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На основу члана 41. Закона о изменама и допу-
нама Основног закона о радним односима („Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 20/69), Законодавно-правна 
комисија Савезне скупштине, на својој седници од 
18. фебруара 1970. године, утврдила је ниже изло-
жени пречишћени текст Основног закона о радним 
односима. 

Пречишћени текст Основног закона о радним 
односима обухвата Основни закон о радним одно-
сима (пречишћени текст) („Службени лист СФРЈ", 
бр. 43/66) — са исправком објављеном у „Службеном 
листу СФРЈ", бр. 45/66 — и његове измене и допуне 
објављене у „Службеном листу СФРЈ", бр. 52/66, 
26/68 и 20/69, у којима је означено време њиховог 
ступања на снагу, односно дан почетка њиховог 
примењивана. 

РП бр. 813/69 
25. фебруара 1970. године 

Београд 

ОСНОВНИ ЗАКОН 
О РАДНИМ ОДНОСИМА 

(Пречишћени текст) 

Д е о п р в и 
ОСНОВНА НАЧЕЛА 

Члан 1. 
Остварујући самоуправљање на основу слобод-

но удруженог рада средствима за рад у друштвеној 
својини, радни људи у радним организацијама 
успостављају као чланови радне заједнице међу-
собне односе и самостално утврђују међусобне дуж-
ности и права који проистичу из удруженог рада 
(радни односи). 

Члан 2. 
(1) Радни Људи слободно ступају на рад у радну 

организацију и по својој вољи престају да раде у 
њој. 

(2) Ступањем на рад у радну организацију рад-
ник постаје равноправан члан радне заједнице и 
преузима дужности и стиче права на раду и по 
основу рада. 

(3) Против воље свог члана радна заједница 
може одлучити да му престане рад у радној орга-
низацији и чланство у радној заједници само ако 
утврди, сагласно одредбама овог закона, да нема 
више услова за његов рад у тој радној организацији-

(4) Престанком рада у радној организацији од-
носно његовим искључењем из радне заједнице, 
раднику престају дужности и права који се стичу 
на раду и по основу рада у тој радној организацији. 

Члан 3. 
(1) Радна заједница уређује радне односе стату-

том и другим општим актима које доноси непосредно 
или преко органа управљања радне организације 
(у даљем тексту: органи управљања). 

(2) Уређивање радних односа радна заједница 
заснива на социјалистичка! начелима, на међусоб-
ној сарадњи и одговорности у раду једног члана 
радне заједнице према другоме и према радној за-
једници као целини. 

(3) Остварујући начело равноправне сарадње у 
раду и управљању, радна заједница ствара потребне 
услове којима омогућује свим својим члановима да 
као појединци или као чланови ужих и ширих 
радних заједница у радној организацији што непо-
средније, активно и самостално, учествују у изно-
шењу и разматрању сваког предлога којим се уре-
ђује било које питање из радних односа. 

(4) Основне одредбе о радним односима радна 
заједница утврђује у статуту радне организације 
(у даљем тексту: статут). 

(5) Правилником или другим општим актом рад-
не организације (у даљем тексту: општи акт) радна 
заједница ближе одређује услове и начин стицања 
и остваривања дужности и права који проистичу 
из удруженог рада. 

(6) Законом и статутом одређује се које опште 
акте о радним односима обавезно доносе радна за-
једница организације удруженог рада у радној ор-
ганизацији односно радна заједница радне органи-
зације, као и начин и поступак за њихово доношење. 

Члан 4. 
(1) Радне организације у којима се због малог 

броја чланова радне заједнице не бирају органи 
управљања, као и радне организације у којима 
природа удруженог рада захтева посебан начин 
уређивања међусобних радних односа (радне орга-
низације услужних делатности, школе, здравствене 
установе, културне и уметничке установе, спортске 
и друге друштвене организације и др.), регулишу 
међусобне радне односе путем самоуправног дого-
варања (члан 3). 

(2) Републичким законом утврђују се, у складу 
са начелима овог закона, начин и поступак само-
управног договарања из става 1. овог члана. 

Члан 5. 
(1) Радни односи остварују се у орган,изованом 

раду у коме сваки радник има одређено радно место 
односно посао у оквиру одређеног радног места (у 
даљем тексту: радно место). Радна места и потребна 
стручна спрема одређеног занимања односно смера 
и други услови у погледу радне способности за свако 
радно место (члан 21) утврђују се општим актом 
радне организације. 

Заменик председника 
3 аконод авио гправне 

комисије 
Савезне скупштине. 

члан Комисије, 
Зоран Полин, с. р. 
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(2) Радна заједница општим актом утврђује по-
слове и задатке у процесу рада у радној организа-
цији или организацији удруженог рада у радној 
организацији — као сталан садржај рада једног или 
више радника одређене стручне спреме, радног 
искуства и других радних способности. 

Члан 6-
Радна заједница организује рад у радној орга-

низацији на начин који обезбеђује њеним члано-
вима да, у складу са условима одређеним законом, 
остварују права на ограничено радно време. 

Члан 7. 
Развијањем прсжзЕодних снага, унапређивањем 

производности рада и радних процеса и самоуправ-
н а ! уређивањем односа ка раду радна заједница, 
поред услова које обезбеђује друштвена заједница, 
доприноси остваривању права на рад и сталност 
запошљења радника. • 

Члан 8. 
Стварајући материјално, друштвене и хумане 

усло©е рада, радна заједница, у складу са органи-
зацијом рада, обезбеђује сваком члану да учествује 
у процесу рада према личној радној способности и 
склоности и тиме омогућава и подстиче процес осло-
бођења рада и у области радних односа. 

Члан 9. 
Остварујући начело: свако према својим спо-

собности^, радна заједница је дужна да обезбеди: 
1) да у организацији радног процеса и управ-

љању може да дође до изражаја стварна стручна 
образованост и радна способност сваког- појединог 
радника и да се радни процес развија и унапређује 
тако да омогућује развијање радних способности 
и личности сваког радника; 

2) да веће способности повлаче и преузимање 
сложенијих и одговорнијих послова и дужности, али 
и одговарајуће услове и подстицаје за пуно испоља-
вање таквих способности; 

3) да се радне способности радника оцењују 
једино његовим успешним извршавањем захтева и 
задатака радног места. 

Члан 10. 
(1) Остварујући начело: свакоме према раду, ра-

дна заједница је дужна да обезбеди: 
1) да радник за једнак рад остварен под једна-

ким условима, учествује једнаким уделом у распо-
дели средстава за личке дохотке и у остваривању 
осталих права која се стичу према резултатима рада; 

2) да се учешће радника у расподели средстава 
за личне дохотке и остваривању осталих права која 
се стичу према резултатима рада, утврђује само на 
основу сложености рада и осталих захтева радног 
места на коме радник ради и његовог радног допри-
носа у извршавању задатака радног места; 

3) да су радници међусобно равноправни, без 
обзира на националност, расу, веру, пол, језик, обра-
зовање, друштвени положај или припадност' одре-
ђеној организацији; 

4) да радници што непосредније утврђују основе 
и мерила за расподелу личних доходака, за одређи-
вање дужине годишњег одмора и других права која 
се стичу према резултатима рада, за утврђивање 
радног времена, пробног рада и др. 

(2) Сва права и у пуном обиму који одговара 
степену остваоивања радних дужности и радних 
обавеза, кад је обим ппаЕа условљен њиховим из-
в р ш а в а н а , стиче радник који ради са пуним рад-
ним временом. 

(3) Право на учешће у самоуправљању и у рас-
подели дохотка радне организације радник стиче 
на основу личног рада у радној организацији, не-
зависно од дужине радног времена у коме ради. 

Члан 11. 
Радници остварују право на социјално осигу-

рање, заштиту на раду, стручно оспособљавање, ма-
теријално обезбеђење за време у коме привремено 
не раде и друга права која се могу стећи по основу 
рада према (посебним законима и самоуправни м 
актима. 

Члан 12. 
(1) Радник има на свом радном месту опште и 

посебне дужности према раду и одговорности према 
другом раднику, друштвеним средствима рада и 
радној и друштвеној заједници. 

(2) За повреду обавеза из става 1. овог члана, 
као и за штету проузроковану својом кривицом, 
радник одговара лично. 

Члан 13. 
Претресање предлога и утврђивање општих ака-

та којима се у радним организацијама остварују 
начела о радним односима утврђена Уставом и за-
коном. јавно је. 

Члан 14. 

Повреда самоуттравности и равноцравности и 
свака принуда или самовоља у уређивању и ос-
тваривању радних односа повлаче одговорност ут-
врђену законом. 

Члан 15. 
Радницима се обезбеђује судска заштита у ос-

тваривању права на раду и по основу рада у радшш 
организацијама, по поступку утврђеном законом. 

Члан 16. 
(1) У уређивању и остваривању радних односа 

радна заједница користи иницијативу и активност 
синдиката и обезбеђује да се приликом претресања 
предлога који се односе на радне односе упознају 
њени чланови са мишљењима и предлозима синди-
ката и других друштвено-политичких организација 
и удружења о примењивању начела овог закона на 
конкретне односе и решења из области радних од-
носа. 

(2) Синдикална организација може радника, на 
његов захтев или пристанак, заступати у оствари-
вању његових права из радних одооса. 

Члан 17. 
Изражавајући основна начела о односима изме-

ђу радника по основу удруженог рада са средствима 
у друштвеној својини, начела овог закона, заједно 
са начелима Устава, основ су за тумачење одредаба 
закона, статута и општих аката о радним односима. 

Члан 18. 
(1) Начела, дужности и права утврђени овим 

законом односе се на све раднике који раде у рад-
ним и другим организацијама, државним органима 
и удружењима (у даљем тексту: радна организаци-
ја), ако овим или другим законом није друкчије 
одређено. 

(2) На радне људе који на начин и под условима 
утврђеним законом врше личним радом самосталну 
делатност или учествују својим личним радом на 
посебан начин у удруженом раду радних организа-
ција односно врше услуге правним и физичким 
лицима, примењују се начела, дужности и права 
утврђени овим законом, према особеностима под ко-
јима се овај рад врши. 
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(3) Дужности и права радника на раду код лица 
која могу на основу закона запошљава™ раднике, 
уређују се посебним законом, у складу са социјал-
ном, материјалном, правном и осталом заштитом која 
се гарантује радним људима овим законом. 

(4) Одредбе овог закона не односе се на радне 
људе које радна организација повремено или прив-
ремено ангажује уговором о делу за вршење одре-
ђеног посла. 

Д е о д р у г и 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ РАДНИКА 
1. Ступање радника на рад у радну организацију 

Члан 19. 
(1) Радна заједница дужна је да путем јавних 

средстава информација огласи свако слободно радно 
место за које је одлучила да га попуни, као и услове 
за рад на том радном месту. 

(2) Општински завод за запошљаван>е дужан је 
свако слободно радно место пријављено ради попу-
њавања огласити одмах и на начин који је доступан 
грађанима. 

(3) Оглашавање слободних радних места на на-
чин предвиђен у ставу 2. овог члана, сматра се као 
да је извршено јавним средствима информација у 
смислу става 1. овог члана. 

Члан 20. 
(1) Свако слободно радно место доступно је сва-

ком раднику ако испуњава опште и посебне услове 
и ако је своју слободну вољу за ступање на рад на 
одређено радно место у радној организацији саоп-
штио у року и на начин одређен у огласу о слобод-
ном радном месту. 

(2) Нико не може ограничити слободу радника 
у избору радне организације у коју жели да ступи 
на рад, нити радну заједницу да самостално одлучи 
о његовом пријему на рад у радну организацију под 
условима утврђеним овим законом. 

(3) Радник има право да ради једновремено у 
више радних организација и да на тај начин ос-
тварује пуно радно време. 

(4) Страни држављанин или лице без држављана 
ства, ступа на рад у радну организацију под општим 
условима из овог закона и посебним условима које 
пропише Савезни савет за рад. 

