и при ма њи ма. Утвр дио је да по сто је не пра вил
но сти у по гле ду за ра да, ко је су фор мал но би ле оправ да
не ак ти ма по сло дав ца. Због од су ства во ље да се про блем 
ре ши пре го во ри ма са упра вом, син ди кат је по кре нуо 
штрајк. То је на те ра ло по сло вод ство да поч не озбиљ ни
је да пре го ва ра са рад ни ци ма и да уче ству је у по ступ ку 
мир ног ре ша ва ња спо ра.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

По сту па ју ћи ми ри тељ, проф. др Се над Ја ша ре вић, 
је од ре ђен ре ше њем ди рек то ра Ре пу блич ке аген ци је за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

Пре са мог по ступ ка, ми ри тељ је оба вио те ле фон ски 
раз го вор са пред став ни ци ма стра на у спо ру, ка ко би се 
пре ли ми нар но упо знао са про бле мом и окол но сти ма 
спо ра и ефи ка сно ор га ни зо вао рас пра ву. Ми ри тељ је, уз 
уче шће пред став ни ка стра на у спо ру у Од бо ру за ми ре
ње, одр жао рас пра ве о спо ру 6, 14, 20, 26. ју ла и 2. ав гу ста 
2005. го ди не. Ка ко је круг за ин те ре со ва них су бје ка та био 
ши рок, рас пра ва ма су при су ство ва ли и пред став ни ци 
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свих за ин те ре со ва них (оста ли син ди ка ти, пред став ни ци 
Вла де, од но сно ми ни стар ства над ле жног за са о бра ћај, 
дру ги пред став ни ци по сло дав ца). У ме ђу вре ме ну, ка ко 
би раз ја снио сло же но ста ње у по гле ду ре гу ла ти ве о пла
ћа њу, ми ри тељ је зах те вао да му се до ста ви низ до ку ме
на та и ин фор ма ци ја од стра не за ин те ре со ва них су бје ка
та (исти до ку мен ти су до ста вље ни и оста лим уче сни ци
ма у про це ду ри). Ка рак те ри стич но је би ло да не по сто ји 
про блем са мо из ме ђу син ди ка та и по сло дав ца, већ и дру
га чи је ви ђе ње ста ња из ме ђу са мих син ди ка та. Ми ри тељ 
је сма трао да ће и са мо ра све тља ва ње чи ње ни ца знат но 
до при не ти ре ше њу спо ра. Фор мал но, стра не су у том 
по гле ду би ле ко о пе ра тив не, али је по сло да вач ка стра на 
де ли мич но оп стру и ра ла по сту пак, ка шње њем у до ста
вља њу ин фор ма ци ја и пру жа њем не пот пу них по да та ка. 
На кон обра ћа ња ми ри те ља ор га ни ма по сло дав ца, ре ле
вант ни по да ци су до ста вље ни. Пред крај по ступ ка ми
ре ња (27. ју ла 2005), ка ко би раз ја снио ко нач не по зи ци је 
стра на, ста во ве и спрем ност за евен ту ал ни до го вор, ми
ри тељ је одр жао и одво је не са стан ке са пред став ни ци ма 
син ди ка та и ди рек то ром (са чи ме су они би ли упо зна ти). 
Ови раз го во ри су до не ли из у зет но мно го ин фор ма ци ја, 
по што пред став ни ци стра на у спо ру ни су би ли спрем ни 
да јав но из ло же „осе тљи ве ин фор ма ци је“, ко је су у ве ли
кој ме ри ра све тља ва ле по за ди ну кон флик та.

ИС ХОД ПРО ЦЕ СА МИ РЕ ЊА

На кон спр о ве де ног по ступ ка, бу ду ћи да Од бор за ми
ре ње ни је по сти гао са гла сност о да ва њу за јед нич ке пре
по ру ке, ми ри тељ је са чи нио пре по ру ку. Пре по ру ка је, уз 
пред ло ге о ре ша ва њу спо ра, са др жа ла и обра зло же ње ко
је је укљу чи ва ло опис спо ра (ка рак те ри сти ке, окол но сти 
и чи ње нич но ста ње). За кљу чак је био да је ре гу ла ти ва о 
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пла ћа њу код по сло дав ца у ве ли кој ме ри не ле гал на и не
пра вил на. Пре по ру ка је би ла да се без од ла га ња за поч ну 
пре го во ри ра ди за кљу че ња но вог ко лек тив ног уго во ра, у 
ко јем би би ле укло ње не не пра вил но сти и ува же ни ин те ре
си свих гру па за по сле них (да бу ду ис по што ва не ра ни је до
го во ре не про пор ци је у по гле ду за ра да и дру гих при ма ња).

Стра не у спо ру ни су при хва ти ле пре по ру ку ми ри те
ља, али су у то ку по ступ ка ра све тље не мно ге спор не чи
ње ни це, што је до при не ло да се по ве ћа ме ђу соб но ува жа
ва ње су бје ка та кон флик та и по бољ ша ко му ни ка ци ја. То 
је до ве ло до за вр шет ка штрај ка и окон ча ња су ко ба из ме
ђу ави о ме ха ни ча ра и упра ве пред у зе ћа. Ме ђу тим, убр зо 
је (15. ок то бра 2005) из био штрајк стју ар да и стју ар де са, 
ко ји су сма тра ли да су њи хо ви ин те ре си за не ма ре ни, од
но сно да се у по гле ду пла та тре ти ра ју не по вољ ни је (при
ли ком на ја ве штрај ка на ве ли су да је од нос за ра де из ме ђу 
пи ло та и пер се ра 1:9).7 Ефе кат прет ход ног ми ре ња био је, 
из гле да, по зи ти ван, по што су обе стра не пред ло жи ле да 
исти ми ри тељ ре ша ва на ста ли спор. Та ко ђе, на овај на
чин је ис ка за но по ве ре ње пре ма Ре пу блич кој аген ци ји за 
мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, та да но вој ин сти ту ци
ји, што је до при не ло ње ној афир ма ци ји.

