ППСЕБНИ КПЛЕКТИВНИ УГПВПР
ЗА ЗАППСЛЕНЕ У ПБЛАСТИ ПБРАЗПВАОА И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Баоа Лука, август 2016.гпдине

На пснпву шл. 240. став 3. Закпна п раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 01/16) и
ташке V Пдлуке п утврђиваоу увећаоа плате, висине примаоа пп пснпву рада и висине
ппмпћи раднику („Службени гласник Републике Српске“, брпј 53/16), Савез синдиката
Републике Српске – Синдикат пбразпваоа, науке и културе Републике Српске, са једне стране,
и Министарствп прпсвјете и културе Републике Српске, са друге стране, з а к љ у ш и л и с у

ППСЕБНИ КПЛЕКТИВНИ УГПВПР
ЗА ЗАППСЛЕНЕ У ПБЛАСТИ ПБРАЗПВАОА И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.

(1) Ппсебним кплективним угпвпрпм за заппслене у пбласти пбразпваоа и културе
Републике Српске (у даљем тексту: кплективни угпвпр) уређују се права, пбавезе и
пдгпвпрнпсти радника и ппслпдаваца кпја прпистишу из рада и пп пснпву рада, међуспбни
пднпси радника и ппслпдаваца, кап и друга питаоа кпја нису на пптпун и цјелпвит нашин
уређена Закпнпм п раду, закпнима дјелатнпсти, Закпнпм п платама заппслених у пбласти
прпсвјете и културе и Пдлукпм п утврђиваоу увећаоа плате, висине примаоа пп пснпву рада
и висине ппмпћи раднику ппступак кплективнпг прегпвараоа, међуспбни пднпси ушесника у
закљушиваоу кплективнпг угпвпра и друга питаоа пд знашаја за уређиваое пднпса између
радника и ппслпдаваца.
(2) Пдредбама пвпг кплективнпг угпвпра не мпже се утврдити маои пбим права пд права
кпја су пдређена Закпнпм п раду, закпнима дјелатнпсти, Закпнпм п платама заппслених у
пбласти прпсвјете и културе и Пдлукпм п утврђиваоу увећаоа плате, висине примаоа пп
пснпву рада и висине ппмпћи раднику ппступак кплективнпг прегпвараоа.
(3) Ппслпдавцем, у смислу пвпг кплективнпг угпвпра, сматра се јавна устанпва у пбласти
васпитаоа, пбразпваоа и културе кпја раднику на пснпву угпвпра п раду даје заппслеое.
(4) Синдикатпм, у смислу пвпг кплективнпг угпвпра, сматра се Синдикат пбразпваоа,
науке и културе Републике Српске.
Члан 2.
Пвај кплективни угпвпр пднпси се на све ппслпдавце и заппслене у пбласти: предщкплскпг,
пснпвнпг, средоег, специјалнпг, умјетнишкпг, виспкпг пбразпваоа, ушенишкпг и студентскпг
стандарда и у пбласти културе, кпјима је псниваш Република Српска (у даљем тексту:
Република) или јединица лпкалне сампуправе и имају сједищте на теритприји Републике.

II

ЗАКЉУЧИВАОЕ И ПРИМЈЕНА УГПВПРА П РАДУ
Члан 3.

Услпви за закљушиваое угпвпра п раду, прпбни рад, рад радника у другпм мјесту, рад
радника у ппсебним слушајевима, дппунскп псппспбљаваое, струшнп пбразпваое, пбављаое
ппслпва ван прпстприја ппслпдавца, рад приправника регулисани су закпнским прпписима
кпјим се дефинищу радни пднпси, закпнима дјелатнпсти и Пдлукпм п утврђиваоу увећаоа

плате, висине примаоа пп пснпву рада и висине ппмпћи раднику ппступак кплективнпг
прегпвараоа.

III

РАДНП ВРИЈЕМЕ
Члан 4.
(1) Редпвнп раднп вријеме расппређује се у петпдневнпј раднпј седмици.
(2) Расппред раднпг времена, дневни и седмишни пдмпр прецизирају се актпм устанпве.

IV ПДМПР И ПДСУСТВП
1. Гпдищои пдмпр
Члан 5.
(1) Гпдищои пдмпр утврђен Закпнпм п раду увећава се пп један дан за сваке шетири
наврщене гпдине раднпг стажа.
(2) Гпдищои пдмпр увећава се:
1) сампхранпм рпдитељу, старапцу и усвпјипцу са малпљетнпм дјецпм дп седам гпдина
за два дана,
2) рпдитељу, старапцу и усвпјипцу хендикепиранпг дјетета за три дана,
3) инвалиду рада и ратнпм впјнпм инвалиду за два дана.
(3) У дане гпдищоег пдмпра не рашунају се дани седмишнпг пдмпра, празници у кпје се не
ради и вријеме привремене несппспбнпсти за рад.
(4) Раднице кпје раде на ппслпвима наставе и кпје за вријеме щкплскпг распуста кпристе
ппрпдиљскп пдсуствп гпдищои пдмпр за текућу календарску гпдину кпристе пп закљушиваоу
ппрпдиљскпг пдсуства.
(5) Радници кпји у тпку наставнпг прпцеса испуне услпве за старпсну пензију, гпдищои
пдмпр кпристе прије испуоеоа услпва за пдлазак у пензију.
(6) Гпдищои пдмпр за заппслене у предщкплским устанпвама мпже се увећати:
1) васпитнп-пбразпвнпм раднику седам дана,
2) струшнпм сараднику пет дана,
3) васпитнп-пбразпвнпм раднику кпји примјеоује прпграме предщкплскпг васпитаоа и
пбразпваоа ради ппдрщке дјеци са сметоама у психпфизишкпм развпју девет дана.
2. Плаћенп пдсуствп
Члан 6.
(1) Радник има правп на плаћенп пдсуствп у трајаоу дп пет дана у календарскпј гпдини у
сљедећим слушајевима:
1) приликпм склапаоа брака – пет радних дана,
2) у слушају смрти шлана уже ппрпдице – пет радних дана,
3) у слушају смрти шлана щире ппрпдице – два радна дана,
4) у слушају теже бплести шлана уже ппрпдице – три радна дана,
5) у слушају теже бплести шлана щире ппрпдице – два радна дана,
6) приликпм рпђеоа дјетета – три радна дана,
7) приликпм вјеншаоа дјетета – два радна дана,
8) дпбрпвпљнпг даваоа крви – два радна дана за свакп даваое крви,
9) пресељеоа у други стан – два радна дана,

10) елементарне неппгпде кпјпм је угрпжена егзистенција радника и оегпве ппрпдице –
три радна дана,
11) у слушају пбразпваоа и усаврщаваоа на захтјев ппслпдавца и на властити захтјев у
складу с пбразпвним прпгрампм,
12) у слушају синдикалнпг пбразпваоа и усаврщаваоа на курсевима и семинарима тпкпм
трајаоа курсева и семинара
13) за пплагаое струшнпг испита – један радни дан и
14) у псталим слушајевима утврђеним ппјединашним кплективним угпвпрпм у
предщкплским устанпвама.
(2) Плаћенп пдсуствп из става 1. пвпг шлана не мпже бити дуже пд пет радних дана у тпку
једне календарске гпдине, псим у слушају смрти шлана уже ппрпдице.
(3) Радник, у слушају пптребе, мпже у тпку календарске гпдине кпристити плаћенп пдсуствп
пп вище пснпва.
(4) Ппслпдавац мпже, на захтјев радника, пдпбрити плаћенп пдсуствп дуже пд пет радних
дана у тпку календарске гпдине у пправданим слушајевима.
(5) Уз захтјев за кприщћеое плаћенпг пдсуства пп свим пснпвама пптребнп је прилпжити
пдгпварајући дпказ п ппстпјаоу слушаја за кпји се тражи плаћенп пдсуствп.
(6) Члaнoм пoрoдицe, у смислу oвoг шлaнa, смaтрajу сe брaшни и вaнбрaшни супружници,
оихoвa дjeцa (брaшнa, вaнбрaшнa и усвojeнa), пaстoршaд, дjeцa узeтa пoд стaрaтeљствo и другa
дjeцa бeз рoдитeљa узeтa нa издржaвaоe, мajкa, oтaц, oшух, мaћeхa, усвojилaц, a дjeд и бaбa пo
мajци и пo oцу, брaћa и сeстрe, aкo живe у зajeднишкoм дoмaћинству.
3. Неплаћенп пдсуствп
Члан 7.
(1) Раднику се мпже пдпбрити неплаћенп пдсуствп дп гпдину дана ради:
1) пбављаоа непдлпжних лишних и ппрпдишних ппслпва кпје је радник дужан
пбразлпжити у свпм захтјеву,
2) припремаоа и пплагаоа испита на виспкпщкплскпј устанпви или другпј пбразпвнпј
прганизацији, кап и припремаоа магистерија или дпктпрата, укпликп се радник не пбразује у
интересу ппслпдавца,
3) ппсјете шлану ппрпдице кпји живи у инпстранству,
4) струшнпг усаврщаваоа у инпстранству, укпликп усаврщаваое није на захтјев и у
интересу ппслпдавца,
5) оеге тещкп пбпљелпг шлана ппрпдице и
6) у другим пправданим слушајевима.
(2) За вријеме неплаћенпг пдсуства права и пбавезе радника пп пснпву рада мирују, а
трпщкпве пензијскпг и инвалидскпг псигураоа снпси кприсник неплаћенпг пдсуства.
V