Члан 21. 
(1) Радник који жели да ступи на рад у радну 

организацију мора да је навршио најмање петнаест 
година живота и да испуњава опште здравствено 
услове. 

(2) Инвалиди и друга лица којима је смањена 
здравствена способност, а која су професионални 
рехабилитацијом оспособљен за вршење одређених 
послова, сматрају се здравствено способним за вр-
шење послова за које су рехабилитацијом оспособ-
љ е н ^ 

(3) Посебни услови за попуњавање радних места 
утврђују се општим актом радне организације. Ови 
услови утврђују со према особеностима радног про-
цеса и пословима који се обављају на радном месту, 
а садрже захтеве које радник треба да испуњава у 
погледу стручних и других радних способности пот-
ребних за обављање послова на радном месту (стру-
чна спрема и искуство, организационе способности, 
граница година живота, посебни здравствени услови 
и психофизичко способности и др.). 

(4) Посебни услови за одређена радна места могу 
се прописати и законом или прописом извршног 
већа. 

Члан 22. 
(1) Радна заједница може вршити провераван,© 

стручних и других радних способности радника и 
пре његовог пријема на рад у радну организацију 
(аудиција, писмени рад или други облици претход-
ног проверавања способности радника). 

(2) Радна заједница може примити на рад рад-
ника уз његов пристанак да одређено време проведе 
на пробном раду, али само у обиму и за време који 
су неопходни да радник покаже своје стручне и 
друге радне способности. 

(3) Општим актом радне организације утврђују 
се услови и случајеви у којима је потребно прет-
ходно проверавање стручних и других радних спо-
собности односно пробни рад радника, начин проб-
ног рада, најдуже трајање пробног рада и др. 

Члан 23. 
(1) Радна заједница статутом или другим општим 

актом одређује радна места која се попуњавају кон-
курсом. 

(2) Радна места утврђена статутом као руково-
дећа обавезно се попуњавају конкурсом- Изузетно, 
извршно веће може попуњавати радна места др-
жавних функционера и без конкурса. 

(3) Конкурсом се попуњавају обавезно и друга 
радна места, ако је то одређено законом или про-
писом извршног већа. 

(4) Ако се радно место попуњава конкурсом, 
примљени кандидат ступа на рад у радну организа-
ција кад одлука о његовом избору постане правно-
снажна, уколико не захтева или пристане да ступи 
на рад када та одлука постане коначна. 

Члан 24. 
(1) Конкурс је јаван и мора се објавити путем 

јавних средстава информација. 
(2) У огласу о конкурсу радна заједница је ду-

жна да одреди рок до кога се могу поднети пријаве 
за конкурс, као и услове које радник мора да испу-
њава за рад на радном месту које се попуњава пу-
тем конкурса. Ако су у погледу стручне спреме као 
услов за пријем одређена два или више степена 
школске спреме, приоритет у избору кад су остали 
услови испуњени има радник са вишим степеном 
одговарајуће школске спреме. 

(3) Ако се на конкурс не пријаве кандидати или 
се пријаве кандидати који не испуњава1у услове из 
огласа о конкурсу, орган одређен за избор канди-
дата може одлучити да се конкурс понови или да 
радно место привремено попуни радником који не 
испуњава све услове из огласа о конкурсу. У том 
случају, такав радник се распоређује односно прима 
на рад на одређено време док се радно место не 
попуни путем конкурса, али најдуже за једну го-
дину. 

(4) О извршеном избору радна заједница дужна 
је обавестити сваког учесника конкурса у року одоб-
реном у огласу о конкурсу, са поуком да има право 
разматрати конкурсне материјале. 

(5) Сваки учесник конкурса који сматра да је 
повређен утврђени поступак за спровођење конкур-
са а повреда поступка је могла битно утицати на 
одлуку о избору кандидата или да примљени кан-
дидат не испуњава услове предвиђене конкурсом, 
има право приговора у року од 8 дана од дана при-
јема одлуке о избору кандидата. 

(6) Ако надлежни орган који решава по приго-
вору утврди да конкурс није спроведен по утврђе-
ном поступку поништиће конкурс и одлуку о избору 
кандидата, а ако утврди да изабрани кандидат не 
испуњава утврђене услове поништиће само одлуку 
о његовом избору. Своју одлуку надлежни орган је 
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дужан донети у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење приговора. 

(7) Ако надлежни орган који решава по приго-
вору не усвоји приговор, против његове одлуке учес-
ник у конкурсу има право тужбе суду опште над-
лежности у року од 30 дана од дана достављан,а 
коначне одлуке, односно од истека рока у коме је 
био дужан донети одлуку. 

(8) Кад суд опште надлежности утврди да кон-
курс није спроведен по предвиђеном поступку, а 
повреда поступка је могла битно утицати на одлуку 
о избору кандидата, поништиће конкурс и одлуку 
о избору кандидата, а ако утврди да изабрани кан-
дидат не испуњава утврђене услове, поништиће само 
одлуку о његовом избору. 

(9) Ако се поништи избор кандидата у смислу 
ст. 6. и 8 овог члана, а одбијени кандидати испу-
њавају све услове пз огласа о конкурсу, радна зајед-
ница ће извршити поновни избор између пријав-
љених кандидата. 

(10) Спор пред судом поводом конкурса, у сми-
слу овог закона, сматра се радним спором. 

(11) Органе за спровођење конкурса и за избор 
кандидата, као и за решавање по приговору, пос-
тупак, рок до кога се примају пријаве, начин из-
бора на основу конкурса, начин и рок у коме се 
извештавају учесници о избору по конкурсу и дру-
го, утврђује радна заједница статутом или другим 
општим актом, ако законом није др) кчије одређено. 

Члан 25. 
(1) Радник мора бити писмено обавештен о од-

луци радне заједнице којом је примљен на рад у 
радну организацију и о дану кад треба да ступи 
на рад. 

(2) По уручењу раднику, одлука о његовом при-
јему на рад у радну организацију не може бити 
опозвана пре ступања радника па рад, осим кад 
услед више силе (пожар, поплава, земљотрес итд.) 
престане да постоји радно место за које је био 
радник примљен. 

(3) Ако радник без оправданог разлога не ступи 
на рад утврђеног дана, сматра се да не жели да 
ступи на рад у ту радну организацију. 

Члан 26. 
Даном ступања на рад на радно место у радној 

организацији, радник постаје равноправан члан 
радне заједнице и преузима дужности и стиче права 
на раду и по основу рада. 

Члан 27. 
(1) Радник ступа на рад у радну организацију 

на неодређено време. 
(2) Изузетно, радник ступа на рад у радну орга-

низацију на одређено време само v следећим слу-
чајевима: кад извршење одређеног посла по својој 
природи траје одређено време (сезонски послови, 
одређени послови у позоришту или при снимању 
филмова и др.); кад се привремено повећа обим 
рада радне организације (натпросечни улов рибе, 
повећани радови па истовару или утовару робе на 
бродовима, нарочито повећана тражња сезонских 
производа итд.); кад треба заменити на радном ме-
сту привремено одсутног радника који је на одслу-
жењу војног рока. на вршењу јавних дз-жпости, на 
дужем одсуству итд. 

(3) Сагласно одредбама става 2. овог члана, оп-
штим актом утврђују се случајеви у којима може 
радна заједница да прими радника па рад v радну 
организацију на одређено време. 

(4) Раднику прим.љеном на рад на одређено време 
престаје рад у радној организацији даном извршења 
посла, истеком одређеног рока или даном повратка 

одсутног члана радне заједнице на рад, о чему 
радник мора бити писмено обавештен приликом 
ступања на рад. 

2. Распоређивање радника на радна места 

Члан 28. 
Радна заједница дужна је да обезбеди да се 

приликом упућивања на рад на одређено радио 
место радник ближе упозна са радним местом, са 
условима рада, са радним дужностима, са непосред-
ним сарадницима на раду, са организацијом и дело-
вањем самоуправљања у радној заједници, са оп-
штим актима и слично. 

Члан 29. 
(1) Радна заједница дужна је рад у радној орга-

низацији организовати тако да радник са потребном 
радном способношћу и уз нормалну пажњу може 
да ради без опасности по свој живот и здравље, по 
живот и здравље осталих радника у својој околини, 
као и без опасности за средства којима непосредно 
или посредно рукује. 

(2) Радна заједница може распоредио радинка 
на радно место на коме треба да ради самостално 
и без стручног надзора само ако је претходно утвр-
дила да је радник оспособљен за рад и за употребу 
прописаних заштитних средстава и мера које се 
морају користити при одређеном раду или послу. 

(3) Радна заједница дужна је општим акт*лг 
утврдити радна места на којима је извршавање 
радних задатака везано са повећаном опасношћу 
од повреда и оболевања. За раднике које распоре ш 
на таква радна места радна заједница је дужна 
обезбедити повремене здравствен прегледе, а на ј -
мање једанпут годишње. 

Члан 30. 
Радник има право одбити да ради на радном 

месту на коме није обезбеђена прописана заштита, 
под условима из прописа о заштити на раду и оп-
штег акта радне организације. Раднику који не 
ради за време док се пе спроведе прописана заштита 
на радном месту, ако није распоређен на друго 
одговарајуће радно место, припада сразмерна нак-
нада личног дохотка која се одређује према просеку 
аконтације личног дохотка за протекла три месеца 
(члан 87. став 2). 

Члан 31. 
(1) Радник има право да приликом ступања на 

рад и у току рада у радној организацији буде ра-
споредуван на радна места која одговарају његовој 
радној способности, а дужан је да у току рада стал-
но усавршава своје радне способности у складу са 
захтевима радног места и са захтевима који прои-
зилазе из усавршавани процеса рада у радној ор-
ганизацији. 

(2) Радна заједница дужна је према својим 
потребама и могућностима обезбедити својим чла-
новима, а посебно члановима до навршених осам-
наест година живота, услове под којима могу да 
усавршава ју и развија ју своје радне, управљачке 
и психо-физичке способности (образовањем путем 
практичног рада, ангажовањем инструктора за од-
ређене врсте стручности и занимања, организовањем 
центара за образовање, упућивањем па дошколовање, 
специјализацију и сл., обезбеђивањем услова за 
усавршавање радних способности, општег и еко-
номског образовања радника, као и за развој фи-
зичке културе и др-). 

(3) Кад радна заједница утврђује средства за 
проширивање обима производње односно рада, за 
усавршавање производних процеса, радних посту-
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пака итд., дужна је да утврди и одговарајућа сред-
ства за усавршавање радних способности својих 
плашева, саобразно променама у начину рада одно-
сио производње. 

(4) Услове и начин под којим радна заједница 
пружа својим члановима могућност да усавршава ЈУ 
своје радне способности у смислу одредаба овог 
члана, утврђује она општим актом. 

Члан 32. 
(1) Радна заједница може раопоредити радника 

са једног радног места на друго у случајевима од-
носио условима и по поступку утврђеном општим 
актом радне организације. 

(2) Радник може бити распоређен у смислу става 
1. овог члана под условом да радно место на које се 
премешта одговара степену стручног образовања 
одрађеног занимања односно смера које радник има. 

(3) У изузетним околностима, утврђеним општим 
актом, радник може бити привремено распоређен 
на радно место за које је предвиђен нижи степен 
стручног образовања од оног који радник има, док 
те околности трају. 

(4) Радна заједница статутом или другим општим 
актом може овластити и појединог радника да до-
носи решења из става 3. овог члана. Приговор про-
тив таквог решења не одлаже извршење решења. 

(5) Раднику који не поступи по коначном реше-
њу о распоређивању на друго радно место, престаје 
рад по истеку времена за које, према одредбама 
статута, у смислу члана 110. овог закона, има право 
да остане на раду. 

Члан 33. 
(1) За руководећа радна места радна заједница 

дужна је расписати поновни конкурс сваке четврте 
године. 