Проф. др Се над Ја ша ре вић,
ар би тар и ми ри тељ

7 О овом штрај ку ви де ти ви ше на стра ни ца ма:  
https://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.ph p?yyyy=2005&mm = 
10&dd =15&na v_ca te gory=9&na v_id =178484  
и http://www.no vo sti.rs /ve sti/na slov na/eko no mi ja/ak tu el no.239.
html:174903Stju ar de sene ćeda le te
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„При ме на ПКУ“

УЧЕ СНИ ЦИ У СПО РУ

У овом ко лек тив ном спо ру стра не уче сни це су, с јед не 
стра не, Ми ни стар ство прав де као по сло да вац и, с дру ге 
стра не, Син ди кат ор га ни за ци ја пра во суд них ор га на Ср
би је – СО ПОС, као ре пре зен та тив ни син ди кат, по чи јем 
пред ло гу је и по кре нут ко лек тив ни спор.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Вла да Ре пу бли ке Ср би је и ре пре зен та тив ни син ди ка
ти за те ри то ри ју РС – Син ди кат упра ве Ср би је, Син ди кат 
пра во су ђа Ср би је и Син ди кат ор га ни за ци ја пра во суд них 
ор га на Ср би је – СО ПОС, за кљу чи ли су По се бан ко лек
тив ни уго вор за др жав не ор га не, об ја вљен у Слу жбе ном 
гла сни ку РС бр. 25/15 од 13. 3. 2015.

То ком две го ди не, од ка да је до нет пред мет ни уго вор 
па до да нас, по сло да вац – Ми ни стар ство прав де, услед не
до стат ка нов ца у бу џе ту РС ни је по што вао ни ти је при ме
њи вао мно го број не од ред бе ПКУ. Ка ко За ко ном о бу џе ту 
РС ни су би ла пред ви ђе на сред ства за оства ри ва ње мно гих 
пра ва за по сле них у пра во суд ној ад ми ни стра ци ји, од ред бе 
овог ПКУ де ро ги ра не су од ред ба ма За ко на о бу џе ту РС.

Ре ша ва ња спор них пи та ња на ста лих по во дом при ме
не од но сно не при ме не По себ ног ко лек тив ног уго во ра за 
др жав не ор га не од но се се на сле де ће:
• оси гу ра ње за по сле них тј. оба ве зу по сло дав ца, ко ју 

исти не по шту је, да пре рас пи си ва ња јав не на бав ке за 
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за кљу че ње уго во ра о оси гу ра њу пре го ва ра са ре пре
зен та тив ним син ди ка том и при ба ви ње го ву са гла сност;

• да се у по ступ ку до но ше ња пред ло га бу џе та укљу че у по
сту пак пре го ва ра ња ре пре зен та тив ни син ди ка ти, око 
осно ви це за об ра чун и ис пла ту пла та, а све у ци љу по
бољ ша ња ма те ри јал ног по ло жа ја за по сле них и уре ђе ња 
пла та и дру гих при ма ња на је дин стве ним прин ци пи ма;

• не по што ва ње оба ве зе Од бо ра за пра ће ње при ме не 
ко лек тив ног уго во ра да нај ма ње јед ном у три ме се ца 
раз ма тра ак ту ел на пи та ња ве за на за ма те ри јал ни и со
ци јал ни по ло жај за по сле них, ме ђу соб не од но се ре пре
зен та тив них син ди ка та и по сло дав ца, по тре бу из ме на 
и до пу на уго во ра, прак су и ми шље ња у ве зи са при ме
ном уго во ра, као и да са чи ња ва за пи сник о раз ма тра
ним пи та њи ма и до ста вља га пот пи сни ци ма Уго во ра;

• нео бе збе ђи ва ње де чи јих па ке ти ћа, тј. нов ча не че стит
ке у вред но сти до нео по ре зи вог из но са, и не ис пла ћи
ва ње го ди шње на гра де јед но крат но, на Дан др жав но
сти Ре пу бли ке Ср би је;

• не до ста вља ње оба ве ште ња или ми шље ња о при ме ни 
за ко на и под за кон ских ака та ко ји су од ути ца ја на ма те
ри јал ни, еко ном ски и со ци јал ни по ло жај за по сле них;

• ми шље ње и ту ма че ње од ред би По себ ног ко лек тив ног 
уго во ра ко је се од но се на на ме ште нич ки до да так и те
рен ски до да так суд ских из вр ши те ља;

• оба ве зу по сло дав ца да у по ступ ку до но ше ња за ко на 
или под за кон ских ака та ко ји се не раз ма тра ју на Со
ци јал ноеко ном ском са ве ту, а ко ји ма се уре ђу ју пра
ва за по сле них, за тра жи ми шље ње ре пре зен та тив них 
син ди ка та на на цр те од но сно пред ло ге тих ака та и до
ста ви оба ве ште ња или ми шље ња о при ме ни за ко на и 
под за кон ских ака та.
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КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

По ку ша ни су ди рект ни пре го во ри са Вла дом и Ми ни
стар ством прав де, ко ји ни су ус пе ли. Као је дан од пот пи
сни ка, Син ди кат ор га ни за ци ја пра во суд них ор га на Ср
би је – СО ПОС под нео је пред лог Ре пу блич кој аген ци ји 
за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва ра ди ре ша ва ња овог 
ко лек тив ног спо ра. Ми ни стар ство прав де је да ло са гла
сност да се овај спор ре ша ва мир ним пу тем, од ре ђен је 
по сту па ју ћи ми ри тељ ко ји је пред мет пре у зео у да љи рад.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ТО КА ПО СТУП КА

По сту пак мир ног ре ша ва ња овог ко лек тив ног спо ра 
во ђен је и окон чан пре ма пра ви ли ма ко ја су про пи са на 
пред мет ним за ко ном. На пр вој рас пра ви је обра зо ван 
Од бор за ми ре ње, од по јед ног пред став ни ка стра на у 
спо ру и ми ри те ља као пред се да ва ју ћег. Одр жа не су две 
рас пра ве у фер ат мос фе ри, са про ак тив ним при сту пом 
обе стра не у спо ру и из ра же ном же љом за раз ре ше њем 
ве ћи не спор них пи та ња, те кон стант ним на гла ском да је 
са рад ња у до са да шњем ра ду и ко му ни ка ци ји уче сни ка 
спо ра би ла од лич на. Уло га ми ри те ља то ком обе рас пра ве 
је би ла усме ре на на да ље под сти ца ње уче сни ка спо ра да 
сво јим по на ша њем и ак тив но сти ма до при но се обо стра
ном при хва тљи вом на чи ну ре ша ва ња овог ко лек тив ног 
спо ра. Ни је би ло по тре бе за одр жа ва њем одво је них са
ста на ка ра ди при ку пља ња ин фор ма ци ја и по да та ка од 
пред став ни ка стра на у спо ру.