ЗАШТИТА РАДНИКА

1. Защтита на раду
Члан 8.
(1) Ппслпдавац је дужан да пбезбиједи адекватне услпве рада у складу са педагпщким
стандардима и све пптребне услпве защтите на раду кпјим се щтити физишкп и психишкп
здравље радника у прпцесу рада.
(2) Ппслпдавац је пбавезан да све раднике псигура кпд псигуравајућег друщтва кплективнп псигураое пд ппсљедица ппвреде на раду или у вези са радпм.

(3) Нашин и ппступак пствариваоа адекватних услпва рада и защтите на раду уређују се
правилникпм п раду, правилницима кпје дпнпсе надлежна министарства и Закпнпм п защтити
на раду.
Члан 9.
Ппсебна защтита малпљетника, жена и материнства, бплесних и инвалидних лица
регулисани су Закпнпм п раду.
VI

ПЛАТЕ И НАКНАДЕ

(шл. 14, 15. и 16. пднпсе се самп на заппслене у предщкплским устанпвама)

1. Пснпвна плата
Члан 10.
(1) Oснпвна плата пбрашунава се мјесешнп за пунп раднп вријеме према раднпм мјесту и
пдгпварајућпј платнпј групи и платнпј ппдгрупи, пднпснп кпефицијенту.
(2) Пснпвна плата из става 1. пвпг шлана је прпизвпд цијене рада кап израза вриједнпсти
за најједнпставнији рад и кпефицијента утврђенпг према платнпј групи и платнпј ппдгрупи.
(3) Плата радника увећава се пп пснпву стажа псигураоа у складу са закпнским
прпписима кпјима се прпписују плате, а за заппслене у предщкплским устанпвама у складу са
прпписима јединице лпкалне сампуправе.
(4) Накнаде за тппли пбрпк и регрес урашунате су у изнпс пснпвне плате из става 2. пвпг
шлана и не мпгу се ппсебнп исказивати, псим за заппслене у предщкплским устанпвама.
(5) Цијену рада утврђују Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) и Синдикат
пбразпваоа, науке и културе Републике Српске у трећем кварталу текуће гпдине за наредну
бучетску гпдину.
(6) Цијену рада у предщкплским устанпвама утврђују ппслпдавац и синдикат у устанпви и
пна не мпже бити маоа пд цијене рада утврђене ставпм 5. пвпг шлана.
Члан 11.
Раднику кпји ради краће пд пунпг раднпг времена пснпвна плата се утврђује сразмјернп
раднпм времену кпје је прпвеп на раду.
Члан 12.
(1) Пснпвна плата приправника изнпси 80% плате раднпг мјеста на кпје је расппређен.
(2) Радник кпји нема прпписану струшну спрему (неверификпвани радник), а привременп
пбавља ппслпве збпг недпстатка кадра са прпписанпм спремпм, прима плату 30% маоу пд
верификпванпг радника истпг степена струшне спреме.
Члан 13.
У слушају када је изнпс пснпвне плате радника за пунп раднп вријеме пбрашунат у складу са
Закпнпм п платама заппслених у пбласти прпсвјете и културе и пвим кплективним угпвпрпм
исппд изнпса најниже плате у Републици, раднику се исплаћује најнижа плата.

Члан 14.
За пбављени рад раднику у предщкплским устанпвама припадају плата и накнаде у складу
са Закпнпм п раду и пвим кплективним угпвпрпм.
Члан 15.
(1) Заппслени у предщкплским устанпвама разврставају се у платне групе са сљедећим
платним кпефицијентима:
1) прва платна група - ппслпви на кпјима се не захтијева струшнпст
неквалификпвани радник .................................................................................... 4,00,
2) друга платна група - ппслпви на кпјима се захтијева струшнпст кпја се стише
средоим пбразпваоем у трајаоу пд три гпдине (КВ радник – III степен) .......... 5,00,
3) трећа платна група – ппслпви на кпјима се захтијева струшнпст кпја се стише
средоим пбразпваоем у трајаоу пд шетири гпдине (ССС – IV степен) .............. 6,00,
4) шетврта платна група – ппслпви на кпјима се захтијева струшнпст кпја се стише
специјализацијпм на пснпву струшнпсти средоег пбразпваоа (ВКВ
радник – V степен)................................................................................................. 6,50,
5) пета платна група – ппслпви на кпјима се захтијева струшнпст кпја се стише
вищим пбразпваоем (VI степен) ......................................................................... 7,50,
6) щеста платна група – ппслпви на кпјима се захтијева струшнпст кпја се стише
виспким пбразпваоем (ВСС – VII степен) ............................................................ 8,00.
(2) Кпефицијенти из става 1. пвпг шлана представљају дпоу границу кпефицијената за
пбрашун плата.
(3) Средства за плате заппслених у предщкплским устанпвама пбезбјеђују се у бучетима
јединица лпкалне сампуправе
(4) Кплективним угпвпрпм кпд ппслпдавца регулисаће се кпефицијенти за свакп раднп
мјестп пп утврђенпј систематизацији ппслпва и радних задатака.
Члан 16.
(1) Заппсленима у предщкплским устанпвама ппслпдавац исплаћује:
1) трпщкпве једнпг тпплпг пбрпка за вријеме једнпг раднпг дана кап и у слушају пбављаоа
прекпвременпг рада дужег пд три шаса дневнп, укпликп кпд ппслпдавца није прганизпвана
исхрана радника,
2) регрес за кприщћеое гпдищоег пдмпра и
3) зимницу и пгрјев.
(2) Висину накнада из става 1. пвпг шлана утврђују ппслпдавац и синдикат у устанпви свпјим
актпм.
2. Увећаое пснпвне плате
Члан 17.
(1) Пснпвна плата заппслених у пбласти пбразпваоа и културе увећава се пп пснпву:
1) рада нпћу 30%,
2) рада на дане државних празника и друге дане у кпје се пп закпну не ради 40%.
(2) Наставнп пспбље у щкплама и виспкпщкплским устанпвама пстварује правп на увећаое
пснпвне плате за рад прекп нпрме, у складу са ппдзакпнским прпписима, кпјима се прпписује
финансираое пснпвних и средоих щкпла и виспкпщкплских устанпва.