(2) Радник који ради па радном месту за које 
се расписује конкурс ило право учешћа у конкурсу 
и може бити под општим условима поновно изабран. 
Ако не буде поновио изабран, има право да тражи 
да га радна заједница распореди на друго радно 
место које одговара његовим радним способностима. 

(3) Радник који не пристане да ради на другом 
радном месту, престаје бити члан радне заједнице 
по истеку рока за који је обавезан да остане на 
раду У радној организацији, ако би му чланство у 
радној заједници престало по одлуци радне зајед-
нице, рачунајући од дана пријема решења о ра-
опоређиЈвању на друго радно место« 

Члан 34. 
(1) Радна заједница не може да распоређује 

раднике млађе од осамнаест година и жене на радна 
места на којима се врше претежно нарочито тешки 
физички послови, на рад под земљом, нити на 
остале радове који би могли штетно и са повећаним 
ризиком да утичу на здравље и живот младих рад-
инка и жена е обзиром на њихове психо-физичке 
особености. 

(2) Радна заједница дужна је општим актом да 
утврди радна места на која се не смеју распоређи-
вати млади радници и жепе. 

Члан 35. 
Радна заједница не може да распореди радника 

на радио место на коме се врше послови које радник 
не може вршити према одредбама закона односно 
према правноснажној одлуци суда или другог ор-
гана, док таква забрана траје. 

Члан 36. 
Радник који сматра да је распоредом на радно 

место повређено његово право, а његов приговор 
није био уважен, може поднети тужбу суду. Ако суд 

утврди да је коначним решењем радне заједнице 
о распореду радника на друго радно место грубо 
повређено право радника, може на захтев радника 
одлучити да се радник врати на дотадашње радно 
место у радној организацији. 

3. Радно време радника у радној организацији 

Члан 37. 
Радник има право на ограничено радно време 

од 42 часа седмично (пуно радно време). 

Члан 38. 
(1) Радник који ради на радном месту на коме 

се ради под посебним условима рада, а чије се 
штетно дејство на његову радну способност и здрав-
ље не може у потпуности отклонити заштитним ме-
рама, има право на радно време краће од 42 часа 
седмично. 

(2) Као посебни услови рада сматрају се наро-
чито: особито тежак и напоран рад, рад под пове-
ћаним атмосферским притиском, рад у води или 
влази, рад изложен јонизујућим зрачењима, рад 
у атмосфери загађеној отровним гасовима, отровном 
прашином и слично, рад са нагризајућим матери-
јалима. рад летачког особља и други. 

(3) Радна заједница, у сагласности са надлежним 
републичким органом, утврђује посебне услове рада 
и степен њиховог утицаја на здравствену и радну 
способност радника и одређује краће радно време 
за та радна места, сразмерно дејству утврђених по-
себних услова рада. 

(4) Радна заједница дужна је покренути посту-
пак за испитивање и утврђивање посебних услова 
рада и на захтев организације удруженог рада у 
радној организацији, синдикалне организације или 
надлежног органа за рад. 

(5) Радно време може се скратити и законом. 
(6) Радно време, скраћено у смислу одредаба 

овог члана, изједначује се са пуним радним вре-
меном. 

Члан 39-
Радно време радника који изводе наставу (учи-

тељ, професор и др.), научних радника, уметника 
и сл. обухвата и потребно време за припремање, а у 
школама и друге ваннаставне активности, у складу 
са програмом рада радне организације. Законом и 
статутом радне организације утврђује се време по-
требно за припремање и друге ваннаставне актив-
ности, које се признаје у радно време. 

Члан 40. 
(1) Радница са дететом до осам месеци живота 

има право да ради четири часа дневно, ако то 
захтева. У том случају радница има право на 
учешће у расподели средстава за личне дохотке по 
свим основима и према постигнутпм резултатима 
на раду за четири часа дневно и на накнаду за 
радно време преко четири часа дневно по прописи-
ма о здравственом осигурању. 

(?) По истеку осам месеци жизота детета рад-
ница има право да ради четири часа дневно и до 
три године живота детета ако је по оцени лекарске 
комисије детету неопходна појачана мајчина нега 
е обзиром на опште стање његовог здравља. У том 
случају радница има само право ка учешће у рас-
подели средстава за личне дохотке према стварном 
раду. 

(3) Скраћено радно време мајке до осам месеци 
детета (став 1) односно до три године живота детета 
(став 2) сматра се пуним радним временом. 
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Члан 41. 
(1) Радник има право да ради и краће од вре-

мена које се овим законом утврђује као пуно радно 
време, али само на оним радним местима за које је 
радна заједница општим актом такву потребу одно-
сно могућност предвидела. 

(2) Радна заједница може да предвиди краће 
радно време за рад на радним местима на којима 
је, е обзиром на организацију и карактер рада и 
објективне потребе радне организације, то неопход-
но (повећани обим рада који захтева већи број 
радника за одређено радно време у току дана на 
појединим радним местима у трговини, угоститељ-
ству, саобраћају и др.; рад на одређеним радним 
местима, као што су послови економиста, правника, 
лекара и др. у мањим радним организацијама, чији 
обим објективно не захтева пуно радно време; рад 
до пуног радног времена на радним местима на 
којима раде раднице са скраћеним радним временом 
у смислу одредаба овог закона и др.)-

Члан 42. 
(1) Раднику који ради најмање са половином 

пуног радног времена припадају сва права на раду 
и по основу рада у радној организацији утврђена 
законом, статутом или другим општим актом. 

(2) Обим права који је условљен дужином рад-
ног времена односно радним доприносом, радник 
остварује зависно од дужине радног времена и 
постигну тих резултата у раду, према мерилима 
утврђеним у општем акту. 

Члан 43. 
(1) Радник који ради мање од половине пуног 

радног времена има право да учествује у управља-
њу као равноправан члан радне заједнице и да 
учествује у расподели средстава за личне дохотке 
сразмерно свом радном доприносу. Такав радник 
ужива заштиту на раду и социјално је осигуран за 
случај несреће на послу или професионалног обо-
љења према посебним прописима. 

(2) Врсте и обим осталих права радника који 
ради мање од половине пуног радног времена, по 
основу рада у радној организацији, утврђује радна 
заједница општим актом у складу са овим законом, 
а зависно од радног доприноса радника. 

Члан 44. 
(1) Радна места са непуним радним временом 

утврђена општим актом радне организације у сми-
слу члана 41. овог закона, попуњавају се путем 
оглашавања односно конкурса у смислу чл. 19. и 
23. овог закона, и то незапошљеним или делимично 
запошљеним радницима (члан 20. став 3) који испу-
њавају услове предвиђене прописом и општим актом 
за рад на тим радним местима. 

(2) За вршење послова који се не могу сматрати 
радом дужим од пуког радног времена у смислу 
члана 45. ст. 1- и 2. овог закона, као и за вршење 
послова који се не могу вршити у смислу члана 142. 
став 1. овог закона, радна организација је дужна 
да образује радна места (члан 5) и да их попуњава 
на начин предвиђен у ставу 1. овог члана. 

(3) Ако се на оглас односно конкурс не пријаве 
кандидати који испуњавају тражене услове у сми-
слу ст. 1. и 2. овог члана, орган надлежан за избор 
и пријем радника може примити на то радно место 
и радника који је у радном односу са пуним радним 
временом. Радна организација дужна је да најдоц-
није у року од сваких шест месеци јавио огласи то 
радно место као слободно или конкурс за то место 
објави — све до његове попуне. Таквом раднику 
престаје рад даном ступања на рад радника прим-
љеног по огласу односно конкурсу. 

(4) Прописом републике могу се друкчије регу-
лисати питања из овог члана. 

Члан 45. 
(1) Изузетно од одредбе члана 37. овог закона, 

радник је дужан да ради и дуже од пуног радног 
времена у случају несреће која задеси радну орга-
низацију или јој непосредно предстоји, али само 
онолико времена колико је неопходно да се спасу 
људски животи или очувају материјална средства. 

(2) Дуже од пуног радног времена радник је 
дужан да ради и кад је неопходно да се започети 
рад продужи да би се завршио процес рада чије 
би обустављање или прекидање нанело знатну ма-
терија лиу штету или угрожавало живот и здравље 
грађана (рад у амбулантама и болницама и др.), 
или да се радом спречи кварење сировина или 
материјала или отклони квар на средствима за рад-
У тим случајевима рад дужи од пуног радног вре-
мена може да траје само онолико времена колико 
је неопходно да се отклоне или спрече штетне 
последице. 

(3) Рад дужи од пуног радног времена радна 
заједница може увести само у складу са статутом 
а сагласно републичком пропису којим се ближе 
одређују случајеви у којима се и услови под којима 
се такав рад може увести и наредити у смислу 
ст. 1. и 2. овог члана. 

(4) За доношење решења о увођењу рада који 
траје дуже од пуног радног времена у смислу ст. 1. 
и 2. овог члана, радна заједница може статутом или 
другим општим актом овластити и појединог рад-
ника. Приговор против таквог решења не одлаже 
извршење решења. 

Члан 46. 
Време проведено на раду дуже од пуног радног 

времена, осим у случајевима из члана 45. став 1. 
овог закона, посебан је услов рада који радна за-
једница узима у обзир приликом утврђивања 
мерила по којима одређује обим права према ду-
жини радног времена (лични доходак, годишњи 
одмор и др.). 

Члан 47. 
(1) Ако се због природе посла и организације 

рада на одређеном радном месту (рад у турнусима 
и сл.) радно време састоји из времена проведеног 
на ефективном раду и времена обавезне присутно-
с т радника на радном месту која од њега захтева 
одређену радну активност, укупно радно време 
радника може бити дуже од пуног радног времена-

(2) Радна заједница утврђује статутом или дру-
гим општим актом радна места на којима је поред 
ефективног рада потребна и обавезна присутност 
радника у смислу става 1. овог члана, одређује 
трајање те присутност , које не сме бити дуже 
него што је неопходно да би се завршио одређени 
процес рада, и утврђује мерила по којима се радна 
активност радника за време обавезне присутност 
своди на часове ефективног рада ради одмеравања 
права радника по основу радног времена. 

Члан 48. 
Радна заједница не може одредити да ради 

дуже од пуног радног времена: радница за време 
трудноће или док има дете до једне године живота, 
радник млађи од осамнаест година и радник коме 
би по налазу лекара такав рад могао да погорша 
здравствено стање. 

4. Распоред радног времена у радној организацији 

Члан 49. 
Радник има право да његово радно време у току 

дана, седмице итд. буде унапред утврђено (почетак 
дневног рада, распоред радног времена у току дана 
и завршетак дневног радног времена итд.). 
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Члан 50. 
(1) Радна заједница дужна је статутом или дру-

гим општим актом уредити распоред, почетак и 
завршетак радног времена у току дана или за дужи 
период, према условима рада и природи послова 
У њој. 

(2) При распоређивања радног времена у току 
дана, радна заједница дужна је обезбедити раднику 
дневни одмор. 

Члан 51. 
У радној организацији у којој је распоред и 

почетак и завршетак радног времена у току дана 
од јавног интереса (саобраћај, трговина, угоститељ -
ство, банке, здравствена установе и сл.), радна за-
једница утврђује радно време у току дана, у складу 
са прописима општинске скупштине. 

Члан 52. 
(1) Радно време између двадесет два и пет ча-

сова наредног дана, а за пољопривреду између два-
десет два и четири часа наредног дана, сматра се 
ноћним радним временом, рад извршен у то време 
— радом ноћу. 

(2) Радна заједница дужна је обезбедити пот-
ребне услове за рад ноћу. Док радна заједница не 
обезбеди такве услове, надлежни орган управе за 
послове инспекције може забранити или ограничити 
рад ноћу. 