Рас пра ве су би ле кон струк тив не, ми ри тељ је, ува жа
ва ју ћи све из не те су ге сти је, пред ло ге и ми шље ња уче
сни ка спо ра, при пре мио и пред лог тек ста пре по ру ке, 
прет ход но уса гла шен ме ђу стра на ма у спо ру по пи та њу 
свих не до у ми ца и спор них та ча ка.
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ИС ХОД ПО СТУП КА

Од бор за ми ре ње је на дру гој рас пра ви до нео пре по
ру ку о на чи ну ре ша ва ња ко лек тив ног рад ног спо ра, по
себ но во де ћи ра чу на да се до но ше њем исте обез бе ди до
след на при ме на за кон ских од ред би и од ред би По себ ног 
ко лек тив ног уго во ра за др жав не ор га не, це не ћи, с јед не 
стра не, по тре бу за очу ва њем ма те ри јал ног и со ци јал ног 
по ло жа ја за по сле них у пра во суд ним ор га ни ма, али, с 
дру ге стра не, и за кон ска фи нан сиј ска огра ни че ња и мо
гућ но сти по сло дав ца, за рад пот пу ни јег са гле да ва ња и за
до во ље ња зах те ва ре пре зен та тив ног син ди ка та. Пре по
ру че но је да стра не у спо ру, а по при хва та њу пре по ру ке, 
за кљу че спо ра зум о ре ше њу спо ра.

Сла ђа на Ан дрић,
ар би тар и ми ри тељ
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„При ме на ПКУ 2“

УЧЕ СНИ ЦИ У ПО СТУП КУ

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген
ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва у по ступ ку пре
го во ра – уса гла ша ва ња тек ста ко лек тив ног уго во ра код 
по сло дав ца у ци љу за кљу че ња истог, из ме ђу по сло дав ца 
и ви ше син ди ка та ЈП „X“, ко ји су уз ак тив но уче шће Ре
пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва 
на ста вље ни на кон до но ше ња ва же ћег За ко на о ра ду.

ПРЕД МЕТ СПО РА

По сло да вац и син ди ка ти ЈП „X“ спо ри ли су се око са
др жа ја ве ћег бро ја чла но ва тек ста ко лек тив ног уго во ра 
код по сло дав ца, ко ји је по сло да вац из нео као ини ци јал
ни пред лог тек ста ко лек тив ног уго во ра, а по себ но у ве зи 
са из ме на ма За ко на о ра ду у по гле ду при ме не и ра чу на ња 
ми ну лог ра да код по сло дав ца.

Ка ко би ЈП „X“ и син ди ка ти при сту пи ли за кљу че њу ко
лек тив ног уго во ра са ре сор ним Ми ни стар ством тр го ви не, 
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, би ло је нео п ход но да прет
ход но уса гла се текст пред ло га ко лек тив ног уго во ра, да би 
са уса гла ше ним пред ло гом при сту пи ли да љем по ступ ку за
кљу че ња ко лек тив ног уго во ра са ре сор ним ми ни стар ством.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

На кон ду жег пе ри о да пре го ва ра ња по сло дав ца и син
ди ка та ЈП „X“, исти су упу ти ли пред лог Ре пу блич кој 
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аген ци ји за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва за од ре
ђи ва ње ми ри те ља ко ји би по мо гао стра на ма у по ступ ку 
пре го ва ра ња, а у ци љу раз ре ше ња спор них чла но ва тек
ста ко лек тив ног уго во ра ЈП „X“ и уса гла ша ва ња истих са 
ак ту ел ним, та да из ме ње ним за кон ским про пи си ма.

Да кле, Ре пу блич ка аген ци ја за мир но ре ша ва ње рад
них спо ро ва и по сту па ју ћи ми ри тељ, иа ко фор мал но по
зва ни да уче ству ју у по ступ ку ми ре ња из ме ђу по сло дав
ца и син ди ка та ЈП, фак тич ки су уче ство ва ли у на ве де ним 
пре го во ри ма у свој ству струч ног са вет ни ка ко ји би до
при нео уса гла ша ва њу ни за спор них чла но ва пред ло же
ног тек ста ко лек тив ног уго во ра.

КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА

На кон под но ше ња пред ло га, у вр ло крат ком ро ку за
ка зан је пр ви од укуп но два одр жа на са стан ка у про сто
ри ја ма по сло дав ца.

На ве де ни са стан ци би ли су вр ло са др жај ни и тра ја
ли су и по ви ше од 6 са ти без па у зе. Стра не у по ступ ку, 
упр кос ми мо и ла же њу у ста во ви ма у по гле ду де ла тек ста 
ко лек тив ног уго во ра, ис ка за ле су из у зет но до бру ко му
ни ка ци ју, ка ко ме ђу соб но, та ко и са ми ри те љем, као и 
же љу да се до та да ду го трај ни пре го во ри окон ча ју у што 
кра ћем ро ку.

Одр жа ни су и одво је ни са стан ци са стра на ма у по
ступ ку, око нај спор ни јих та ча ка ко лек тив ног уго во ра, а 
по себ но је спо ран из ме ђу по сло дав ца и јед ног од син ди
ка та био члан ко лек тив ног уго во ра ко ји се од но сио на ра
чу на ње ми ну лог ра да.