Члан 18.
(1) За све раднике заппслене у пснпвним щкплама кпје су удаљене пд центра ппщтина 15
килпметара, пснпвна плата се увећава за 2 %.
(2) За сваки наредни килпметар удаљенпсти дпдаје се увећаое пснпвне плате за 0,1%, а
највище за 3 %.
(3) За све раднике заппслене у пснпвним и средоим щкплама кпје се налазе на теритприји
ппщтина: Беркпвићи, Љубиое, Калинпвик, Трнпвп, Хан Пијесак, Рудп, Чајнише, Пщтра Лука,
Крупа на Уни, Дринић и Купрес, пснпвна плата се увећава за 5%.
Члан 19.
У пснпвним щкплама кпје имају прекп 24 пдјељеоа, секретару и рашунпвпђи, акп щкпла
нема административнп-финансијскпг радника, пснпвна плата увећава се за 0,1% за свакп
пдјељеое прекп 24.
Члан 20.
Наставнику разредне наставе кпји ради у кпмбинпванпм пдјељеоу пснпвна плата увећава
се:
1) за кпмбинацију пд два разреда ............................................................ 5%,
2) за кпмбинацију пд три разреда ............................................................ 8% и
3) за кпмбинацију пд шетири или вище разреда ...................................... 10%.

Члан 21.
(1) Наставницима и васпиташима кпји у пдјељеоу или групи имају дјецу са ппсебним
пптребама пснпвна плата увећава се 1% за свакп дијете са ппсебним пптребама, сразмјернп
брпју шаспва за наставнике пднпснп сати за васпиташе, прпведених са тпм дјецпм у тпку
седмице, а највище 3%.
(2) Радницима кпји раде у устанпвама у кпјима је дјеци са ппсебним пптребама пбезбјеђен
цјелпдневни бправак, пснпвна плата увећава се 10%.
(3) Наставницима кпји дип шаспва извпде у устанпвама из става 2. пвпг шлана пснпвна плата
увећава се 10% самп за те шаспве.
Члан 22.
Заппслени у устанпвама културе кпји свпје ппслпве пбављају на терену, у прирпди – у циљу
защтите и рестаурације културнпг насљеђа, те извпђеоа теренске наставе за раднике
виспкпщкплских устанпва, пснпвна плата увећава се за накнаду за ппвећане трпщкпве бправка
за вријеме рада на терену у висини 10% дневнп пд цијене рада утврђене у складу са
прпписима кпјима се уређују плате заппслених у пбласти прпсвјeте и културе.
Члан 23.
(1) Радницима у виспкпщкплским устанпвама и устанпвама културе кпји раде у ппсебним
услпвима (рад на мащинама и уређајима с ппвећаним ппаснпстима, рад с птрпвима,
зрашеоима, канцерпгеним, патпгеним и слишним материјама), акп су сталнп и редпвнп вище
пд 50% раднпг времена излпжени извприма ппаснпсти, пснпвна плата увећава се 10%.

(2) Радницима кпји ппвременп раде у лабпратприји и на терену, а на тим мјестима су
прпписане ппсебне и пппщтрене мјере ппреза и защтите (рад са виспкпм електришнпм
енергијпм, рад са ппкретним механишким дјелпваоима веће снаге, рад у срединама гдје
ппстпји виспк нивп буке и вибрација, рад излпжен щтетнпм електрпмагнетнпм зрашеоу,
радипактивнпм зрашеоу и сл.) и радницима кпји су излпжени ппсебнпм психпфизишкпм
пптерећеоу (рад са лещпм, рад са психишким бплесницима и сл.), акп сталнп и редпвнп раде
вище пд 50%............................................. раднпг времена ппд таквим услпвима, пснпвна плата
увећава се 10%.
(3) Свака устанпва ће утврдити ппслпве, пднпснп радна мјеста с извприма ппаснпсти,
вријеме, пднпснп услпве излпженпсти ппаснпстима, те врсту прегледа и рпкпве у кпјима се
заппслени мпрају упућивати на перипдишне прегледе.
Члан 24.
Заппсленима у устанпвама културе кпји редпвнп раднп вријеме пстварују у двије смјене у
раднпм дану пснпвна плата увећава се 0,25% пп раднпм дану.
Члан 25.
(1) У предщкплскпј устанпви у кпјпј је брпј дјеце пдлукпм псниваша увећан за 20% пд
нпрматива прпписанпг прпписпм кпјим се уређује предщкплскп васпитаое и пбразпваое рад
васпиташ дефинище се кап рад са ппсебним пптерећеоем.
(2) У слушају из става 1 пвпг шлана васпиташу заппсленпм у предщкплскпј устанпви пснпвна
плата мпже се увећати дп 20%.
Члан 26.
(1) Наставнику, васпиташу и струшнпм сараднику у предщкплским устанпвама, пснпвним,
средоим, умјетнишким и специјалним щкплама, кпји стекне струшнп зваое ментпра,
савјетника и вищег савјетника на пснпву пцјеоиваоа и напредпваоа, пснпвна плата увећава
се:
1) за струшнп зваое ментпра 5%,
2) за струшнп зваое савјетника 7,5%,
3) за струшнп зваое вищег савјетника 10%.
(2) Пснпвна плата глумца пп квалитативним категпријама стешеним на пснпву награда,
признаоа и признатпг квалитета увећава се на сљедећи нашин:
1) прва глумашка група 30%,
2) друга глумашка група 15%.
3. Накнада плате
Члан 27.
(1) Ппслпдавац је дужан раднику исплатити накнаду нетп плате у висини пд 100%, псим у
закпнпм утврђеним слушајевима и у слушајевима утврђеним у шлану 7. пвпг кплективнпг
угпвпра.
(2) У слушају замјене радника кпји је пдсутан са ппсла дуже пд три наставна дана, пднпснп
радна дана у предщкплским устанпвама, радник кпји га замјеоује има правп на накнаду.
(3) Радник има правп на накнаду плате за вријеме привремене спријешенпсти за рад у
складу са прпписима п здравственпм псигураоу.

4. Ушещће у дпбити пп пснпву инпвације, изума и технишких унапређеоа
Члан 28.
(1) Ппслпдавац пдлукпм пргана управљаоа уређује услпве и нашин утврђиваоа ушещћа
радника у дпбити пстваренпј на пснпву инпвације, изума, технишких унапређеоа и других
видпва стваралащтва.
(2) Висину накнаде утврђује кпмисија, с тим да пва накнада не мпже бити нижа пд 30%
гпдищое пстварене дпбити пп пвпм пснпву.

5. Пстала примаоа радника
Члан 29.
Ппслпдавац заппсленима исплаћује:
1) дневницу за службенп путпваое у Републици, Федерацији БиХ и у инпстранству у изнпсу
кпју пдреди Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) ппсебним актпм,
2) накнаду трпщкпва превпза кпд дпласка на ппсап и ппвратка с ппсла раднику кпјем је
мјестп станпваоа удаљенп пд раднпг мјеста прекп шетири килпметра у једнпм правцу, а
највище дп 50 килпметара у једнпм правцу, у висини дп пуне цијене превпзне карте у јавнпм
сапбраћају, щтп ће се ближе уредити Упутствпм п нaшину oбрaшунa нaкнaдe трoщкoвa прeвoзa
зaпoслeних у устанпвама пбразпваоа и културе Рeпубликe Српскe, кпјег дпнпси министар уз
претхпднп прибављенп мищљеое Синдиката пбразпваоа, науке и културе,
3) пгранишеое пд 50 килпметара не пднпси се на раднике заппслене у виспкпм
пбразпваоу кпји, у склппу редпвнпг раднпг времена, уз сагласнпст рукпвпдипца, извпде
наставу на разлишитим прганизаципним јединицама универзитета,
4) птпремнину приликпм пдласка радника у пензију у висини три прпсјешне плате радника
пстварене у ппсљедоа три мјесеца прије пствариваоа права на пензију,
5) трпщкпве за првп пплагаое приправнишкпг и других испита кпји су у сврху струшнпг
псппспбљаваоа радника и
6) накнаду трпщкпва за кприщћеое сппственпг аутпмпбила приликпм пбављаоа
службенпг ппсла пп налпгу ппслпдавца – у висини дп 20% цијене гприва пп једнпм литру за
сваки пређени килпметар.
Члан 30.
(1) Ппслпдавац мпже раднику из властитих средстава исплатити јубиларну награду за
десет и двадесет гпдина раднпг стажа у пбласти пбразпваоа и културе, шија се вриједнпст и
нашин утврђују ппјединашним кплективним угпвпрпм или правилникпм кпјим се прпписују
радни пднпси.
(2) Ппслпдавац раднику исплаћује јубиларну награду у висини 10 изнпса цијене рада
утврђене Пдлукпм Владе Републике Српске за тридесет гпдина раднпг стажа у пбразпваоу и
култури, у гпдини када наврщава те гпдине стажа.
Члан 31.
(1) Раднику или оегпвпј ппрпдици исплаћује се ппмпћ у слушају:
1) смрти радника – у висини три пута пп 10 изнпса цијене рада утврђене Пдлукпм Владе
Републике Српске,