(3) Време проведено на раду ноћу посебан је, 
услов рада, који радна заједница узима у обзир при-
ликом утврђивања мерила по којима одређује обим 
права према условима рада (лични доходак и др.)* 

Члан 53. 
У радним организацијама у којима се ради у 

сменама, радна заједница дужна је обезбедити 
периодичну измену смена, е тим да радници једне 
смене могу да раде ноћу непрекидно најдуже једну 
седмицу. 

Члан 54. 
Радна заједница не може одредити на рад ноћу: 

радницу за време трудноће односно са дететом до 
једне године живота, као ни радника коме би према 
налазу лекара рад ноћу могао да погорша здрав-
ствено стање. 

Члан 55. 
(1) Радна заједница радне организације инду-

стррхје или грађевинарства не може распореди™ 
радницу на рад ноћу, ако би јој рад у то време 
онемогућио да оствари право на одмор од најмање 
седам часова у времену између двадесет два и се-
дам часова наредног дана. Ова забрана не односи 
се на радницу на руководећем радном месту или на 
пословима здравствено или социјалне службе у рад-
ној организацији. 

(2) Изузетно од одредаба става 1. овог члана, 
радна заједница може распоредио радницу на рад 
ноћу кад је неопходно да се настави рад прекинут 
у току дана услед више силе, који се није могао 
предвидети и нема периодични карактер, као и кад 
је потребно да се спречи штета на сировинама или 
другом материјалу. 

(3) Радна заједница може распоредио радницу 
на рад ноћу и кад то захтевају нарочито озбиљне 
друштвене, економске, социјалне и сличне околно-
сти, под условом да за увођење таквог рада радна 
организација добије сагласност надлежног репуб-
личког органа управе. Овај орган даје сагласност 
по претходно прибављеном мишљењу републичког 
одбор струковног синдиката и републичке привред-
не коморе. 

Члан 56. 
(1) Радна заједница радне организације инду-

стрије, грађс-зинарства или саобраћаја не може 
распоредио радшгка млађег од осамнаест година 
на рад у току ноћи између двадесет два и шест 
часова наредног дана. 

(2) Изузетно, кад због нарочито тешких окол-
ности то захтева општи интерес, радна заједница 
може да распореди радника после навршених се-
дамнаест година живота на рад ноћу под истим 
условима под којима може да распореди радницу. 

Члан 57-
(1) Распоредом седмичног радног времена на 

дневно радно време, радна заједница не може да 
уведе мање од пет радних дана у седмици. 

(2) У случају увођења петодневне радне сед-
мице, сразмерно се повећава дневно радно време 
и радника који раде са непуним радним временом. 
Изузетно, радници која због храњења или неговања 
детета има право на четворочасовно дневно радно 
време, као и раднику који због посебних услова 
рада или умањене радне способности (инвалид) има 
право на краће радно време, и у петодневној радној 
седмици не повећава се одговарајуће краће дневно 
радно време. 

Члан 58. 
Радна заједница може да распореди радно време 

у току седмице, месеца или неког другог временског 
периода, који не може бити дужи од једне године, 
тако да дневно, седмично, месечно итд. радно време 
траје у једном делу периода за који врши прера-
споделу времена — дуже (већи обим рада и послова), 
а у преосталом делу тог периода — краће од пуног 
радног времена. У том случају укупно радно време 
у целом том периоду не сме да прелази у просеку 
42 часа седмично, при чему се мора обезбедити 
раднику остварење дневног и недељног одмора по 
одредбама овог закона. 

Члан 59. 
(1) Радник коЈ<и проведе на сезонским радовима 

непрекидно најмање четири месеца у години и при 
том оствари већи број часова од пуног радног вре-
мена за тај период, може да захтева да му се ти 
часови рада прерачуна ју на радне дане са пуним 
радним временом. Тако утврђени радни дани ура-
чунавају се раднику у радни стаж, као проведени 
на раду, али укупно радно време у току године 
може да износи највише дванаест месеци радног 
стажа. 

(2) Време проведено на раду дуже од пуног рад-
ног времена које се раднику признаје као радни 
стаж у смислу става 1. овог члана, не може се узи-
мати као посебан услов рада. 

(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана могу се сходно 
применити и кад прерасподелом радног времена у 
смислу члана 53. овог закона наступи прекид рада 
за одређени период, али ке дужи од 60 радних дана 
у години. 

5. Дужина и организација одмора радника 

Члан 60. 
(1) Радник има право на одмор од тридесет ми-

нута у току дневног рада са једнократним пуним 
радним временом. Распоред овог одмора у току ра-
да утврђује радна заједница, е тим да га не може 
одредити на почетку односно на завршетку радног 
времена. 

(2) Време одмора сматра се као време проведено 
на раду. 
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Члан 61. 
Радник има право на дневни одмор између два 

узастопна радна дана. Радна заједница дужна је 
раднику обезбедити дневни одмор од најмање два-
наест часова непрекидно. Радна заједница радне ор-
ганизације са сезонским радовима, дужна је рад-
нику у току сезоне обезбедити дневни одмор од нај -
мање десет часова непрекидно, а раднику млађем од 
18 година — дневни одмор од најмање дванаест ча-
сова непрекидно. 

Члан 62. 
Радник има право на седмични одмор од најма-

ње двадесет четири часа непрекидно. Ако је неоп-
ходно да радник ради на дан свог седмичног одмо-
ра, радна заједница је дужна обезбедити му з а ф а -
ќав одмор један дан у току наредне седмице. 

Члан 63. 
Радна заједница радне организације оа посебним 

особеностима процеса и организације рада и произ-
водње (бродарство, друмски саобраћај, пољопривре-
да, производња филмова, сезонско угостителство и 
сл.) може статутом или другим општим актом утвр-
дити организацију коришћења дневног и седмичног 
одмора и на други начин, под условом да раднику 
обезбеди да оствари одмор у обиму утврђеном у сми-
слу одредбама чл. 61. и 62. овог закона у неком другом 
периоду који је утврдила статутом или другим оп-
штим актом. 

Члан 64. 
(1) Радник има право у току године на годиш-

њи одмор. 
(2) Права ка годишњи одмор радник се не може 

одрећи нити радна заједница може да ускрати рад-
нику коришћење годишњег одмора. 

(3) Радник стиче право на коришћење годишњег 
одмора после једанаест месеци непрекидног рада и 
има право користити га код исте радне организације 
у свакој календарској години. 

(4) Ако радник који није испунио услове из 
става 3. овог члана пређе на рад у другу радну 
организацију најдоцније у року од три радна дана 
од дана кад му је престао рад у ранијој радној ор-
ганизацији, стиче право на коришћење годишњег 
одмора код радне организације у коју је прешао — 
после 11 месеци рада урачунавајући и време прове-
дено на раду у радној организацији из које је 
прешао. 

(5) Раднику коме престаје рад у радној органи-
зацији у смислу члана 33. став 3, члана 100 став 1, 
чл. 101, 102, 108, 109, 115. став 2. и члана 116. став 2. 
овог закона пре коришћења годишњег одмора на 
који је стекао право, радна заједница дужна је обез-
бедити коришћење годишњег одмора до разрешења 
од дужности, ако радна организација у коју ступа 
на рад није прихватила да раднику обезбеди ко-
ришћење годишњег одмора. 

(6) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, ко-
ришћење годишњег одмора може се пренети из 
текуће у наредну календарску годину за чланове 
посаде трговачких бродова поморског и речног сао-
браћаја, као и за раднике на раду у иностранству, 
под условима утврђеним општим актом радне орга-
низације. 

(7) Радник који је започео коришћење годишњег 
одмора крајем ка денда реке године наставља кориш-
ћење годишњег одмора без прекида и у наредној 
години. 

Члан 65. 
(1) Радник који ступи на рад на одређено време 

за вршење сезонских послова, има право на одмор 
ако је та ј рад трајао најмање 6 месеци непрекидно. 

(2) Одмор у смислу става 1. овог члана радна за-
једница одређује на тај начин што за сваки месец 
дана непрекидног рада одобрава најмање један дан 
одмора. За време коришћења овог одмора раднику 
припадају сва права која има радник за време ко-
ришћења годишњег одмора. 

Члан 66. 
(1) Годишњи одмор радника траје најмање че-

т р н а е с т , а највише тридесет радних дана. 
(2) Изузетно, годишњи одмор радника који ради 

под посебним условима рада може да траје и преко 
тридесет али не више од шездесет радних дана. 

(3) Као рад под посебним условима рада сматра 
се рад са изворима јонизујућих зрачења, рад летач-
ког особља, рад посаде трговачких бродова, рад у 
антитуберкулозним диспанзерима или у душевним 
болницама и патолошко-анатомским просектурама 
или рад у депрозоријуму, рад у иностраним земља-
ма са тешким климатским условима живота и рада, 
као и у другим случајевима кад због посебних усло-
в а рада радник ради са радним временом краћим од 
42 часа седмично (члан 38) или кад је то одређено 
законом. 

(4) Радна заједница дужна је да општим актом 
утврди радна места на којима се рад врши под по-
себним условима и дужину и начин коришћења го-
дишњег одмора по том основу. > 

Члан 67. 
(1) Годишњи одмор наставног и васпитног особ-

ља у школама и другим васпитним установама ко-
ристи се за време летњег школског распуста и мо-
ж е трајати најдуже колико и летњи школски рас-
пуст. 

(2) Ако је законом или статутом одређено, нас-
тавно особље школа и других васпитних установа 
може се за време летњег школског распуста пози-
вати на курсеве за стручно усавршавање или ради 
вршења других дужности у вези са припремама за 
почетак школске године, као и ради вршења настав-
но-васпитних активности које школа односно вас-
питна установа организује за време овог распуста. У 
тим случајевима дужина годишњег одмора наставном 
и васпитном особљу одређује се општим актом у 
складу са овим законом. 

Члан 68. 
(1) Дужину годишњег одмора утврђује раднику 

радна заједница првенствено зависно од услова рада 
(тежина рада, сложеност рада, утицај рада и радне 
околине на радника, степен физичке и психичке на-
п р е г н у т е ™ при раду и др.), његовог радног стажа 
и других периода који се по закону изједначавају 
са радним стажом. 

(2) Приликом непосредног одређивања дужине 
годишњег одмора раднику, радна заједница узима 
у обзир и резултате које радник остварује (трајније 
постизање натпросечних резултата рада, по каквоћи 
и количини и сл.), као и посебне социјалне услове 
под којима он живи (самохрана мајка са децом, ин-
валид, болешљиви радник и сл.). 

(3) Радна заједница дужна је у смислу става 2. 
овог члана да утврди општим актом конкретне ос-
нове и мерила који одговарају особеностима процеса 
и организацији рада у радној организацији и да ут-
врди њи^ов утицај на одмеравање дужине годишњег 
одмора радника. 

Члан 69. 
Раднику млађем од осамнаест година радна за-

једница дужна је да обезбеди годишњи одмор по 
основима и мерилима по којима одређује дужину 
годишњег одмора осталим својим члановима, увећан 
за седам радних дана. 
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Члан 70. 
Ако природа и организација рада и начин пос-

ловања захтевају или дозвољавају, радна заједница 
може одредити да сви радници једновремено користе 
годишњи одмор. 

Члан 71. 
(1) Време за које радник одсуствује са рада по 

било ком основу, а које се признаје у радни стаж, 
радна заједница не може одузети од годишњег од-
мора који је раднику утврдила према општим осно-
вима и мерилима. 

(2) Ако се радник разболи у току коришћења го-
дишњег одмора, време одобреног боловања не ура-
чунава му се у годишњи одмор. 

Члан 72. 
(1) Време у ком радник у току године користи 

годишњи одмор одређује радна заједница у складу 
са природом и организацијом рада, водећи рачуна о 
жељи радника. Изузетно, један дан од свог годиш-
њег одмора радник има право да користи за своје 
потребе у онај дан који сам одреди. 