На и ме, при ли ком фор ми ра ња ЈП, део рад ни ка пре у
зет је од Пред у зе ћа „А“, те је син ди кат за сту пао ста но
ви ште да би том де лу за по сле них ко ји су пре у зе ти од 
Пред у зе ћа „А“ тре ба ло ра чу на ти ми ну ли рад у про цен ту 
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ве ћем у од но су на онај део за по сле них ко ји је за по слен 
код по сло дав ца, а ни је пре у зет од пред у зе ћа „А“.

На кон одр жа них одво је них са ста на ка са стра на ма у 
по ступ ку пре го во ра, син ди кат је ипак од у стао од та квог 
ста но ви шта, те је и тај члан ко лек тив ног уго во ра ко нач
но уса гла шен.

ИС ХОД ПО СТУП КА

Ис ход по ступ ка пре го во ра код по сло дав ца би ло је 
окон ча ње ду гих пре го во ра ко је су пре го ва рач ке стра не 
во ди ле до укљу че ња Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша
ва ње рад них спо ро ва у по сту пак пре го во ра, а глав ни ис
ход био је уса гла шен текст пред ло га ко лек тив ног уго во ра 
из ме ђу по сло дав ца и свих син ди ка та ко ји су уче ство ва ли 
у на ве де ним пре го во ри ма, те из но ше ње уса гла ше ног тек
ста пред ре сор но ми ни стар ство, у ци љу за кљу че ња истог.

С об зи ром на то да су пре го ва рач ке стра не до укљу че
ња Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо
ро ва у пре го во ре ско ро две го ди не на сто ја ле да уса гла се 
текст пред ло га ко лек тив ног уго во ра, то је по сто ја ла ре
ал на мо гућ ност не га тив них по сле ди ца код по сло дав ца, 
укљу чу ју ћи мо гућ ност штрај ка.

Игор Ко ка но вић,
ар би тар и ми ри тељ
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„При ме на ПКУ 3“

КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген
ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва Ре пу бли ке Ср би
је у по ступ ку ми ре ња у ко лек тив ном рад ном спо ру из ме ђу 
Син ди ка та за по сле них у ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу је
вац“ и по сло дав ца – ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу је вац“.

Овла шће ни пред став ник осни ва ча, у то ку це лог по
ступ ка ми ре ња, при су ство вао је и ак тив но уче ство вао на 
одр жа ним рас пра ва ма.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет овог ко лек тив ног спо ра пре ци зи ран је у 
пред ло гу Син ди ка та за по сле них у ЈКП „Пар кинг сер вис 
Кра гу је вац“: да је по сло да вац у оба ве зи да за по сле ни ма 
у ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу је вац“, по осно ву на кна де 
тро шко ва за ис хра ну у то ку ра да и ре гре са за ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра, ис пла ти раз ли ку из но са ко је им је по
сло да вац ис пла ћи вао у од но су на из но се ко ји су утвр ђе
ни По себ ним ко лек тив ним уго во ром за јав на пред у зе ћа 
у ко му нал ној де лат но сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би
је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 27/15, 36/17 и 5/18).

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Пред сед ник Син ди ка та за по сле них у ЈКП „Пар кинг 
сер вис Кра гу је вац“ упу тио је Ре пу блич кој аген ци ји за 
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мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва пред лог за мир но ре
ша ва ње ко лек тив ног рад ног спо ра у по гле ду при ме не 
по је ди них од ред би Ко лек тив ног уго во ра. Аген ци ја је, 
у скла ду са сво јим овла шће њи ма, без од ла га ња, пред
мет ни пред лог до ста ви ла по сло дав цу, ЈКП „Пар кинг 
сер вис Кра гу је вац“, као про тив ној стра ни, ко ја је исти 
при хва ти ла.

Ми ри те ља је у овом по ступ ку, у скла ду са од ред ба ма 
За ко на о мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва, од ре дио ди
рек тор Аген ци је, ре ше њем са ко јим су се са гла си ле обе 
стра не у спо ру.

КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА МИ РЕ ЊА

По сту пак ми ре ња је спро ве ден у про сто ри ја ма по сло
дав ца, на укуп но три за ка за не и одр жа не рас пра ве.

На пр вој рас пра ви ми ри тељ је кон ста то вао да су ис
пу ње ни за кон ски усло ви за фор ми ра ње Од бо ра за ми ре
ње, ко ји су чи ни ли по је дан пред став ник стра на у спо ру, 
овла шће ни пред став ник осни ва ча, и ми ри тељ као пред
се да ва ју ћи од бо ра.

По фор ми ра њу Од бо ра за ми ре ње, за по чео је по сту
пак ми ре ња. Ми ри тељ је ру ко во дио рас пра ва ма на ко ји
ма су стра не у спо ру из но си ле сво је ста во ве и пред ло ге.

Стра не у по ступ ку су из но си ле сво је пред ло ге, има ју
ћи на ро чи то у ви ду по сто је ће фи нан сиј ско ста ње пред у
зе ћа, као и по слов но окру же ње уоп ште.

По по тре би, рас пра ва ма су при су ство ва ли и за по сле
ни ко ји су мо гли да пру же ин фор ма ци је нео п ход не за 
тач но и пот пу но утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња у ци љу 
ре ша ва ња овог ко лек тив ног рад ног спо ра. Ми ри тељ је и 
пу тем одво је них раз го во ра са чла но ви ма од бо ра и пред
став ни ци ма стра на у спо ру при ку пљао нео п ход не до дат
не ин фор ма ци је у ци љу ре ша ва ња овог спо ра.
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Пред став ник Син ди ка та за по сле них пред ло жио је да 
по сло да вац ис пла ти за по сле ни ма раз ли ку из но са ко ји је 
за по сле ни ма ис пла ћи ван по осно ву на кна де тро шко ва за 
ис хра ну у то ку ра да и ре гре са за ко ри шће ње го ди шњег 
од мо ра, до из но са ко ји је по овим осно ва ма пред ви ђен 
По себ ним ко лек тив ним уго во ром за јав на пред у зе ћа у 
ко му нал ној де лат но сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 
као и ди на ми ку ис пла те, за пе ри од сеп тем бар 2015. – сеп
тем бар 2018. го ди не.