2) смрти шлана ппрпдице и тп: брашнпг и ванбрашнпг супружника, дјеце (брашне,
ванбрашне или усвпјене), пастпршади, дјеце узете ппд старатељствп и друге дјеце без
рпдитеља узете на издржаваое, мајке, пца, пшуха, маћехе, усвпјипца – у висини 10 изнпса
цијене рада утврђене Пдлукпм Владе Републике Српске,
3) рпђеоа дјетета – у висини 10 изнпса цијене рада утврђене Пдлукпм Владе Републике
Српске.
Члан 32.
Примаоа радника пп пснпву пвпг кплективнпг угпвпра исплаћиваће се из бучета
Републике за текућу гпдину у складу са Закпнпм п изврщеоу бучета, изузев за раднике
заппслене у предщкплским устанпвама, шија ће примаоа из пвпг кплективнпг угпвпра бити
финансирана из бучета надлежне јединице лпкалне сампуправе.

VII ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ПБАВЕЗА ИЗ УГПВПРА П РАДУ И
МАТЕРИЈАЛНА ПДГПВПРНПСТ РАДНИКА
1. Ппвреда пбавеза из угпвпра п раду пд стране радника

Члан 33.
(1) Ппвреду пбавезе из угпвпра п раду радник шини неизврщаваоем или немарним,
неблагпвременим и несавјесним изврщаваоем радне пбавезе.
(2) Ппвреду радне пбавезе радник мпже изврщити шиоеоем или нешиоеоем.
(3) За ппвреду радне пбавезе радник пдгпвара у ппступку за утврђиваое пдгпвпрнпсти.
(4) Пдгпвпрнпст за ппвреду радне пбавезе не искљушује кривишну, прекрщајну и
материјалну пдгпвпрнпст.

2. Врсте ппвреде радних пбавеза
Члан 34.
(1) Ппвреде радних пбавеза мпгу бити:
1) теже ппвреде радних пбавеза, кпје су прпписане Закпнпм п раду и закпнима
дјелатнпсти и
2) лакще ппвреде радних пбавеза , кпје су утврђене пвим кплективним угпвпрпм и
ппщтим актпм ппслпдавца.
(2) Тежпм ппвредпм радних пбавеза сматра се таквп ппнащаое радника на раду или у вези
са радпм кпјим се нанпси пзбиљна щтета интересима ппслпдавца, кап и ппнащаое радника из
кпга се пснпванп мпже закљушити да даљи рад радника кпд ппслпдавца неби бип мпгућ.
(3) Лакщпм ппвредпм радних пбавеза сматрају се прппусти у раду и у вези са радпм кпји
немају знашајније щтетне ппсљедице пп ппслпдавца и кпји се не сматрају тежим ппвредама
радних пбавеза.
(4) Лакще ппвреде радних пбавеза су:
1) кащоеое на ппсап и пдлазак прије истека раднпг времена,
2) некпректан пднпс према странкама и кплегама и
3) друга ппнащаоа кпја щтете угледу устанпва и институција, а кпја ће се утврдити ппщтим
актима ппслпдавца.

(5) За ппвреду радних пбавеза и радне дисциплине раднику се мпже изрећи једна пд
сљедећих мјера:
1) писменп уппзпреое,
2) нпвшана казна,
3) престанак раднпг пднпса.
(5) Мјера из става 5. ташка 3) пвпг шлана не мпже се изрећи за лакще ппвреде радне
пбавезе.

3. Дисциплински ппступак
Члан 35.
(1) Пвим кплективним угпвпрпм уређују се ппкретаое, впђеое и застарјелпст
дисциплинскпг ппступка за утврђиваое дисциплинске пдгпвпрнпсти збпг ппвреде радних
пбавеза и друга питаоа пд знашаја за защтиту радне дисциплине, кап и питаое материјалне
пдгпвпрнпсти радника.
(2) Устанпве из пбласти васпитаоа, пбразпваоа и културе су у пбавези да дпнесу
правилник п дисциплинскпм ппступку у складу са пвим кплективним угпвпрпм.

Члан 36.
(1) Иницијативу за ппкретаое дисциплинскпг ппступка мпже дати сваки радник и
неппсредни рукпвпдилац кпји има сазнаоа п ушиоенпј ппвреди радне пбавезе.
(2) Иницијатива за ппкретаое дисциплинскпг ппступка ппднпси се у писанпј фпрми и мпра
бити пбразлпжена и ппткријепљена дпказима.
Члан 37.
Дисциплински ппступак ппкреће се захтјевпм, кпји треба да садржи: име и презиме
радника кпји је ушинип ппвреду радне пбавезе, раднп мјестп, занимаое и друге пптребне
ппдатке, шиоенишни ппис ппвреде радне пбавезе, вријеме, мјестп и нашин изврщеоа, врсту и
правну квалификацију ппвреде радне пбавезе, ппсљедице ушиоене ппвреде, ппдатке п
пришиоенпј щтети, дпказе за навпде из захтјева и другп.
Члан 38.
(1) Дисциплински ппступак прптив радника кпји је ушинип ппвреду радне пбавезе ппкреће
неппсредни рукпвпдилац или лице кпје пн пвласти.
(2) Ппступак утврђиваоа пдгпвпрнпсти за теже ппвреде радних пбавеза и дужнпсти
спрпвпди дисциплинска кпмисија.
(3) Дисциплинску кпмисију шине три шлана, пд кпјих један мпра бити из реда синдиката
кпјем радник припада.
(4) Чланпве дисциплинске кпмисије именује управни, пднпснп щкплски пдбпр из реда
заппслених, псим представника синдиката, кпје именује надлежни прган синдиката.
(5) У изузетним слушајевима, када радник није шлан синдиката, све шланпве дисциплинске
кпмисије именује управни, пднпснп щкплски пдбпр из реда заппслених.
(6) Дисциплинску кпмисију именује прган управљаоа у рпку пд 60 дана пд дана ушиоене
ппвреде.

Члан 39.
(1) Лице пвлащћенп за ппкретаое дисциплинскпг ппступка дужнп је ппднијети захтјев у
рпку пд три мјесеца пд дана сазнаоа, а најкасније у рпку пд щест мјесеци пд ушиоене ппвреде
радне пбавезе.
(2) Прије ппкретаоа дисциплинскпг ппступка прптив радника, директпр је пбавезан да га
саслуща уз присуствп предсједника синдикалне прганизације или шлана синдиката кпјег пн
пвласти.
(3) Рјещеое п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка, заједнп са кпмплетним предметпм и
свим прилпзима, пбавезнп се дпставља раднику, дисциплинскпј кпмисији и синдикалнпј
прганизацији.
(4) Дисциплинска кпмисија ради у пунпм саставу, а пдлуке дпнпси већинпм гласпва.
(5) Раднику прптив кпјег је ппкренут дисциплински ппступак пргани кпји впде ппступак
пбавезни су пмпгућити приступ свпј пптребнпј дпкументацији, кап и присуствп сједницама на
кпјима се расправља п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти.
(6) Прптив захтјева радник мпже улпжити пригпвпр дисциплинскпј кпмисији у рпку пд
псам дана пд дана оегпвпг пријема.
Члан 40.
(1) Пп пријему захтјева, предсједник дисциплинске кпмисије ппзива ппднпсипца захтјева,
радника прптив кпга се впди дисциплински ппступак, представнике синдиката, свједпке и
друга лица за утврђиваое дисциплинске пдгпвпрнпсти.
(2) Ппзив мпра бити урушен псам дана прије пдржаваоа расправе.
(3) Расправпм рукпвпди предсједник дисциплинске кпмисије, кпји даје и пдузима ријеш,
ппставља питаоа, тражи пбјащоеоа, а накпн тпга, даје ријеш шланпвима дисциплинске
кпмисије.
(4) Расправа ће се пдлпжити акп не ппстпји дпказ да је ппзив урушен, пднпснп акп је
радник пправданп спријешен да дпђе на расправу, а тада се пдређује нпви термин пдржаваоа
расправе.
(5) П тпку расправе впди се записник.
Члан 41.
(1) Дисциплинска кпмисија, накпн спрпведенпг ппступка и утврђенпг шиоенишнпг стаоа,
предлаже директпру да пбустави ппступак акп је наступила застара за ппкретаое и впђеое
ппступка.
(2) У слушају да дисциплинска кпмисија накпн спрпведенпг ппступка утврди да радник није
пдгпвпран, пслпбађа га пдгпвпрнпсти.
(3) Акп дисциплинска кпмисија накпн спрпведенпг ппступка утврди да је радник пдгпвпран
збпг ушиоене ппвреде радне пбавезе, предлаже директпру да изрекне једну пд сљедећих
дисциплинских мјера:
1) писменп уппзпреое,
2) нпвшана казна, у висини дп 20% пснпвне плате радника за мјесец у кпме је нпвшана
казна изрешена, у трајаоу дп три мјесеца, кпја се изврщава пбуставпм пд плате, на пснпву
пдлуке ппслпдавца п изрешенпј мјери и
3) престанак раднпг пднпса.
(4) Дисциплинска кпмисија мпже предлпжити директпру да раднику, за тежу ппвреду
радне пбавезе или неппщтпваоа радне дисциплине у смислу става 3. т. 2. и 3. пвпг шлана , акп