(2) Радна заједница дужна је да обавести рад-
ника о дану почетка коришћења годишњег одмора 
најдоцније на 30 дана раније, а радник је дужан 
да саопшти радној заједници дан на који жели да 
користи један дан од годишњег одмора — најдоц-
није на 30 дана раније. 

Члан 73. 
Радник има право да користи годишњи одмор 

у непрекидном трајању, а само на његов захтев од-
носно пристанак може радна заједница да одобри 
коришћење годишњег одмора у два дела. Изузетно, 
раднику који због посебних услова рада има право 
на годишњи одмор у трајању преко 30 радних дана 
(члан бб. став 2) радна заједница је дужна да обез-
беди коришћење годишњег одмора у два дела. 

Члан 74. 
За време годишњег одмора радник има право 

на накнаду личног дохотка чија се висина утврђује 
општим актом радне организације. Ова накнада не 
може бити мања од просечне аконтације личног до-
хотка за\период утврђен општим актом. 

Члан 75. 
Радник има право на одмор за време државних 

празника. При утврђивању висине његовог учешћа 
у расподели средстава за личне дохотке ови дани 
сматрају се као проведени на раду. 

Члан 76. 
(1) Радник има право да одсуствује са рада до 

седам радних дана у једној календарској години, уз 
накнаду личког дохотка који утврђује радна зајед-
ница општим актом. Радна заједница омогућује ко-
ришћење овог права раднику приликом ступања у 
брак, приликом порођаја члана уже породице, по-
лагања стручног испита, смрти члана уже породице 
и у другим сличним случајевима утврђеним стату-
том. Општиш актом може се утврдити да за полага-
ње стручног или другог испита ово одсуство може 
трајати и дуже од седам дана у години. Општим ак-
том могу се утврдити хитни случајеви у којима ово 
одсуство одобрава овлашћени појединац у радној за-
једници. 

(2) Ако радна заједница упућује радника на 
стручно образовање или усавршавање, или на из-
вршење одређеног задатка радне организације, рад-
нику за време таквог одсуствовања са рада припада 
накнада личног дохотка. Висину накнаде утврђује 
радна заједница. 

Члан 77. 
(1) За случај трудноће и порођаја радница има 

право на породиљско одсуство од најмање 105 дана 
непрекидно. 

(2) На основу налаза лекара радница може да 
отпочне породиљско одсуство на четрдесет пет дана 
пре порођаја, а обавезно на двадесет осам дана пре 
порођаја. 

(3) У случају мртворођеног детета или ако дете 
умре пре истека породиљског одсуства, радница има 
право да користи ово одсуство и даље онолико коли-
ко јој је према налазу лекара потребно да се опо-
рави од порођаја и психичког стања проузрокова-
ног губитком детета, а у сваком случају најмање 30 
дана. 

Члан 78. 
(1) Радна заједница може статутом или општим 

актом утврди случајеве и услове под којима рад-
ник има право на одсуствовање са рада без накнаде. 
За време одсуствовања са рада радник остаје и даље 
члан радне заједнице те радне организације, а њего-
ве дужности и права који се стичу на раду и по 
основу рада у радној организацији мирују. 

(2) Највиши орган управљања радне организа-
ције може одобрити одсуство из става 1. овог члана 
ако се сагласи да радник буде упућен на рад у ино-
странство у оквиру међународне техничке сарадње. 

6. Учешће радника у расподели средстава за личне 
дохотке 

Члан 79. 
(1) Радник има право, на основу свог радног до-

приноса и зависно од радних и пословних резултата 
организације удруженог рада у радној организацији 
у којој ради и радне организације у целини, учест-
вовати у расподели средстава која радна заједница 
издваја за личне дохотке, (лични доходак). 

(2) Раднику нико не може ускратити право да 
оствари учешће у расподели средстава за личне до-
хотке према његовом радном доприносу утврђеном 
по основима и мерилима које је радна заједница са-
мостално установила. 

Члан 80. 
Радни допринос радника радна заједница утвр-

ђује по основима и мерилима које самостално уста-
новљава општим актом, у складу са одговарајућим 
одредбама статута о примењиван^ начела расподеле 
према раду у радној организацији. 

Члан 81. 
Основи које радна заједница утврђује према при-

роди и ссобеностима рада у радној организацији по-
лазе нарочито од врсте радних задатака радника на 
радном месту (вршење одређених радних операција 
у процесу производње, анализа тржишта роба радне 
организације, решавање управних ствари, лекарске 
интервенције, настава и уз њу везани задаци, глума 
у позоришту и сл.), од сложености задатака односно 
послова које пред радника поставља одређене задат-
ке у погледу радне способности (стручна спрема, 
радне навике, умешност у раду и сл.), од степена 
утицаја радника на коришћење средстава е обзи-
ром на његово место у организацији рада, ниво тех-
ничке опремљености процеса производње и посло-
вања, усавршавања радних поступака и радних опе-
рација, и сл. и од услова рада чијем утицају је рад-
ник изложен при раду (рад под земљом, у влази, 
буци и сл., рад е тешким болесницима, рад на вас-
питању дефектно деце итд.). 
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Члан 82. 

Радна заједница на основу мерила утврђује сте-
пен утицаја сваког од установљених основа на ут-
врђивање радног доприноса радника у раду, по коме 
радник учествује у расподели средстава за личне 
дохотке. 

Члан 83. 
Радна заједница може расподелу средстава за 

личне дохотке вршити само по основима и мерили-
ма које је утврдила и дужна је по свим тим осно-
вима и мерилима утврдити радни допринос по коме 
радник учествује у расподели. 

Члан 84. 
(1) Лични доходак радника радна заједница ут-

врђује расподелом средстава на основу завршног ра-
чуна. 

(2) У току године радник прима аконтације лич-
ног дохотка, зависно од текућих резултата рада и 
пословања. Аконтације исплаћене у току године об-
рачунавају се у личном дохотку радника утврђеном 
по завршном рачуну. 

(3) Рокове за исплаћиван^ аконтација личног до-
хотка утврђује радна заједница, а они не могу би-
ти дужи од 30 дана. 

(4) Приликом сваке исплате радник прима пис-
мени обрачун. 

Члан 85. 
(1) Радник има право на минимални лични до-

ходак, независно од радних и пословних резултата 
радне организације. 

(2) Висина минималног личног дохотка утврђује 
се посебним савезним .законом. 

Члан 86. 
Лични доходак радника може се узети у извр-

шење ради наплате потраживања, е тим да се за 
наплату потраживање на име законског издржава-
ња може узети највише једна половина, а за остала 
истраживања највише једна трећина нето личног 
дохотка радника. 

Члан 87. 
(1) Радник има право на накнаду личног дохот-

ка за време одсуствовања са рада због војне вежбе, 
предвојничке обуке, учешћа у цивилној заштити, 
вршења јавних функција, одазивања на позив војних 
и других органа до којих је дошло без његове 
кривице. 

(2) Накнаду из става 1. овог члана раднику ис-
плаћује радна организација у којој ради, на терет 
органа који га је позвао, и то у висини просечне 
аконтације личног дохотка оствареног за протекла 
три месеца. 

Члан 83. 
(1) За време притвора радник има право на 

накнаду у висини једне трећине аконтације личног 
дохотка односно у висини једне половине ако издр-
жава породицу. 

(2) Раднику припада разлика до пуне накнаде 
аконтације личног дохотка и остала права која се 
остварују по основу рада у радној организацији, ако 
је кривични поступак правноснажном одлуком обу-
стављен или ако је радник правноснажном пресудом 
ослобођен од оптужбе, или је оптужба била одби-
јена али не због ненадлежност^ 

(3) Накнаду из ст. 1. и 2. овог члана радник 
прима на терет органа који је наредио притвор, 
а у висини утврђеној у члану 87. став 2. овог закона.. 

7. Одговорност радника радној заједници 

Члан 89. 
(1) Радна заједница, да би обезбедила остварива-

ње радних и пословних задатака радне организаци-
је и остваривање права радника ка основу рада, 
одређује општим актом дужности и одговорности 
радника на раду и у вези са радом (у даљем тек-
сту: радна дужност), шта се сматра тежом повредом 
радне дужности, поступак за утврђивање повреде 
прописаних радних дужности радника, мере које 
се примењују према раднику због повреде радне 
дужности, као и органе за покретање и вођење пос-
тупка и за изрицање мера. 

(2) Појединог члана радне заједнице, радна за-
једница може овластити само за покретање и вођење 
претходног поступка. 

(3) Радна заједница општим актом утврђује и 
рокове застарелости покретања и вођења поступка 
и извршења мера изречених због повреда радних 
дужности, е тим да рок застарел ости за покретање и 
вођење поступка не може бити дужи од 6 месеци од 
дана учињене повреде, а рск за извршење изречене 
мере ке може бити дужи од 30 дана од дана прав-
носнажности одлуке којом је мера изречена. 

(4) За раднике — чланове посаде брода или дру-
гог саобраћајног средства и за раднике на раду у 
иностранству општим актом радне организације мо-
ж е се одредити да рокови из става 3. овог члана по-
чињу тећи даном повратка радника у место рада у 
земљи. 

(5) Ако радња којом је учињена повреда радне 
дужности повлачи и кривичну одговорност, покрета-
ње и вођење поступка застарева за 6 месеци од да-
на сазнања за ту повреду и учиниоца, али се по-
ступак за повреду радне дужности не може водити 
после наступања застарелости кривичног гоњења. 

Члан 90. 
Радник одговара радној заједници за повреду 

радних дужности утврђених у смислу члана 89. овог 
закона, а које учини својом кривицом. 

Члан 91. 
(1) Због повреде радне дужности радна зајед-

ница може свом члану да изрекне: опомену, јавну 
опомену, последњу јавну опомену и искључење из 
радне заједнице. 

(2) Радна заједница може да изрекне искључе-
ње из радне заједнице само због теже повреде рад-
не дужности. 

(3) При изрицању мера због повреде радне дуж-
ности радна заједница узима у обзир нарочито те-
жину повреде и њене последице, степен одговорно-
сти радника, услове под којима је повреда учиње-
на, ранији рад и понашање радника, значај делат-
ности и слично. 

Члан 92. 
(1) Радна заједница не може изрећи меру због 

повреде радне дужности пре него што саслуша рад-
ника, осим ако се радник без оправданих разлога не 
одазове на позив. 

(2) Радник има право да у поступку утврђивања 
повреде радне дужности узме браниоца. 

Члан 93. 
(1) Ако је радник стављен у притвор или ис-

тражни затвор, орган који је наредио притвор однос-
но истражни затвор дужан је о томе да у року од 
три дана обавести радну организацију. 

(2) У општем акту радна заједница може утвр-
дити случајеве и услове под којим се радник може 
удаљити са радног места на коме ради или из 
радне организацртје ако је против њега покренут 
кривични поступак због дела учињеног на раду или 
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у вези еа радом или је поднет предлог за покрета-
ње поступка за изрицање мере искључења из радне 
заједнице, или ако је затечен у вршењу теже пов-
реде радне дужности. 

(3) Одлуку о удаљењу радника са радног места 
може донети и овлашћени појединац у радној за-
једници, а одлуку о удаљењу из радне организације 
-— орган управљања или други колективни орган 
одређен општим актом радне организације. 

(4) Приговор против одлуке о удаљењу са рад-
ног места или из радне организације не одлаже 
њено извршење. 

(5) За време удаљења са радног места радник 
се распоређуј е на друго радно место које одговара 
или приближио одговара његовим стручним и дру-
гим радним способностима. Раднику удаљеном из 
радне организације, припада за то време накнада у 
висини једне половине просечне аконтације личног 
дохотка за период утврђен општим актом радне ор-
ганизације. Ако је кривични поступак против рад-
ника који је удаљен са радног места односно из рад-
не организације обустављен правноснажном одлу-
ком, или ако је радник правноснажном пресудом 
ослобођен од оптужбе, или је оптужба била одбијена 
али не због ненадлежности, односно ако се не из-
рекне мера за тежу повреду радне дужности, — рад-
нику припада разлика до пуног износа аконтације 
личног дохотка који би остварио да је био односно 
остао на раду на свом радном месту. 