Има ју ћи у ви ду из не те ста во ве стра на ка у спо ру, при
ло же ну до ку мен та ци ју, као и по зи тив не про пи се Ре
пу бли ке Ср би је, а пр вен стве но од ред бе За ко на о ра ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14) ко је ре гу ли шу ме ђу соб ни од нос за ко на, ко лек тив
ног уго во ра, пра вил ни ка о ра ду и уго во ра о ра ду, као и 
од ред бе За ко на о при вре ме ном уре ђи ва њу осно ви ца за 
об ра чун и ис пла ту пла та, од но сно за ра да и дру гих стал
них при ма ња код ко ри сни ка јав них сред ста ва („Слу жбе
ни гла сник РС“, бр. 116/14), у то ку по ступ ка утвр ђе но је 
да су у уго во ри ма о ра ду, од но сно њи хо вим пра те ћим 
анек си ма за кљу че ним са за по сле ни ма, на кна да тро шко
ва за ис хра ну у то ку ра да и ре грес за ко ри шће ње го ди
шњег од мо ра утвр ђе ни и ис пла ћи ва ни за по сле ни ма:

– у из но си ма утвр ђе ним у од лу ка ма из 2006. го ди не, 
ко ји су у сми слу За ко на о ра ду не по вољ ни ји за за по сле не 
у од но су на из но се ко ји би им при па да ли у скла ду са Ко
лек тив ним уго во ром ко ји оба ве зу је ЈКП „Пар кинг сер
вис Кра гу је вац“ као по сло дав ца;

– у из но си ма ко ји су знат но ма њи у од но су на из но
се ко ји су утвр ђе ни и на ко је су за по сле ни има ли пра во 
не по сред но пре сту па ња на сна гу За ко на о при вре ме ном 
уре ђи ва њу осно ви ца за об ра чун и ис пла ту за ра да, од
но сно пла та и дру гих стал них при ма ња код ко ри сни ка 
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јав них сред ста ва, а ко ји су пре ци зи ра ни Ко лек тив ним 
уго во ром код по сло дав ца, до не тим 2013. го ди не.

С об зи ром на ова ко утвр ђе но чи ње нич но ста ње, да 
по сло да вац ни је при ме њи вао По се бан ко лек тив ни уго
вор за јав на ко му нал на пред у зе ћа гра да Кра гу јев ца из 
ав гу ста 2012. го ди не, као ни Ко лек тив ни уго вор код по
сло дав ца ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу је вац“ из ма ја 2013. 
го ди не, Од бор за ми ре ње је до нео пре по ру ку:
• да се при хва та пред лог Син ди ка та за по сле них у ЈКП 

„Пар кинг сер вис Кра гу је вац“ да се за по сле ни ма у ЈКП 
„Пар кинг сер вис Кра гу је вац“ ис пла ти раз ли ка из ме ђу 
из но са ко ји су им ис пла ћи ва ни по осно ву на кна де тро
шко ва за ис хра ну у то ку ра да и ре гре са за ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра и из но са ко ји су утвр ђе ни По себ ним 
ко лек тив ним уго во ром за јав на пред у зе ћа у ко му нал
ној де лат но сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је („Слу
жбе ни гла сник РС“, бр. 27/15, 36/17 и 5/18), без ка ма те, 
за пе ри од сеп тем бар 2015. – сеп тем бар 2018. го ди не 
(ко ји ни су ве ћи од из но са ко ји су утвр ђе ни и на ко је 
су за по сле ни има ли пра во не по сред но пре сту па ња на 
сна гу За ко на о при вре ме ном уре ђи ва њу осно ви ца);

• да се анек си ма Уго во ра о ра ду, ко ји ће би ти за кљу че ни 
у ро ку од 8 (осам) да на од да на сту па ња на сна гу Од лу
ке Скуп шти не гра да Кра гу јев ца о из ме ни пла на и про
гра ма по сло ва ња ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу је вац” за 
2018. го ди ну, на кна да тро шко ва за ис хра ну у то ку ра да 
и ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра за по сле ни
ма утвр де у из но си ма пред ви ђе ним По себ ним ко лек
тив ним уго во ром за јав на пред у зе ћа у ко му нал ној де
лат но сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 27/15, 36/17 и 5/18).
У обра зло же њу пре по ру ке, стра не у спо ру су по у че не 

да ова пре по ру ка ни је оба ве зу ју ћа за стра не у спо ру, те да 
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је стра на у спо ру ко ја не при хва ти пре по ру ку ду жна да у 
ро ку од три да на од да на до ста вља ња пре по ру ке на ве де 
раз ло ге за не при хва та ње исте, као и да, ако стра не у спо ру 
при хва те пре по ру ку, за кљу чу ју спо ра зум о ре ше њу спо ра.

На кон три одр жа не рас пра ве, јед но гла сно је усво јен 
и пот пи сан текст пре по ру ке, на осно ву ко јег је са чи њен 
спо ра зум о ре ше њу спо ра, ко ји су без при мед би пот пи са
ли пред став ни ци стра на у спо ру.

На кон до но ше ња пре по ру ке и пот пи си ва ња спо ра зу
ма, по сло да вац је пре у зео све нео п ход не ко ра ке у ци љу 
ства ра ња фор мал них прет по став ки за ре а ли за ци ју спо
ра зу ма о ре ше њу ко лек тив ног рад ног спо ра, у скла ду са 
пре по ру ком Од бо ра за ми ре ња.