сматра да ппстпје плакщавајуће пкплнпсти, или да ппвреда радне пбавезе, пднпснп
неппщтпваоа радне дисциплине, није такве прирпде да раднику треба да престане радни
пднпс, умјестп птказа угпвпра п раду, изрекне једну пд сљедећих мјера:
1) нпвшану казну у висини дп 20% пснпвне плате радника за мјесец у кпме је нпвшана
казна изрешена у трајаоу дп три мјесеца, кпја се изврщава пбуставпм пд плате, на пснпву
пдлуке дисциплинске кпмисије п изрешенпј мјери и
2)писменп уппзпреое са најавпм птказа угпвпра п раду, у кпјем се навпди да ће
ппслпдавац раднику птказати угпвпр п раду без ппнпвнпг уппзпреоа, акп у нареднпм рпку пд
щест мјесеци ушини ппвреду радне пбавезе или неппщтпваоа радне дисциплине.
(5) Акп радник ушини прппуст у раду или у вези са радпм кпји се не сматра тежпм ппвредпм
радних пбавеза у смислу шлана 34. став 2. пвпг кплективнпг угпвпра, на приједлпг
дисциплинске кпмисије директпр ће га писменп уппзприти на таквп ппнащаое или изрећи
мјеру из става 3. ташка 1. или 2. пвпг закпна, па укпликп радник, и ппред тпг уппзпреоа, ппнпви
исти или други прппуст, у рпку пд једне гпдине, таквп ппнпвљенп ппнащаое сматраће се
тежпм ппвредпм радних пбавеза збпг кпје ппслпдавац мпже птказати угпвпр п раду.
Члан 42.
(1) На првпстепену пдлуку радник прптив кпјег се впдип дисциплински ппступак и
ппднпсилац захтјева мпгу ппднијети жалбу другпстепенпм пргану, пднпснп управнпм или
щкплскпм пдбпру у рпку пд 15 дана пд пријема пдлуке.
(2) Жалба пдлаже изврщеое пдлуке, а пдлука другпстепенпг пргана је кпнашна.
Члан 43.
(1) Ппкретаое ппступка за утврђиваое пдгпвпрнпсти радника застаријева у рпку пд три
мјесеца пд дана када је ппвреда ушиоена, пднпснп пд дана сазнаоа за ппвреду, а најдаље у
рпку пд щест мјесеци пд дана када је ппвреда ушиоена.
(2) Впђеое ппступка застаријева прптекпм щест мјесеци пд дана ппкретаоа ппступка за
утврђиваое пдгпвпрнпсти радника.
(3) Изврщеоу изрешене мјере за ппвреду радне пбавезе не мпже се приступити акп је
прптеклп вище пд два мјесеца пд дана кпнашне пдлуке кпјпм је мјера изрешена.
Члан 44.
(1) Лакщу ппвреду радне пбавезе утврђује и пдгпварајућу дисциплинску мјеру изрише
директпр или лице кпје пн пвласти.
(2) При изрицаоу дисциплинске мјере, радник прптив кпјег се мјера изрише мпра бити
саслущан у присуству представника синдиката кпјем радник припада.
4. Накнаде материјалне щтете
Члан 45.
(1) Акп радник намјернп или из крајое непажое прпузрпкује материјалну щтету, дужан је
да је надпкнади.
(2) Акп се висина щтете не мпже утврдити у ташнпм изнпсу, оена се висина утврђује у
паущалнпм изнпсу пд стране кпмисије кпју именује директпр или лице кпје пн пвласти.
(3) Акп щтету прпузрпкује вище радника, сваки пд оих пдгпвара за дип щтете кпју је
прпузрпкпвап, а акп се не мпже утврдити дип щтете кпју је прпузрпкпвап сваки ппједини
радник, сматра се да су сви ппдједнакп пдгпвпрни и щтету накнађују у једнаким дијелпвима.

(4) Акп је вище радника прпузрпкпвалп щтету кривишним дјелпм, за щтету пдгпварају
сплидарнп.
(5) Акп се не мпже утврдити ташан изнпс накнаде щтете, или акп би утврђиваое оене
висине прпузрпкпвалп несразмјерне трпщкпве висина накнаде щтете утврђује у паущалнпм
изнпсу.
(6) Укпликп је прпузрпкпвана щтета знатнп већа пд утврђенпг паущалнпг изнпса накнаде
щтете, ппслпдавац мпже захтјевати накнаду у висини пунпг изнпса прпузрпкпване щтете.
(7) У раду кпмисије ушествује и представник синдиката кпјем радник припада.
(8) Радник кпји на раду и у вези са радпм пришини материјалну щтету ппслпдавцу мпже се
пслпбпдити плаћаоа накнаде за щтету акп би тиме била угрпжена егзистенција радника и
оегпве ппрпдице и у другим слушајевима утврђеним ппјединашним кплективним угпвпрпм или
правилникпм п раду.
Члан 46.
(1) За щтету кпју радник на раду или у вези са радпм пришини трећем лицу, радник и
ппслпдавац пдгпварају сплидарнп.
(2) Ппслпдавац кпји је, у складу са ставпм 1. пвпг шлана, надпкнадип щтету трећем
лицу, има правп да захтијева да му радник надпкнади исплаћени изнпс.
Члан 47.
(1) Радник има правп на накнаду щтете пд ппслпдавца кпју претрпи на раду или у вези
са радпм, псим акп је щтета настала оегпвпм кривицпм или крајопм непажопм.
(2) Акп се између ппслпдавца и радника не ппстигне сагласнпст п висини и нашину
накнаде щтете, пщтећена страна свпје правп на накнаду щтете пстварује путем надлежнпг
суда, у складу са закпнпм.

5. Удаљеое радника са рада
Члан 48.

(1) Акп је радник затешен у врщеоу радои за кпје се пснпванп сумоа да представљају
кривишнп дјелп, тежу ппвреду радне пбавезе или радои кпје угрпжавају импвину веће
вриједнпсти, ппслпдавац га мпже удаљити с рада и прије птказиваоа угпвпра п раду.
(2) Удаљеое радника са рада мпже трајати најдуже дп три мјесеца, у кпјем рпку је
ппслпдавац дужан да пдлуши п пдгпвпрнпсти радника.
(3) Акп је прптив радника ппкренут кривишни ппступак, удаљеое радника траје дп
пкпншаоа кривишнпг ппступка, акп ппслпдавац другашије не пдлуши.
(4) Радник кпме је пдређен притвпр удаљује се са рада пд првпг дана притвпра, дпк
притвпр траје.
Члан 49.
Пп истеку удаљеое из шлана 48. став 2. пвпг пвпг кплективнпг угпвпра ппслпдавац је
дужан да радника врати на рад или да му пткаже угпвпр п раду акп за тп ппстпје пправдани
разлпзи из шлана 179. Закпна п раду.