(6) Удаљење са радног места или из радне орга-
низације може трајати најдуже до коначне одлуке 
о повреди радне дужности и кривици радника. 

Члан 94. 
Радник који намерно или из крајње непажње 

проузрокује материјалну штету радној организацији 
на раду односно у вези са радом, дужан је да про-
узроковану штету накнади. 

Члан 95. 
(1) Ако штету проузрокују више радника, сваки 

радник је посебно одговоран за део штете коју је 
проузроковао. 

(2) Ако се не може за сваког радника утврдити 
удео у проузроковању штете, сматра се да су под-
једнако одговорни и штету накнађују у једнаким 
деловима. 

(3) Ако штету проузрокују више радника умиш-
љај ним кривичним делом, учиниоци одговарају со-
лидарно за накнаду штете. 

Члан 96. 
(1) Постојање штете и околности под којима је 

она настала, њену висину и ко је штету проузроко-
вао утврђује комисија коју образује орган управ-
љања одређен општим актом односно о<рган одређен 
за изрицање мера због повреда радних дужности ако 
је штета проузрокована повредом радне дужности. 

(2) Ако радник одбије да накнади штету утвр-
ђену у смислу става 1. овог члана, радна организа-
ција ту накнаду штете може остварити тужбом пред 
судом опште надлежности. 

Члан 97. 
(1) За штету коју радник на раду или у вези са 

радом проузрокује трећим лицима (појединцу или 
правном лицу), одговара радна организација, код 
које је радник био на раду у тренутку проузрокова-
ње штете. 

(2) За штету коју трећем лицу, у вези са врше-
њем службе или друге делатности државног органа, 
односно организације која врши послове од јавног 
интереса, проузрокује својим незаконитим или не-
правилним радом радник тог органа односно орга-

низације — одговара друштвено-пол птичка за јед-
ница односно организација у којој се врши служба 
или друга делатност. 

(3) Оштећени има право да захтева и непосредно 
од радника накнаду штете, ако је она проузрокована 
кривичним делом. 

Члан 98. 
Радна организација односно друштвено-полптич-

ка заједница има право захтевати да радник накна-
ди штету исплаћену трећем лицу, ако је радник 
штету проузроковао намерно или из кра јње непаж-
ње. Захтев према раднику застарева за шест месе-
ци од дана исплаћене накнаде штете трећем лицу. 

Члан 99. 
(1) Из оправданих разлога радник се може ос-

лободити од плаћања накнаде штете делимично или 
у целини, осим ако је штета проузрокована на-
мерно. 

(2) Услови, органи и поступак за доношење од-
луке из става 1. овог члана одређују се општим ак-
том радне организације. 

8. Престанак рада радника у радној организацији 
Члан 100. 

(1) Радник има право да без образложена и у 
свако доба престане са радом у радној организацији 
и иступи из радне заједнице, под условом да о томе 
обавести радну заједницу и да од дана саопштења 
своје намере остане на раду онолико времена коли-
ко је статутом или другим општим актом одређено. 

(2) Време за које је радник дужан остати на ра-
ду У радној организацији не може бити краће од 30 
дана нити дуже од шест месеци, ако се радник и 
радна заједница друкчије не договоре. Радна зајед-
ница дужна је дужину тог времена одредити дрема 
условима рада, значају радног места, дужини рад-
ног стажа и других чинилаца значајних за одре-
ђено радно место. 

(3) Раднику који самовољно престане са радом 
у радној организацији или, противно ст. 1. и 2. овог 
члана, неоправдано изостане са радног места оно-
лико времена колико је то одређено статутом, пре-
стаје рад у радној организацији од првог дана кад 
је престао да ради, што се утврђује одлуком коле-
гиј а лног тела које одреди радна заједница. Приго-
вор против одлуке не одлаже њено извршење. 

(4) Радник који самовољно престане са радом 
дужан је накнадити радној организацији штету ко-
ју је таквим поступком проузроковао. 

Члан 101. 
(1) Радна заједница мож& донети одлуку о пре-

станку рада радника у радној организацији само 
уз пристанак радника. 

(2) После доношења одлуке из става 1. овог чла-
на радник је дужан остати на раду до истека рока 
који је статутом или другим општим актом одређен, 
само ако се радник и радна заједница нису друкчије 
споразумели. 

Члан 102. 
(1) Радна заједница може донети одлуку о пре-

станку рада радника у радној организацији и без 
његовог пристанка само ако се укида радно место 
или трајније смањује обим рада односно пословања 
или ако се утврди да радникова радна способност 
не задовољава захтеве радног места на коме он 
ради. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, по тим ос-
новима не може престати рад без пристанка радни-
ка који има најмање 30 година (жене — 25 година) 
пензијског стажа, осим ако радник не поступи по 
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одлуци о распореду на друто радно место које од-
говара његовим стручним и радним способпостима, 
у истој или другој радној организацији. 

Члан 103. 
(1) Укидање радног места може да буде разлог 

за престанак рада радника у радној организацији у 
смислу члана 102. овог закопа само ако је укидање 
радног места или смањење броја радника на рад-
ном месту проузроковано усавршавањем организа-
ције рада, усавршавањем процеса рада и радних по-
ступака у оквиру радне организације или услед по-
словне сарадње односно спајања две или више рад-
них организација. 

(2) Одлуку о престанку рада радника у радној 
организацији у смислу става 1. овог члана, радна 
заједница може донети под условом да нема могућ-
ности да радника распореди на друго одговарајуће 
радно место у радној организацији, или ако је рад-
ник одбио да се оспособи за рад на другом радном 
месту које му је понудила у складу са одредбама 
општих ахата радне организације о стручном оспо-
ообљавању радника. 

Члан 104. 
(1) Радник коме је престао рад у радној органи-

зацији у смислу члана 103. овог закона или трајнијег 
смањења обима рада или пословања има право да 
поново ступи на рад у радну организацију ако радна 
заједница у року од једне године од дана престанка 
рада радника поново уведе радно место односно ако 
уведе слично радно место или повећа број радника 
на радном месту а радник по својим радним способ-
ностима задовољава захтеве таквог радног места. 

(2) Одлука о престанку рада радника у радној 
организацији обавезно садржи поуку о начину ос-
тваривања права на поновно ступање на рад у 
радну организацију у смислу става 1. овог члана, а 
у складу са општим актом. 

Члан 105. 
(1) Радна способност радника којом не задовоља-

ва захтеве радног места на ком ради може бити раз-
лог за престанак рада радника у радној организа-
цији против његове воље ако радна заједница на 
објективан начин то утврди, и то под условом да 
не постоји могућност да га распореди на радно ме-
сто чије захтеве он по својој радној способности за-
довољава. 

(2) Поступак у коме треба да утврди да ли рад-
ник задовољава захтеве радног места радна зајед-
ница може да покрене ако радник под редовним ус-
ловима рада трајније не остварује просечне резул-
тате у рад:/. 

(3) Радна заједница образује посебну стручну 
комисију која утврђује да ли радник задовољава 
захтеве радног места на коме ради. Чланове коми-
сије именује радна заједница из редова стручњака 
исте струке, из радне заједнице или из других ор-
ганизација, који имају најмање исти степен стручне 
спреме као и радник чија се радна способност ут-
врђује. 

(4) Изузетно од одредаба ст. 1. до 3. овог члана, 
раднику може престати рад и против његове воље 
ако се законом или прописом извршног већа (члан 
21. став 4) за радно место на коме се он налази зах-
тева друга стручна спрема или виши степен струч-
не спреме исте струке од оног који радник има, ако 
нема могућности да се он распореди на радно место 
које одговара његовој стручној и другој радној спо-
собности, односно ако не прихвати распоред на дру-
го радно место. 

Члан 106. 
(1) Одлуку о престанку рада радника у радној 

организацији по основима из члана 102. овог закона 
доноси радна заједница организације удруженог ра-
да у радној организацији односно раднички савет 
или други колективни орган одређен статутом. 

(2) Одлука о престанку рада радника у радној 
организацији доноси се писмено и са образложеше^ 
доставља раднику. У противном, сматраће се да од-
лука о престанку рада није ни донета. 

Члан 107. 
(1) Радна заједница не може против воље рад-

ника да донесе одлуку о престанку његовог рада у 
радној организацији у смислу одредаба члана 102. 
овог закона, у следећим случајевима: за време док је 
радник према налазу лекара привремено здравстве-
но спречен односно неспособан за рад, док је на 
стручном усавршаван^ или специјализацији на које 
га је упутила радна заједница, док је рт годишњем 
одмору, омладинској радној акцији, војној вежби 
или дослужењу војног рока до три месеца, за време 
док је радница трудна односно са дететом до осам 
месеци живота. 

(2) Радна заједница не може да' донесе одлуку о 
престанку рада у радној организацији због укида-
ња радног места односно трајнијег смањења рада 
или пословања против вол^е радника — изабраног 
члана радничког савета или управног одбора одно-
сно других одговарајућих органа управљања рад-
не организације, одборника, или посланика већа 
радних заједница. 

(3) Изузетно, радна заједница може донети одлу-
ку о престанку рада у радној организацији раднику 
— члану радничког савета или управног одбора од-
носно других одговарајућих органа управл^ања рад-
не организације, у случају укидања организације 
удруженог рада у радној организацији у којој ради, 
а нема могућности да се он распореди на друго од-
говарајуће радно место у радној организацији. 

Члан 108. 
Раднику може по одлуци радне заједнице пре-

стати рад у радној организацији без његовог при-
станка кад наврши четрдесет година пензијског ста-
ж а (мушкарац) односно кад наврши тридесет пет 
година пензијског стажа (жена). 

Члан 109. 
(1) Радна заједница може одлучити без пристан-

ка радника, да му престане рад у радној организа-
цији, ако је отворен поступак за укидање односно 
престанак радне организације. Даном укидања од-
носно престанка радне организације, у смислу по-
себних прописа, престаје рад свим радницима. 

(2) Одредба става 1. овог члана не примењује се 
у случају укидања односно престанка радне орга-
низације због спајања са другом радном организаци-
јом односно припајања другој радној организацији. 

Члан 110. 
(1) Радник коме је радна заједница саопштила 

одлуку о престанку његовог рада у радној органи-
зацији, има право да остане на раду још онолико 
времена колико је статутом одређено у складу са 
мерилима из члана 100. став 2. овог закона. 

(2) Ако раднику престане рад у радној организа-
цији у току поступка за њено укидање односно пре-
станак, радна заједница може одредити и краћи рок 
за који је радник дужан да остане на раду, али не 
краћи од петнаест дана. 

(3) Радна заједница не може ускратити раднику 
право да престане са радом у радној организацији 
и пре истека рока из става 1. овог члана ако радник 
то захтева. 
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(4) Ако радна заједница одлучи да радник прес-
тане са радом у радној организацији пре истека вре-
мена за које има право да остане на раду, дужна је 
раднику за то време обезбедити учешће у расподели 
средстава за личне дохотке по свим основима и пре-
ма резултатима које је радник остваривао у прет-
ходном обрачунском периоду. 

Члан 111. 
(1) У току времена у коме је дужан да остане на 

раду у радној организацији, радник има право за 
време рада да излази из радне организације да би: 
нашао запошљеље у другој радној организацији. 
Радна заједница дужна је општим актом одредити 
време и дужину времена за које радник може бити 
одсутан из радне организације. 

(2) За време одобреног одсуствовања из радне 
организације (став 1) радник има право на накнаду 
личног дохотка у смислу члана 87. овог закона. 