На и ме, Над зор ни од бор ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу
је вац“ до нео је 29. ав гу ста 2018. го ди не Од лу ку о усва ја
њу Про гра ма о из ме на ма и до пу на ма Про гра ма по сло
ва ња ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу је вац“ за 2018. го ди ну; 
Град ско ве ће гра да Кра гу јев ца је да на 31. ав гу ста 2018. 
го ди не до не ло За кљу чак о утвр ђи ва њу Пред ло га ре ше
ња о да ва њу са гла сно сти на Про грам о из ме на ма и до
пу на ма Про гра ма по сло ва ња ЈКП „Пар кинг сер вис Кра
гу је вац“ за 2018. го ди ну; и ко нач но, Скуп шти на гра да 
Кра гу јев ца је, као осни вач ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу
је вац“, да на 4. сеп тем бра 2018. го ди не до не ла Ре ше ње о 
да ва њу са гла сно сти на Про грам о из ме на ма и до пу на ма 
Про гра ма по сло ва ња ЈКП „Пар кинг сер вис Кра гу је вац“ 
за 2018. го ди ну.

ИС ХОД ПРО ЦЕ СА МИ РЕ ЊА

Уз уче шће Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње 
ко лек тив ног рад ног спо ра, на одр жа не три рас пра ве, у 
за ко ном пред ви ђе ном ро ку, без тро шко ва, ефи ка сно, не
при стра сно, уз при су ство и ак тив но уче шће овла шће ног 
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пред став ни ка осни ва ча, Од бор за ми ре ње до нео је пре
по ру ку, на осно ву ко је је за кљу чен спо ра зум о мир ном 
ре ша ва њу ко лек тив ног рад ног спо ра у ЈКП „Пар кинг 
сер вис Кра гу је вац“.

Ру жи ца Ер цег,
ми ри тељ
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 10

„За кљу чи ва ње ПКУ“

КО ЈЕ БИО УКЉУ ЧЕН

Ова сту ди ја слу ча ја ана ли зи ра уло гу Ре пу блич ке аген
ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва Ре пу бли ке Ср
би је у про це су ми ре ња у ко лек тив ном рад ном спо ру из
ме ђу по сло дав ца – До ма здра вља, Основ не ор га ни за ци је 
син ди ка та „Не за ви сност“, пред ла га ча, оп шти не као осни
ва ча До ма здра вља, и Син ди ка та за по сле них у здрав ству 
и со ци јал ној за шти ти До ма здра вља.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Пред мет спо ра је оспо ра ва ње пра ва на ко лек тив но 
пре го ва ра ње Основ ној ор га ни за ци ји син ди ка та „Не за
ви сност“ у по ступ ку за кљу чи ва ња но вог ко лек тив ног 
уго во ра по сло дав ца – До ма здра вља. Као раз лог оспо ра
ва ња пра ва на ко лек тив но пре го ва ра ње син ди ка ту по
сло да вац ис ти че не до ста так ре пре зен та тив но сти Син
ди ка та „Не за ви сност.“

Сви до пи си пред сед ни ка Син ди ка та „Не за ви сност“ 
упу ће ни по сло дав цу, ди рек то ру До ма здра вља, и осни
ва чу – пред сед ни ку оп шти не, да омо гу ће Син ди ка ту да 
уче ству је у пре го во ри ма око за кљу че ња ко лек тив ног 
уго во ра, оста ли су без од го во ра, од но сно иг но ри са ни. 
По сло да вац и осни вач су тра жи ли но ве и но ве до ка зе 
о ре пре зен та тив но сти Син ди ка та „Не за ви сност“ и ни
су му до зво ља ва ли уче шће у пре го ва ра њу и за кљу чи ва
њу ко лек тив ног уго во ра. Пред мет спо ра је утвр ђи ва ње 



132

При руч ник о до брим прак са ма у мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва

ре пре зен та тив но сти син ди ка та и пра во на уче шће у за
кљу чи ва њу ко лек тив ног уго во ра.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Пред сед ник Син ди ка та „Не за ви сност“ био је глав ни 
ини ци ја тор за от по чи ња ње пре го во ра за пот пи си ва ње 
ко лек тив ног уго во ра, али је по сло да вац – Дом здра вља 
оспо рио син ди ка ту ре пре зен та тив ност, и из тог раз ло
га спре ча вао пред став ни ке син ди ка та да уче ству ју на са
стан ци ма и пре го во ри ма око за кљу че ња но вог ко лек тив
ног уго во ра. Пред сед ник Син ди ка та „Не за ви сност“ за
тра жио је по моћ Аген ци је за мир но ре ша ва ње на ста лог 
ко лек тив ног рад ног спо ра и упу тио пред лог са ко јим су 
се стра не у спо ру са гла си ле. Аген ци ја је од мах по сту пи ла 
по под не том пред ло гу и од ре ди ла ми ри те ља.

ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ УТИ ЦАЈ СПО РА

Пред сед ник Син ди ка та „Не за ви сност“ остао је при 
пред ло гу да Син ди кат има ре пре зен та тив ност и пра во да 
уче ству је у пре го ва ра њу и за кљу че њу ко лек тив ног уго
во ра. По сло да вац и осни вач су и да ље Син ди ка ту „Не
за ви сност“ оспо ра ва ли пра во на ре пре зен та тив ност, а 
при дру жио им се са та квим ста вом и Син ди кат за по сле
них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти До ма здра вља.

КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА МИ РЕ ЊА

Ре пу блич кој аген ци ји за мир но ре ша ва ње рад них 
спо ро ва пред сед ник Син ди ка та је упу тио пред лог да 
од ре ди ми ри те ља ко ји ће пру жи ти по моћ стра на ма у 
ко лек тив ном спо ру, са ци љем да за кљу че спо ра зум о 
ре ше њу спо ра.
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Ди рек тор аген ци је је до нео ре ше ње о од ре ђи ва њу ми
ри те ља, са ко јим су се са гла си ле све стра не у спо ру.

По сту пак је одр жан у про сто ри ја ма по сло дав ца, са 
уче шћем свих стра на у спо ру. По сту пак је био ја ван, уз 
при су ство од ре ђе ног бро ја за по сле них, уз ду жно по што
ва ње ре да. По фор ми ра њу Од бо ра за ми ре ње за по чео је 
по сту пак ми ре ња, уз из во ђе ње по треб них до ка за, уви
дом у це ло куп ну до ку мен та ци ју по треб ну ми ри те љу за 
ре ша ва ње ко лек тив ног рад ног спо ра. Одво је них раз го
во ра са чла но ви ма Од бо ра ни је би ло.