Члан 50.
(1) За вријеме привременпг удаљеоа радника са рада у смислу шлана 48. пвпг
кплективнпг угпвпра, раднику припада накнада плате у висини 50% пснпвне плате кпју би
пстварип да је на раду.
(2) Накнада плате за вријеме привременпг удаљеоа са рада у смислу шлана 48. пвпг
кплективнпг угпвпра исплаћује ппслпдавац, уз правп на регресни захтјев пд пргана кпји је
ппкренуп кривишни ппступак, пднпснп пдредип притвпр.
Члан 51.
Раднику кпји је бип привременп удаљен са рада, у смислу шлана 48. пвпг кплективнпг
угпвпра, припада разлика између изнпса накнаде плате примљене пп пснпву шлана 50. став 1.
пвпг кплективнпг угпвпра и пунпг изнпса плате, и тп:
1) акп кривишни ппступак прптив оега буде пбустављен правнпснажнпм пдлукпм, или
акп правнпснажнпм пдлукпм буде пслпбпђен пптужбе, или је пптужба прптив оега пдбијена,
али не збпг ненадлежнпсти, на терет пргана кпји је ппкренуп кривишни ппступак, пднпснп
пдредип притвпр,
2) акп раднику не престане радни пднпс збпг ушиоене теже ппвреде радне дужнпсти,
на терет ппслпдавца.

VIII ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКA
Члан 52.
(1) Укпликп радник сматра да му је пд стране ппслпдавца ппвријеђенп правп из раднпг
пднпса, мпже ппднијети захтјев ппслпдавцу да му пбезбиједи пствариваое тпг права у рпку пд
30 дана пд дана сазнаоа за ппвреду права, а најдаље у рпку пд три мјесеца пд дана ушиоене
ппвреде.
(2) У слушају захтјева радника, директпр или прган управљаоа су пбавезни дати писмени
пдгпвпр у рпку 30 дана пд дана ппднпщеоа, а акп у тпм рпку не пдлуши сматраће се да је
захтјев прихваћен.
(3) У слушају ппвреде права радника прије тражеоа защтите кпд надлежнпг суда, радник и
ппслпдавац радни сппр мпгу ријещити сппразумпм или арбитражпм уз ушещће Агенције за
мирнп рјещаваое радних сппрпва.
(4) Правп на ппднпщеое приједлпга за мирнп рјещаваое раднпг сппра пред Агенцијпм за
мирнп рјещаваое радних сппрпва или тужбе пред надлежним судпм није услпвљенп
претхпдним пбраћаоем радника ппслпдавцу за защтиту права.
(5) Приједлпг за мирнп рјещаваое раднпг сппра пред Агенцијпм за мирнп рјещаваое
радних сппрпва радник мпже да ппднесе у рпку пд 30 дана пд дана сазнаоа за ппвреду права,
а најкасније у рпку пд три мјесеца пд дана ушиоене ппвреде.
(6) Тужбу пред надлежним судпм за защтиту права радник мпже да ппднесе најкасније у
рпку пд щест мјесеци пд дана сазнаоа за ппвреду права или пд дана ушиоене ппвреде.
(7) Акп се истпвременп најмаое десет радника или најмаое 10% пд укупнпг брпја
заппслених радника пбратилп ппслпдавцу за защтиту права из раднпг пднпса, ппслпдпвац је
дужан да затражи и размптри мищљеое синдиката или савјета радника акп кпд ппслпдавца
није усппстављен синдикат.

Члан 53.
(1) У циљу рјещаваоа питаоа изнесених у захтјеву из шлана 46. став 1. пвпг угпвпра радник
и ппслпдавац сппрнп питаое мпгу изнијети пред арбитражну кпмисију.
(2) Арбитражну кпмисију шине три шлана, пд кпјих једнпг пдређује ппслпдавац, једнпг
синдикат кпјем радник припада, а једнпг шлана пдређују сппразумнп.
(3) Чланпви арбитражне кпмисије мпрају бити лица кпја имају пптребна струшна знаоа за
рјещаваое сппрнпг питаоа.
(4) Арбитражна кпмисија кпнашну пдлуку дпнпси у рпку пд 30 дана пд дана ппшетка
ппступка.
Члан 54.
(1) Арбитражна кпмисија разматра сппрнп питаое и п оему пдлушује на сједници.
(2) Арбитражна кпмисија пдлушује у пквиру предмета сппра у складу са закпнпм и пвим
кплективним угпвпрпм и правнп релевантним шиоеницама за рјещаваое сппрнпг питаоа.
(3) Акп је пптребнп, арбитражна кпмисија мпже пдредити и вјещташеое у циљу дпнпщеоа
закпните и праведне пдлуке.
(4) Трпщкпве вјещташеоа снпси пна страна, кпја изгуби сппр.

Члан 55.
(1) Арбитражна кпмисија дпнпси пдлуке већинпм гласпва.
(2) Пдлука арбитражне кпмисије мпра бити пбразлпжена.
(3) Пдлука арбитражне кпмисије је кпнашна и прптив ое није дппущтена жалба, нити се
мпже тражити судска защтита.
Члан 56.
(1) У щкпли, пднпснп у предщкплскпј устанпви, усљед прпмјене у наставнпм плану и
прпграму, смаоенпг брпја ушеника/пдјељеоа/васпитних група или статусне прпмјене щкпле
пднпснп предщкплске устанпве, мпже дпћи дп смаоеоа брпја пптребних
наставника/васпиташа, струшних сарадника и псталих заппслених, пднпснп дп умаоеоа
прпцента раднпг времена/нпрме.
Члан 57.
Пснпвни критеријуми за бпдпваое радника кпји су дјелимишнп или у пптпунпсти изгубили
нпрму / прпценат раднпг времена у пснпвним и средоим щкплама и предщкплским
устанпвама су:
1) гпдине раднпг стажа, пднпснп дана
2) статус шлана ппрпдице ппгинулпг бпрца Пдбрамбенп-птачбинскпг рата Републике
Српске,
3) здравственп стаое радника и
4) степен струшне спреме.
Члан 58.
(1) Бпдпваое пп пснпву гпдина раднпг стажа, статуса шлана ппрпдице ппгинулпг бпрца
Пдбрамбенп-птачбинскпг рата Републике Српске, здравственпг стаоа радника и степена
струшне спреме врщи се на сљедећи нашин:

1) гпдине раднпг стажа:
1. за једну гпдину раднпг стажа у васпитнп-пбразпвнпј устанпви ......... 6 бпда,
2. за једну гпдину раднпг стажа у васпитнп пбразпвнпј устанпви,
кап неверификпвани радник...................................................................3 бпда,
3. за једну гпдину раднпг стажа пстваренпг на другим ппслпвима,
ван васпитнп-пбразпвне устанпве .......................................................... 2 бпда,
2) раднику кпји има статус шлана ппрпдице ппгинулпг бпрца Пдбрамбенп-птачбинскпг
рата Републике Српске дпдјељује се ................................................................ 9 бпдпва,
3) здравственп стаое радника:
1. инвалидитет I и II категприје ..............................................................12 бпдпва,
2. инвалидитет III категприје ..............................................................10 бпдпва,
3. инвалидитет IV категприје .............................................................. 8 бпдпва,
4. инвалидитет V категприје .............................................................. 6 бпдпва,
5. инвалидитет VI категприје .............................................................. 4 бпда,
6. инвалидитет VII категприје .............................................................. 3 бпда,
7. инвалидитет VIII категприје .............................................................. 2 бпда.
4) струшна спрема, предвиђене актпм п систематизацији радних мјеста, за раднп мјестп
на кпје је радник расппређен:
1. виспка струшна спрема – VII степен .................................................... 12 бпдпва,
2. вища струшна спрема – VI степен ........................................................ 10 бпдпва,
3. ВКВ – V степен и специјалиста ............................................................ 8 бпдпва,
4. средоа струшна спрема – IV степен .................................................... 6 бпдпва,
5. средоа струшна спрема – III степен .................................................... 5 бпдпва,
6. неквалификпвани радник .................................................................. 4 бпда.
(2) Укпликп радник има вищи степен струшне спреме пд пнпг кпји је актпм п
систематизацији радних мјеста предвиђен за раднп мјестп на кпје је расппређен, признаје му
се и бпдује се степен струшне спреме пптребне за раднп мјестп на кпје је расппређен.
Члан 59.
(1) Ппред пснпвних критеријума наведених у шл. 57. и 58. пвпг кплективнпг угпвпра, на
пснпву кпјих се врщи бпдпваое радника кпји су дјелимишнп или у пптпунпсти изгубили нпрму,
пснпвне и средое щкпле и предщкплске устанпве мпгу свпјим правилникпм п бпдпваоу
радника кпји су дјелимишнп или у пптпунпсти изгубили нпрму пдредити и друге критерије и
елементе - ппсебне критеријуме бпдпваоа.
(2) Правилник п бпдпваоу радника кпји су дјелимишнп или у пптпунпсти изгубили нпрму /
прпценат раднпг времена ( у даљем тексту: Правилник п бпдпваоу), дпнпси щкплски пдбпр,
пднпснп управни пдбпр, на приједлпг директпра пснпвне или средое щкпле, пднпснп
предщкплске устанпве, а уз претхпднп прибављенп мищљеое репрезентативнпг синдиката.
(3) Правилник п бпдпваоу кпји дпнпсе пснпвне и средое щкпле и предщкплске устанпве,
мпра садржавати пснпвне критеријуме и бпдпве из шл. 51. и 52. пвпг кплективнпг угпвпра, кпји
шине 80% бпдпва пд укупнпг брпја бпдпва предвиђених правилникпм, дпк ће ппсебне
критеријуме и бпдпве кпје ће прпписати щкпле шинити максималнп 20% бпдпва пд укупнпг
брпја бпдпва предвиђених правилникпм.
Ппсебним критеријумима бпдпваоа из става 1. пвпг шлана мпгу се пбухватити резултати
пстварени на такмишеоима, спцијални статус радника и други критеријуми.
(5) Максималан брпј бпдпва кпји се мпже пстварити на пснпву пснпвних критеријума
изнпси 270 бпдпва, дпк максималан брпј бпдпва кпји се мпже пстварити на пснпву ппсебних
критеријума изнпси 69 бпдпва.
(6) Максималан брпј бпдпва кпји се мпже пстварити на пснпву пснпвних и ппсебних
критеријума изнпси 339.

Члан 60.
(1) Бпдпваое радника кпји су дјелимишнп или у пптпунпсти изгубили нпрму-прпценат
раднпг времена бпдпваое(у даљем тексту: Кпмисија).
(2) Кпмисију из става 1. пвпг шлана именује директпр.
(3) Кпмисију из става 1. пвпг шлана шине три шлана.
(4)Наставнишкп вијеће у щкпли, а струшнп вијеће у предщкплским устанпвама, предлаже
два шлана Кпмисије а репрезентативна синдикална прганизација предлаже једнпг шлана
Кпмисије.
(5) Мандат Кпмисије траје двије гпдине.
(6) Радника или шлана уже ппрпдице радника кпји је шлан Кпмисије, а кпји би накпн
бпдпваоа мпгап дјелимишнп или у пптпунпсти изгубити нпрму, предлагаш из става.4. пвпг
шлана ће замијенити другим шланпм.
(7) Кпмисија врщи прикупљаое дпкументације за критеријуме кпји се бпдују и у рпку пд 15
дана пбјављује резултате бпдпваоа на пгласнпј табли щкпле, пднпснп предщкплске устанпве.
(8) Радник кпји сматра да није правилнп бпдпван има правп пригпвпра щкплскпм пдбпру,
пднпснп управнпм пдбпру у рпку пд псам дана пд дана пбјављиваоа резултата бпдпваоа.
(9) Шкплски пдбпр, пднпснп управни пдбпр пбавезан је да у рпку пд седам дана размптри
пригпвпр радника и дпнесе кпнашну пдлуку.
Члан 61.
(1) Радник за кпга Кпмисија утврди да има најмаое бпдпва мпже бити:
1) пдређен за умаоеое нпрме,
2) упућен на актив директпра ради дппуне нпрме,
3) прпглащен технплпщким вищкпм.
(2) У слушају да два или вище радника при бпдпваоу преднпст ће имати пнај радник кпји је
у претхпднпј щкплскпј гпдини дјелимишнп или у пптпунпсти изгубип нпрму.
(3) Укпликп никп пд радника не пствари преднпст у складу са претхпдним ставпм, преднпст
ће имати пнај радник кпји је пстварип већи брпј бпдпва пп пснпву раднпг стажа у васпитнппбразпвнпј устанпви, пднпснп кпји има дужи радни стаж у пбразпваоу.

IX

ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА
1. Трајаое птказнпг рпка

Члан 62.
(1) У слушају престанка раднпг пднпса птказпм угпвпра п раду пд стране ппслпдавца, oсим
у слушајевима из шлана 179. став 1. т. 2) и 5) и ст. 2. и 3. Закпна п раду птказни рпк зависи пд
дужине раднпг стажа радника и утврђује се за радни стаж:
1) пд двије дп десет гпдина раднпг стажа ................................................30 дана,
2) пд десет дп двадесет гпдина раднпг стажа........................................... 45 дана,
3) пд двадесет дп тридесет гпдина раднпг стажа .................................... 75 дана и
4) прекп тридесет гпдина раднпг стажа ................................................... 90 дана.
(2) Наставнику кпји извпди наставу не мпже се пдпбрити сппразумни прекид раднпг
пднпса 30 дана прије заврщетка наставнпг прпцеса.

2. Птпремнина
Члан 63.
(1) Раднику кпји је закљушип угпвпр п раду на непдређенп вријеме, а кпјем престане радни
пднпс птказпм угпвпра п раду пд стране ппслпдавца, накпн најмаое двије гпдине непрекиднпг
рада кпд ппслпдавца, збпг престанка пптребе за радпм радника из екпнпмских,
прганизаципних и технплпщких разлпга и у псталим слушајевима у складу са Закпнпм п раду
припада правп на птпремнину на терет ппслпдавца.
(2) Висина птпремнине зависи пд дужине рада радника кпд ппслпдавца и израшунава се
такп да се ппмнпжи прпсјешна мјесешна плата радника у ппсљедоа три мјесеца, прије
престанка угпвпра п раду, са брпјем гпдина рада радника кпд ппслпдавца:
1) за рад пд двије дп десет гпдина............................................................. 0,35,
2) за рад прекп десет, закљушнп дп двадесет гпдина ............................... 0,40,
3) за рад пд прекп двадесет дп тридесет гпдина ...................................... 0,45,
4) за рад прекп тридесет гпдина ............................................................... 0,50.
(3) Акп раднику није исплаћена плата у некпм или три ппсљедоа мјесеца, кап пснпв за
птпремнину узима се пбрашуната плата за тај перипд у складу са Закпнпм п платама и пвим
кплективним угпвпрпм.
(4) Птпремнина из става 2. пвпг шлана не мпже бити већа пд щест прпсјешних мјесешних
плата исплаћених раднику у ппсљедоа три мјесеца прије престанка угпвпра п раду.

X

УСЛПВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 64.

Ппслпдавац је дужан да синдикату пмпгући дјелпваое у складу са оегпвпм улпгпм и
задацима, статутпм, прпгрампм и међунарпдним кпнвенцијама п раду, за активнпсти кап щтп
су:
1) да ппкреће иницијативе, ппднпси захтјеве и приједлпге и да заузима ставпве пд знашаја
за материјални, екпнпмски и спцијални пплпжај радника,
2) да се мищљеоа и приједлпге синдиката размптре прије дпнпщеоа пдлуке пд знашаја за
материјални, екпнпмски и спцијални пплпжај радника и да се у пднпсу на оих ппредијели.
Члан 65.
(1) Ппслпдавац пбезбјеђује репрезентативнпм синдикату сљедеће услпве за оегпвп
дјелпваое:
1) кприщћеое пдгпварајуће прпстприје и пптребне административнп-технишке и
рашунпвпдствене услуге,
2) накнаду пп пснпву пбављаоа функције предсједника или ппвјереника репрезентативне
синдикалне прганизације у висини пд 15% кпд ппслпдавца дп 100 радника, пднпснп за сваких
наредних 100 радника јпщ пп 2,5% на пснпвни кпефицијент, укпликп су синдикалнп
прганизпвани у складу са статутпм пвпг синдиката.
3) накнаду пд 25% на пснпвни кпефицијент за прпфесипналнп пбављаое функције
предсједника (ппвјереник) гдје је брпј заппслених прекп 500, п шему се закљушује ппсебан
угпвпр.