Члан 112. 
(1) Када раднику престаје рад у радној органи-

зацији у смислу чл. 100, 101, 102, 108. и 109. овог за-
кона, радна заједница разрешава радника од дуж-
ности даном ис1 ека времена у коме је био дужан да 
остане на раду. 

(2) Рок за разрешење од дужности може се про-
дужити највише за 30 дана ако је у питању доврше-
ње започетог посла који се без веће штете или ве-
ћих техничких тешкоћа не би могао предати другом 
раднику. По истеку овог рока радник може напус-
тити радно место и без разрешења од дужности. 

(3) Ако је радник позван на војну вежбу однос-
но дослужење војног рока до три месеца у току вре-
мена у коме је дужан да ради, ток тог времена на 
његов захтев зауставља се даном пријема позива и 
наставља се по повратку са војне вежбе односно 
дослужења војног рока. У том случају раднику не 
може престати рад у радној организацији против ње-
гове воље пре истека четрнаест дана од дана њего-
вог повратка са вежбе односно дослужења војног 
рока. 

Члан ИЗ. 
Раднику престаје рад у радној организацији ако 

је искључен из радне заједнице, и то даном уруче-
ња коначне одлуке о искључењу. 

Члан 114. 
(1) Независно од воље радника и радне заједни-

це престаје рад раднику у радној организацији у 
следећим случајевима: ако надлежни орган социјал-
ног осигурања огласи радника трајно и потпуно не-
способним за рад — даном достављања правноснаж-
иог решења о утврђеној неспособноста; ако је рад-
нику према одредбама закона, односно према прав-
ноенажној одлуци суда или другог органа забрање-
но вршење послова радног места на које је распоре-
ђен — доном достављања правноснажне одлуке; ако 
радник буде осуђен на казну затвора у трајању ду-
жем од три месеца — даном ступања на издржава-
ње казне односно ако му буде изречена мера безбед-
ности, васпитна или заштитна мера у трајању ду-
жем од 3 месеца због чега мора бити одсутан са 
рада — даном почетка примене мере. 

(2) Радна заједница може донети одлуку о пре-
станку рада раднику и против његове воље, ако је 
приликом пријема на рад радник прећутао или дао 
нетачне податке у погледу законом или општим ак-
том утврђених услова за ступање на рад на одре-
ђено радно место, а који су подаци били од утицаја 
на заснивање радног односа. 

Члан 115. 
(1) Радник разрешен од дужности директора 

због тога што није именован на поновном избору, 
остаје и даље члан радне заједнице, која је дужна 
да му понуди друго радно место у радној организа-
цији према његовим радним способностима. 

(2) Раднику разрешеном од дужности директора, 
који одбије да прихвати понуђено радно место у 
смислу става 1. овог члана, престаје рад у радној 
организацији истеком одређеног рока (члан 100. 
став 2)-

Члан Иб. 
(1) Раднику код кога наступи инвалидност не 

престаје рад у радној организацији ако према прео-
сталој радној способности може без професионална 
рехабилитације да ради на истом или другом одго-
варајућем радном месту у истој радној организацији. 

(2) Ако у радној организацији нема одговарају-
ћег радног места из става 1. овоѓ члана, раднику 
престаје рад у радној организацији даном достав-
љања пра_вноснажног решења о утврђеној инвалид-
ности. 

(3) Право на запошљење инвалида и оствари-
вање тог права, професионална рехабилитација и 
распоређивање на радно место, као и материјални 
положај инвалида рада, регулишу се посебним про-
писима. 

Члан 117. 
Радник коме престане рад у радној организацији 

и који не привређује, за време привремене незапош-
љености има право на материјално обезбеђење и 
друга права утврђена законом. 

Члан 118. 
У одлуку о престанку рада радника уноси се и 

поука о року за пријављивање заводу за запошља-
ва !^ , ради остваривања одговарајућих права за 
време незапослености. 

9. Радна књижица 
Члан 119. 

(1) Радник на раду у радној организацији има 
радну књижицу. Радна књижица је јавна исправа 
и служи за доказивање чињеница ради остварива-
ња права којима је основ или услов рад у радној 
организацији. 

(2) У радну књижицу забрањено је уносити 
негативне податке о раднику. 

Члан 120. 
Радну књижицу издаје раднику надлежан оп-

штински орган управе. 

Члан 121. 
Савезни савет за рад доноси ближе прописе о 

издавању, садржини, вођењу и замењивању радних 
књижица, као и о начину вођења регистра издатих 
радних књижица. 

10. Остваривање права радника на раду и по основу 
рада 

Члан 122. 
(1) Радник има право да присуствује састанку 

сваког органа управљања кад се решава о његовом 
праву или дужности v радној организацији-

(2) Радна заједница дужна је да организује са-
моуправљање на начин који омогућује да радник 
непосредно или посредно учествује у доношењу од-
лука о условима рада, правима и обавезама из рад-
них односа у радној организацији; да установл3ава 
службе које се старају о остваривању драва рад-
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ника из тих односа, и да одреди самоуправи е органе 
којима радник подноси приговор ради заштите по-
вређеног права. 

Члан 123. 
(1) Радник има право приговора против сваког 

решења којим је одлучено о његовим правима и 
дужностима из радних односа. Радник има право 
приговора и када надлежни орган у радној органи-
зацији не донесе првостепено решење у року од 
15 дана од дана подношења захтева или другог под-
неска радника. Приговор се подноси у року од 
петнаест дана од дана достављања решења. Ако 
првостепени орган радне организације не донесе 
решење у року у коме је био дужан да га донесе, 
радник има право приговора као да је његов захтев 
одбијен. 

(2) Надлежни другостепени орган дужан је о 
приговору одлучити у року од 30 дана од дана под-
ношења приговора. 

(3) Решење донето по приговору коначно је. 
(4) Ако је о праву или дужности радника одлу-

чивао у првом степену највиши орган управљања у 
радној организацији, решење је коначно. 

(5) Приговор задржава извршење решења, ако 
законом није друкчије одређено. 

Члан 124. 
Достављање позива, обавештења, решења и дру-

гих писмена радне организације у вези са оствари-
вањем права и дужности на раду, ако општим актом 
није друкчије одређено, врши се непосредним уру-
чењем раднику или препорученим писмом на пос-
ледњу адресу коју је пријавио радној организацији, 
а у случају одбијања пријема или непознате адресе 
— истицањем на огласној табли или другом видном 
или приступачном месту у кругу радне организације. 
Протеком рока од дана достављања који се утврђује 
општим актом, сматра се да је достављање извр-
шено. 

Члан 125. 
(1) Радник има право да се, истовремено са 

подношењем приговора другостепеном органу у 
радној организацији, обрати и надлежном општин-
ском органу управе-

(2) Ако надлежни општински орган управе нађе 
да је право радника повређено, посредоваће код 
надлежног органа управљања радне организације 
коме је радник упутио приговор. Орган управљања 
радне организације истовремено одлучиће по при-* 
говору радника и поводом посредовања надлежног 
општинског органа управе. Ако надлежни општин-
ски орган управе нађе да је и решењем другосте-
пеног органа очигледно повређено право радника 
засновано на закону или општем акту радне органи-
зације, а радник је покренуо радни спор, може до-
нети решење о привременом одлагању извршења 
коначног решења радне заједнице, до доношења 
правноснажне судске одлуке. 

(3) Општински орган управе може донети реше-
ње о привременом одлагању извршења решења и 
кад је то решење донео у првом степену највиши 
орган управљања. 

Члан 126. 
(1) Ако радник сматра да му је коначним ре-

шењем повређено право, може ради остваривања 
тог права поднети тужбу суду опште надлежности 
(радни спор). 

(2) Радник који није користио право приговора, 
изу з имај ући случај из члана 123. став 4. овог закона, 
нема право на тужбу, осим кад се тужбом остварује 
новчано потраживање. 

(3) Тужба се подноси у року од 30 дана, е тим 
да рок почиње тећи од дана достављања коначног 
решења. Ако дру постепени орган радне организације 
не донесе решење у року у коме је био дужан да га 
донесе, радник има право да покрене радни спор 
као да је његов захтев одбијен. 

(4) Рок за подношење тужбе којом се остварује 
новчано потраживање тече од дана достављања 
првостепеног решења и траје две године. 

Члан 127. 
Кад се тужбом напада коначно решење због 

повреде поступка, суд ће такво решење поништити 
само ако утврди да је у питању повреда која је 
битно утицала на законитост решења против кога 
је тужба поднета. 

Члан 128. 
(1) Ако суд утврди да је коначним решењем ра-

дне заједнице престао рад радника у радној орга-
низацији на начин и под условима који су противни 
одредбама овог закона, одлучиће да се радник врати 
на дотадашње радно место ако оно није укинута, 
односно на друго радно место које захтева исти 
степен одговарајуће стручне спреме истог занимања 
као и укинуто радно место, или ће на захтев радни-
ка досудити само одштету. 

(2) Радник за кога је правноснажном одлуком 
суда одређено да се врати на рад у радну органи-
зацију у смислу става 1. овог члана, за време за 
које није био на раду, има сва права која се стичу 
и остварују на раду и по основу рада-

Члан 129. 
(1) Правноснажне судске одлуке о враћању рад-

ника у радну организацију односно на одређено 
радно место извршава директор или други овлаш-
ћени радник у радној организацији, и то у року од 
15 дана од дана пријема одлуке, ако у одлуци није 
одређен други рок. 

(2) За све време до извршења судске одлуке 
радник има право на накнаду личног дохотка кѕоји 
би остварио да је био на раду. 

Члан 130. 
У поступку за остваривање права по основу ра-

да у радној организацији радник не плаћа адми-
нистративне и судске таксе за поднеске и друге 
прилоге, нити за решења и друге акте и радње у 
поступку. 

11. Посебне одредбе 
Члан 131. 

Радна заједница статутом одређује органе (иза-
бране органе управљања радне организације, радне 
заједнице у организацијама удруженог рада у рад-
ној организацији или њихове органе управљања и 
сл.) који доносе одлуке о остваривању права, дуж-
ности и обавеза радника из радних односа. Општим 
актом радна заједница утврђује и овлашћења за 
појединце (овлашћени радник) који буду одређени 
да доносе решења ради извршења одлука радне 
заједнице и њених органа. 

Члан 132. 
Статутом радне организације може се одредити 

да радна заједница организације удруженог рада у 
радној организацији има овлашћења која у смислу 
овог закона има радна заједница радне организације 
у погледу уређивања свих или појединих питања 
из радних односа. 

Члан 133. 
Радници изабрани у представничка тела или 

изабрани односно именовани на законом утврђене 
функције, као и радници изабрани за функционере 



.Четвртак, 19. март 1970. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 12 — Страна 375 

на сталним дужностима у друштвено-политичким 
организацијама, ако избор захтева да прекину рад 
у радној организацији из које су изабрани односно 
именовани, остају и даље чланови радних заједница 
тих радних организација. Њихове дужности и пра-
ва који се стичу на раду и по основу рада за то 
Бреме мирују. По истеку мандата односно функције 
они имају право да се врате на рад у исту радну 
организацију. 

Члан 134. 
Радник који због одласка на одслужење односио 

дослужење војног рока прекине рад у радној орга-
низацији, остаје и даље члан радне заједнице те 
радне организације и има право да се непосредно по 
одслужењу војног рока врати на рад у исту радну 
организацију. За време одсутности све дужности и 
права који се стичу на раду и по основу рада у 
радној организацији раднику мирују-

Члан 135. 
У државним органима уређују радне односе у 

смислу овог закона радна заједница и старешина 
органа. 

Члан 136. 
(1) На раднике у изборним звањима односно 

раднике које именује или поставља скупштина, 
Председник Републике или извршно веће, приме-
њују се одредбе овог закона, ако посебним законима 
односно одлукама о именовању или постављењу 
није друкчије одређено. 