Ми ри тељ је уви дом у ка дров ску до ку мен та ци ју утвр
дио број за по сле них у До му здра вља, и то: 324 за по сле на, 
од ко јих 306 на нео д ре ђе но вре ме и 18 на од ре ђе но. Ни ко 
од чла но ва од бо ра ни је оспо рио исти ни тост по да та ка и 
ис пра ве – по твр де по сло дав ца о бро ју рад ни ка. Пред сед
ник Син ди ка та за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за
шти ти ле ги ти ми сао се у овом по ступ ку до ку мен том – Ре
ше њем о утвр ђи ва њу ре пре зен та тив но сти.

Пред сед ник Син ди ка та „Не за ви сност“ на са мој рас
пра ви у то ку по ступ ка ис та као је да су по сло да вац и 
осни вач, и по ред до ста вље них ма те ри јал них до ка за – Ре
ше ња о ре пре зен та тив но сти Ми ни стар ства ра да и со ци
јал не по ли ти ке, и при ступ ни ца за по сле них о члан ству у 
Син ди ка ту – Син ди ка ту оспо ра ва ли ре пре зен та тив ност, 
уз об ја шње ње да то ни су до вољ на до ку мен та.

По сло да вац је оспо рио из ја ву пред сед ни ка Син ди ка
та „Не за ви сност“, ис ти чу ћи да овај, до да на шње рас пра
ве у при су ству ми ри те ља, ни ка да ни је пре зен то вао по
сло дав цу ова два до ку мен та, на осно ву ко јих се утвр ђу је 
ре пре зен та тив ност Син ди ка та „Не за ви сност“. На са мој 
рас пра ви пред сед ник Син ди ка та „Не за ви сност“ пре дао 
је до ку мен та ми ри те љу. Ми ри тељ је из вр шио увид у ори
ги на ле до ку ме на та, а фо то ко пи је до ку ме на та при ло жио 
уз пред ме те спи са.
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С об зи ром на све из ве де не до ка зе, по сло да вац и осни
вач ни су има ли ни ка кве при мед бе, те су уз по моћ ми
ри те ља утвр ди ли текст пре по ру ке, ко јом су Син ди ка ту 
„Не за ви сност“ До ма здра вља при зна ли пра во на ре пре
зен та тив ност и пра во на ко лек тив но пре го ва ра ње у по
ступ ку за кљу чи ва ња ко лек тив ног уго во ра.

По пот пи си ва њу те ста пре по ру ке, са чи њен је спо ра
зум о ре ше њу спо ра, ко ји су без при мед би пот пи са ли сви 
чла но ви Од бо ра.

ИС ХОД ПРО ЦЕ СА МИ РЕ ЊА

Уз уче шће Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва
ње ко лек тив ног рад ног спо ра, бр зо, без тро шко ва, ефи
ка сно, не при стра сно, на две рас пра ве (у пе ри о ду од 15 
да на), пред Од бо ром за ми ре ње са 4 пред став ни ка, за
кљу чен је спо ра зум о мир ном ре ше њу спо ра. Ре зул тат 
по ступ ка би ло је за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра, на 
за до вољ ство за по сле них, уз са гла сност осни ва ча, по сло
дав ца, Син ди ка та „Не за ви сност“ и Син ди ка та за по сле
них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти.

Дра га на Ми ле тић,
ар би тар и ми ри тељ
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СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА 11

„Ко лек тив но пре го ва ра ње“

УЧЕ СНИ ЦИ У ПО СТУП КУ

Ова сту ди ја се од но си на Јав но пред у зе ће где је утвр ђе
на ре пре зен та тив ност за два син ди ка та код по сло дав ца.

На осно ву до не тог За кључ ка Вла де 05 број 1168060/2015 
од 29. ју ла 2015. го ди не, ко ји је усво јен на пред лог Ре пу
блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, упу
ће на је пре по ру ка јав ним пред у зе ћи ма и дру гим су бјек ти
ма у јав ном сек то ру чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја да 
за ре ша ва ње рад них спо ро ва ан га жу ју ми ри те ља са ли сте 
Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад них спо ро ва, 
ко ји сво јим струч ним ра дом и не при стра сним ан га жо ва
њем мо же да по спе ши ко лек тив но пре го ва ра ње.

На осно ву до ста вље ног за кључ ка Вла де, Јав но пред у зе
ће чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја обра ти ло се Аген ци
ји. Јав но пред у зе ће оба вља по сло ве од оп штег ин те ре са.

ПРЕД МЕТ СПО РА

Оче ки вао се по че так ко лек тив ног пре го ва ра ња, а про
блем се ја вио због чи ње ни це да су два ре пре зен та тив на 
син ди ка та има ла опреч не ста во ве о од ре ђе ним пи та њи
ма ко ја су де фи ни са на у по чет ном тек сту пред ло га ко лек
тив ног уго во ра.

КА КО СЕ УКЉУ ЧИО МИ РИ ТЕЉ

Ми ри тељ је иза бран са ли сте Аген ци је, а на осно ву по
стиг ну те са гла сно сти два ре пре зен та тив на син ди ка та и 
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пред став ни ка од но сно од го вор ног ли ца код по сло дав ца. 
До не то је ре ше ње о име но ва њу ми ри те ља.

КРА ТАК ПРИ КАЗ ПО СТУП КА МИ РЕ ЊА

По сло да вац је имао за циљ да пре го во ри што пре поч
ну, јер је ис ти цао за ко ном про пи са ни рок за уса гла ша ва ње 
ко лек тив ног уго во ра или пра вил ни ка о ра ду са усво је ним 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра ду, а уко ли ко се оп шти 
акт не усво ји у про пи са ном ро ку, Јав но пред у зе ће, од но сно 
од го вор но ли це као по сло да вац, на ла зи ло би се у про бле
му због оба ве зе да ди рект но при ме ни За кон о ра ду, чи ме 
би се не ка већ уста но вље на пра ва за по сле них ума њи ла. Та
кво сма ње ње пра ва за по сле них иза зва ло би ве ли ко не за до
вољ ство у пред у зе ћу, а за то ни је био до бар тре ну так, јер је 
при ро да де лат но сти по сло дав ца упра во зах те ва ла ве ли ки 
рад пред пред сто је ћу школ ску го ди ну, и то би се ди рект но 
од ра зи ло на не га ти ван по слов ни би ланс пред у зе ћа.