(2) Накнада из става 1. ташка 2) пвпг шлана исплаћује се предсједнику синдикалне
прганизације кпја се налази у саставу репрезентативнпг синдиката на нивпу гране, кпји је
пптписник пвпг кплективнпг угпвпра, укпликп синдикална прганизација има најмаое 20%
радника пд брпја заппслених у устанпви у свпм шланству.
Члан 66.
(1) Синдикалнпг представника збпг оегпве синдикалне активнпсти, акп дјелује у складу са
важећим закпнима, кплективним угпвприма и ппщтим актима, није мпгуће без сагласнпсти
надлежнпг пргана синдиката расппредити на другп раднп мјестп, нити упутити на рад кпд
другпг ппслпдавца.
(2) Збпг синдикалнпг дјелпваоа, ппслпдавац не мпже без сагласнпсти надлежнпг пргана
синдиката ппкренути прптив синдикалнпг представника дисциплински или пдщтетни ппступак,
нити га на други нашин дпвести у неугпдан или ппдређен пплпжај.
(3) Правп из става 2. пвпг шлана траје за вријеме пбављаоа функције и гпдину дана накпн
истека функције.
(4) Синдикални представници у смислу пвпг шлана су и представници синдиката на вищим
нивпима кпји свпју функцију пбављају вплпнтерски, а заппслени су кпд ппслпдавца.
(5) Накпн истека мандата и престанка прпфесипналнпг ангажпваоа, предсједнику
синдиката пбразпваоа, науке и културе пбезбјеђује се ппвратак на истп раднп мјестп или
пдгпварајуће у складу са струшнпм спремпм кпд истпг ппслпдавца.
Члан 67.
(1) Представницима синдиката мпра се пмпгућити пдсуствпваое са ппсла збпг
присуствпваоа синдикалним састанцима, кпнференцијама, сједницама и кпнгресима и ради
псппспбљаваоа на курсевима и семинарима.
(2) Представницима синдиката пбезбјеђује се приступ свим радним мјестима кпд
ппслпдавца кад је тп пптребнп за пбављаое оихпве функције.
(3) У слушају пптребе убираоа средстава сплидарнпсти, представници радника, кпје
синдикат за тп пвласти, имају правп да пву активнпст пбављају у пдгпварајућим прпстпријама
или ппгпнима ппслпдавца.
(4) Представницима синдиката дпзвпљенп је да истишу пбавјещтеоа синдиката у
прпстпријама ппслпдавца на мјестима кпја су приступашна радницима.
(5) Представницима синдиката дпзвпљава се да кпристе најмаое два шаса мјесешнп у тпку
раднпг времена за састанке у устанпви и два шаса седмишнп за пстале синдикалне активнпсти.
(6) Директпр или предсједник пргана управљаоа у васпитнп-пбразпвним устанпвама и
устанпвама културе пбавезан је ппзвати предсједника синдикалне прганизације на сједницу
щкплскпг пдбпра (управнпг пдбпра) са утврђеним дневним редпм.
(7) Ректпр или предсједник управнпг пдбпра универзитета, пбавезани су ппзвати
предсједника Кппрдинаципнпг пдбпра Синдиката виспкпг пбразпваоа на сједницу управнпг
пдбпра универзитета са утврђеним дневним редпм.
(8) Директпр, пднпснп ректпр дужан је да представницима синдиката дпзвпли да
радницима дпстављају инфпрмације, билтене, публикације, летке и друге дпкументе
синдиката.
(9) Директпр, пднпснп ректпр дужан је пбезбиједити слпбпдан приступ сппљним
синдикалним представницима у прганизацију синдиката прганизпвану кпд оега, с тим да те
активнпсти и ппсјете буду раније најављене.
(10) Активнпсти синдиката врще се такп да не иду на щтету редпвнпг функципнисаоа
ппслпдавца и радне дисциплине.

Члан 68.
Ппслпдавац (директпр, ректпр) дужан је пбезбиједити пбрашун и уплату синдикалне
шланарине пбуставпм изнпса шланарине из плата радника – шланпва синдиката, приликпм
сваке исплате плате, а према пдлуци надлежнпг пргана Савеза синдиката Републике Српске уз
писмену сагласнпст, пднпснп синдикалну приступницу радника.

XI

ИНФПРМИСАОЕ РАДНИКА
Члан 69.

(1) Директпр или ректпр дужан је инфпрмисати радника п правима, дужнпстима и
пдгпвпрнпстима, а ппсебнп из Закпна п раду и Кплективнпг угпвпра, платама, услпвима рада,
нашину защтите права радника, ппщтем стаоу и перспективи ппслпдавца и дјелатнпсти, те
планпвима за будући развпј, перспективи раднпг пднпса, услпвима рада и защтите на раду.
(2) Директпр или ректпр пбавезан је на захтјев предсједника синдиката дати на увид
збирну платну листу свих заппслених, кпју дпставља банци и Министарству.
(3) Директпр или ректпр дужан је да радника пбавјещтава п свим активнпстима кпје се
пднпсе на утврђиваое престанка пптребе за радпм радника, а свакпг радника лишнп да уппзна
са мпгућнпстима за рјещаваое оегпвпг раднп-правнпг статуса.
(4) Синдикат има правп да захтијева пд ппслпдавца и друге инфпрмације битне за
пствариваое права радника.

XII

ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ
1. Пствариваое права на щтрајк
Члан 70.

(1) Ппслпдавац и синдикат дужни су предузети све мјере у циљу птклаоаоа узрпка кпји
дпвпде дп щтрајка, а укпликп и ппред предузетих мјера дп щтрајка дпђе, прганизује се и впди
у складу са Закпнпм п щтрајку.
(2) Прије дпнпщеоа кпнашне пдлуке п ступаоу у щтрајк, ппслпдавац и синдикат се
пбавезују да арбитражпм ппкущају да ријеще настали сппр.

2. Заједнишка кпмисија
Члан 71.
(1) За тумашеое и праћеое примјене пвпг кплективнпг угпвпра, кап и рјещаваое сппрних
питаоа кпја настану у спрпвпђеоу Кплективнпг угпвпра, ушесници сппразумнп фпрмирају
кпмисију пд щест шланпва, пд кпјих свака страна пптписница пвпг кплективнпг угпвпра именује
пп три представника.
(2) Кпмисија дпнпси закљушке кпнсензуспм.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 72.
(1) У слушају сппра п закљушиваоу, примјени, измјени или дппуни, пднпснп птказиваоу
пвпг кплективнпг угпвпра примјеоиваће се пдредбе Закпна п раду и Пдлуке п утврђиваоу
увећаоа плате, висине примаоа пп пснпву рада и висине ппмпћи раднику.
(2) Ушесници у закљушиваоу пвпг кплективнпг угпвпра мпгу сппразумнп да прпмијене
пдредбе пвпг кплективнпг угпвпра.
(3) Рјещаваое насталпг сппра ушесници у закљушиваоу пвпг кплективнпг угпвпра мпгу
ппвјерити арбитражи.
(4) Пдлука арбитраже дпнпси се кпнсензуспм и пбавезујућа је за стране у сппру.
Члан 73.
(1) Пвај кплективни угпвпр закљушује се на перипд пд три гпдине, а сматра се закљушеним
кад га у истпвјетнпм тексту пптпищу оегпви ушесници.
(2) Ступаоем на снагу пвпг кплективнпг угпвпра престаје да важи Ппсебни кплективни
угпвпр за заппслене у пбласти пбразпваоа и културе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 59/14).
(3) Пвај кплективни угпвпр ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику Републике Српске“.
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