Та ко ђе, с об зи ром на чи ње ни цу да је у пи та њу Јав но 
пред у зе ће, ко је до но си го ди шњи про грам по сло ва ња на 
ко ји са гла сност да је Вла да као осни вач, то, уко ли ко се 
бла го вре ме но не усво ји ко лек тив ни уго вор и уко ли ко се 
не уса гла се фи нан сиј ске оба ве зе ве за не за пра ва за по сле
них, не мо гу да се пред ви де ни оста ле фи нан сиј ске оба ве
зе за го ди шњи про грам по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа. Да
кле, за по чи ња ње ко лек тив ног пре го ва ра ња и уса гла ша ва
ње тек ста ко лек тив ног уго во ра је би ло од ве ли ког зна ча ја 
за по сло ва ње Јав ног пред у зе ћа, а не при стра сна и струч на 
уло га ми ри те ља би ла је од ве ли ког зна ча ја за обе стра не.

Ми ри тељ је са гле дао чи ње нич но ста ње и оба вио ви ше 
раз го во ра са оба пред став ни ка ре пре зен та тив них син ди
ка та, као и са фор ми ра ним ти мом за пре го во ре код по сло
дав ца. Упу тио је пред став ни ке син ди ка та у усво је не Из ме
не и до пу не За ко на о ра ду и пред ста вио ко је по сле ди це би 
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има ло за пред у зе ће, од но сно за уче сни ке у ко лек тив ном 
пре го ва ра њу, да се пред ло же ре ше ња ко ја ни су у скла ду са 
за ко ном и да се на њи ма ин си сти ра. Пред ста вио је ис ку
ство у пре го ва ра њу и зах те ве син ди ка та у дру гим јав ним 
пред у зе ћи ма и јав ним слу жба ма, са дру гих пре го во ра у 
ко ји ма је ра ни је уче ство вао. Пред став ни ци син ди ка та су 
ин си сти ра ли на свом пред ло гу у по чет ном тек сту ко лек
тив ног уго во ра да за вре ме пла ће ног од су ства због оба вља
ња син ди кал не де лат но сти при ма ју уве ћа ну за ра ду за 20%. 
Ово ре ше ње је би ло ди рект но су прот но За ко ну о ра ду.

Та ко ђе, је дан ре пре зен та тив ни син ди кат је ин си сти
рао и на за шти ти син ди кал них пред став ни ка од от ка за 
уго во ра о ра ду за вре ме оба вља ња син ди кал не де лат но
сти и го ди ну да на по сле пре стан ка ман да та пред сед ни ка 
син ди ка та. На одр жа ним са стан ци ма је об ја шње но да је 
у За ко ну о ра ду усво је но ре ше ње ко је је уса гла ше но са ра
ти фи ко ва ним кон вен ци ја ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ра да, а ко је га ран ту је оп шту за шти ту свим за по сле ни ма 
да због оба вља ња син ди кал не де лат но сти не мо гу би ти 
угро же ни, од но сно не мо гу до би ти от каз уго во ра о ра ду. 
Ова за бра на не мо же се екс пли цит но уго во ри ти са мо у 
ко рист син ди кал них пред став ни ка у ко лек тив ном уго
во ру код по сло дав ца. Та ко ђе, на осно ву да тих струч них 
ар гу ме на та и об ја шње ња, пред став ни ци син ди ка та су 
при хва ти ли да не ин си сти ра ју на пред ло гу да се пред сед
ник син ди ка та шти ти од от ка за уго во ра о ра ду у пе ри о ду 
по сле пре стан ка оба вља ња син ди кал не функ ци је.

ИС ХОД ПРО ЦЕ СА МИ РЕ ЊА

По сле до дат них струч них и не при стра сних ко мен та
ра и ту ма че ња од ред би За ко на о ра ду, син ди кал ни пред
став ни ци су при ста ли да у ко лек тив ном уго во ру пред ви
де нор ме ко је су у скла ду са усво је ним из ме на ма и до пу
на ма За ко на о ра ду.
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Да љи ток уса гла ша ва ња ко лек тив ног уго во ра про те
као је без ве ли ких од сту па ња, са уо би ча је ним „те шким“ 
пи та њи ма по од ре ђе ним тач ка ма у то ку ко лек тив ног 
пре го ва ра ња ве за но за за ра ду за по сле них, уве ћа ње за
ра де, уго ва ра ње ви си не ју би лар не на гра де и слич на пи
та ња, ко ја су од су штин ског зна ча ја за са ме за по сле не и 
ре пре зен та тив не син ди ка те, те су уго во ре на пра ва ко ја 
су у скла ду са фи нан сиј ским мо гућ но сти ма по сло дав ца и 
ко ја се кре ћу у за кон ским окви ри ма.

Ко лек тив но пре го ва ра ње је по сле пре ва зи ла же ња 
спор них пи та ња про те кло у ду ху ува жа ва ња и по што ва
ња зах те ва стра на у пре го во ри ма и по стиг ну то је нај бо ље 
мо гу ће ре ше ње у по сто је ћим окол но сти ма.

Јав но пред у зе ће је ис по што ва ло за ко ном про пи са не 
ро ко ве ве за не за уса гла ша ва ње и пот пи си ва ње ко лек тив
ног уго во ра код по сло дав ца, а син ди ка ти су до би ли мак
си мал но мо гу ћи ни во пра ва у скла ду са усво је ним из ме
на ма За ко на.

На та ша За во ђа,
ар би тар и ми ри тељ
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