(2) На раднике — грађанска лица у Југосло-
венско ј народној армији, као и на раднике у орга-
ним унутрашњих послова, примењују се одредбе 
овог закона ако посебним савезним законом није 
друкчије одређено (Закон о Југословенској народ-
ној армији, Основни закон о унутрашњим пословима 
и ДР.). 

Члан 137. 
(1) Права и дужности радних људи по основу 

рада у органима друштвено-политичких органи-
зација и удружења утврђују се и остварују сходно 
одредбама овог закона. 

(2) Сходно примењивана овог закона, у смислу 
става 1. ОЕОГ члана, Организација односно удружење 
дужно је да обезбеди својим општим актом, а у 
складу са посебним карактером рада радних људи 
у органу организације односно удружења. 

Члан 138. 
(1) Радни људи који личним радом самостално 

врше културну, професионалну или другу сличну 
делатност (самостални уметници, адвокати, самос-
талне занатлије и сл.) имају право да удружују 
свој рад и образују привремене или трајне радне 
заједнице. 

(2) По основу свог личног рада радни људи из 
става 1. овог члана имају у основи исти друштвено-
-екс'н0?*1ски положај и исте дужности и права као и 
чланови радних заједница радних организација. 

(3) Радни људи који личним радом са личним 
односно друштвеним средствима за рад учествују 
У удруженом раду радне заједнице радне организа-
ције, на начин и под условима утврђеним посебним 
законом (рад код куће, рад у услужним радњама, 
рад у пољопривреди на основу производне сарадње 
између радних људи који предају пољопривредној 
организацији у дугорочни закуп или на дугорочну 
послугу већи део свог земљишта и пољопривредних 
зграда и пољопривредне организације и др.) имају 
право да учествују у управљању и у расподели 
дохотка као равноправни чланови радне заједнице, 
а врсте и обим дужности и права по основу рада тих 

радних људи, утврђени законом и статутом радне 
организације у складу са начелима овог закона, 
остварују се према њиховом радном доприносу. 

(4) Радни људи који личним радом са личним од-
носно друштвеним средствима за рад врше услуге 
правним и физичким лицима на начин и под усло-
вима који су утврђени посебним законом (настојници 
и управитељи зграда, кућне помоћнице и др.) имају 
дужности и права по основу свог рада, који се, у 
складу са начелима и одредбама овог закона, утвр-
ђују законом. 

Члан 139. 
(1) Лице које по закону може поред свог рада 

употребљавати и рад других лица (допунски рад) 
и радник који се добровољно одлучи на такав рад, 
могу само у складу са законом да утврђују услове 
рада и дужности и права по основу таквог рада. 

(2) Не могу се уговарати неповољни услови 
рада и безбедности при раду и мањи лични доходак 
или друга материјална права од оних који су утвр-
ђени законом, односно које у просеку остварују за 
исту количину и каквоћу рада радници у радним 
заједницама са друштвеним средствима. 

Члан 140. 
(1) Радни људи из чл. 138 и 139 овог закона 

имају право у свако доба и без образложен^ пре-
кинути рад, под условом да о томе обавесте радну 
заједницу чији су чланови односно правно или фи-
зичко лице за које врше услуге и да испуне своје 
унапред утврђене дужности које произилазе из уд-
руженог рада односно да остану на раду код правних 
и физичких лица онолике времена колико је угово-
рено у складу са законом. 

(2) Радна заједница може одлучити о престанку 
рада лица из члана 133. ст. 1. и 3. овог закона и 
против његове воље, ако престане да постоји који 
од битних објективних услова односно околности 
на којима се заснивао такав рад (промене на тр-
жишту, унапређење технологије и организације рада 
итд.) односно ако то лице не испуњава своје радне 
обавезе у обиму и на начин који су били утврђени. 

(3) Правно или физичко лице може прекинути 
радни однос са радником из члана 138. став 4. и 
члана 139. овог закона и против његове воље сходно 
условима и начину престанка рада радника у рад-
ној организацији односно ако радник не испуњава 
услове, радне задатке, обавезе и др. предвиђене 
уговором о раду. 

(4) Рад односно радни однос радних људи из 
чл. 138. и 139. озог закона престаје и под условима 
и на начин предвиђен у чл. .108. и 114. овог закона. 

Члан 141. 
Републичким законом ближе се регулишу радни 

односи лица из чл. 138. и 139. овог закона, у складу 
са начелима овог закона, са могућношћу неопход-
них одступања од одредаба из овог закона које се 
односе на успостављање, трајање и престанак рад-
ног односа. 

Члан 142. 
(1). Радним односом у смислу овог закона не 

сматра се вршење послова. или задатака који по 
својој природи не захтевају да се у радној органи-
зацији установи посебно радно место, због тога што 
су повремени или привремени и не трају дуже од 
30 дана у току једне календарско године, ако ре-
публичка* прописом за поједине гране и делатности 
није друкчије одређено-

(2) Радна заједница дужна је статутом утврдити 
послове или задатке из своје делатности, у смислу 
одредаба става 1. овог члана, и начин њиховог 
извршења. 
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Члан 143. 
(1) За вршење послова односно за извршење 

задатака из члана 142. овог закона закључује се 
уговор између радника и радне организације. 

(2) Уговором закљученим по ставу 1. овог члана 
успоставља се грађанскоправни однос између рад-
ника и радне организације. 

Члан 144. 
За исплату зарада по уговорима из члана 143. 

овог закона, радна организација дужна је да из-
двоји потребна средства из средстава за личне до-
хотке, као и да за утврђивање тих зарада установи 
одговарајуће основе и мерила. 

Члан 145. 
Страни држављанин или лице без држављанства, 

могу бити примљени на рад код органа управе по 
одобрењу надлежног државнос органа. 

Д е о т р е ћ и 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 146. 
(1) Новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара 

казниће се за прекршај радна организација ако 
статутом или другим општим актом не регулише 
права, дужности и обавезе радника по одредбама 
.члана 21. став 3, члана 22. став 3, члана 24. став 11, 
.члана 27. став 3, члана 31. став 4, члана 38. став 3, 
.члана 43. став 2, члана 45. став 3, члана 47. став 2, 
члана 50. став 1, члана 52. став 3, члана 66. став 4, 
члана 68. став 3, чл. 74, 80. и 89. став 1, члана 100. 
став 2, чл. 129. 131. и 138. став 3. овог закона или 
их регулише противно тим одредбама. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у радној организацији новча-
ном казном до 500 динара. 

Члан 147. 
(1) Новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара 

казниће се за прекршај радна организација: 
1) ако распореди радника за вршење одређених 

послова на радно место на коме се такви послови 
не могу вршити по одредбама закона или према 
правноснажној одлуци суда или другог органа (члан 
35); 

2) ако одреди дуже пуно радно време него што 
је прописано (чл. 37. и 38); 

3) ако уведе радно време противно одредбама 
члана 45. овог закона; 

4) ако одреди радници за време трудноће или 
док има дете до једне године живота, раднику мла-
ђем од осамнаест година или раднику коме би по 
налазу лекара рад погоршао здравствено стање, да 
раде дуже од пуног радног времена (члан 48); 

5) ако одреди на рад ноћу радницу за време 
трудноће односно са дететом до једне године живо-
та, као и радника коме би према налазу лекара рад 
ноћу погоршао здравствено стање (члан 54) или ако 
распореди радника млађег од осамнаест односно 
старијег од седамнаест година на рад ноћу, против-
но одредбама члана 55. односно 56. овог закона; 

6) ако распоредом седмичног радног времена 
уведе мање од 5 радних дана у седмици (члан 57); 

7) ако изврши распоред радног времена против-
но одредби члана 58. овог закона; 

8) ако радници ускрати породиљско одсуство 
(члан 77); 

9) ако без пристанка радника донесе одлуку о 
престанку рада радника у радној организацији 
противно одредбама чл. 101. и 102. овог закона; 

10) ако онемогући раднику коме је престао рад 
због укидања радног места или трајнијег смањења 
обима рада или пословања радне организације да 
поново ступи на рад (члан 104); 

11) ако закључи уговор о грађаиекоправном 
односу противно одредбама члана 142. овог закона; 

12) ако прими или распореди на рад радника 
противно одредбама члана 44. овог закона; 

13) ако у решењу о престанку рада раднику не 
унесе поуку о пријављивању заводу за запошљава-
ње (члан 118). 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у радној организацији новча-
ном казном до 500 динара. 

Члан 148. 
(1) Новчаном 1 казном од 500 до 5.000 динара 

казниће се за прекршај радна организација: 
1) ако јавно не огласи слободно радно место 

које попуњава или га не пријави заводу за запош-
љавање ради оглашавања (члан 19); 

2) ако одлучи да ступи на рад радник који не 
испуњава опште или посебне услове по члану 21; 

3) ако руководећа или друга радна места не 
попуњава путем конкурса, кад је то одређено зако-
ном, другим прописом или општим актом (члан 23); 

4) ако за руководећа радна места која се по 
овом закону обавезно попуњавају путем конкурса, 
не распише поновни конкурс сваке четврте године 
(члан 23. став 2. и члан 33); 

5) ако распореди радника млађег од осамнаест 
година живота или радницу на радно место на које 
се не сме распоређивати радник млађи од осамнаест 
година живота или жена (члан 34); 

6) ако не омогући рад са скраћеним радним 
временом од четири часа дневно радници са дете-
том до три године живота кад она то захтева (члан 
40. ст. 1. и 2); 

7) ако унапред не утврди радно време радника 
(члан 49); 

8) ако не обезбеди потребне услове за рад ноћу 
(члан 52. став 2); 

9) ако не обезбеди периодичну измену смена 
(члан 53); 

10) ако ускрати раднику коришћење годишњег 
одмора који му припада (члан 64. став 1); 

11) ако не исплати раднику накнаду личног 
дохотка за време годишњег одмора, државних праз-
ника или одсуствовања са рада (чл. 74, 75. и 76); 

12) ако ускрати раднику да оствари учешће У 
расподели средстава за личне дохотке (члан 79); 

13) ако у радну књижицу унесе негативне пода-
тке о раднику (члан 119. став 2). 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у радној организацији новча-
ном казном до 500 динара. 

(3) Казном из става 1. овог члана казниће се 
завод за запошљавање ако не огласи слободно радно 
место које му је пријављено ради попуњавања и 
оглашавања, а казном из става 2 — одговорно лице 
у заводу (члан 19. став 2). 

Члан 149. 
(1) Новчаном казном од 200 до 3.000 динара 

казниће се за прекршај радна организација: 
1) ако писмено не обавести радника да је прим-

љен на рад и о дану кад треба да ступи на рад 
(члан 25); 

2) ако не упозна радника са условима рада, сис-
темом самоуправљања и општим актима (члан 28); 

3) ако распореди радника противно одредбама 
члана 32. овог закона; 

4) ако радника, на његов захтев, не распореди 
на друго радно место које одговара његовим радним 
способнсстима (члан 32. став 2); 
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5) ако не утврди радно време у току дана у 
складу са прописима општинске скупштине (члан 
51); 

6) ако не обезбеди раднику прописан одмор у 
току дневног рада или дневни или седмични одмор 
(чл. 60. до 62); 

7) ако противно одредби члана 71. овог закона 
од годишњег одмора одузме раднику време за које 
је одсуствовао са рада; 

8) ако не обавести радника о дану почетка ко-
ришћења годишњег одмора најмање на 30 дана 
унапред или му онемогући да користи један дан 
одмора у онај дан који сам одреди (члан 72. ст. 1. 
и 2); 

9) ако раднику приликом сваке исплате личног 
дохотка не изда писмени обрачун (члан 84. став 4); 

10) ако не исплати раднику накнаду личног до-
хотка за време одсуствовања са рада до кога је 
дошло по захтеву других органа (чл. 87. и 88); 

11) ако не обезбеди раднику учешће у расподели 
личног дохотка за време за које радник има право 
да остане на раду (члан 110. став 4); 

12) ако онемогући раднику да за време рада 
излази да би нашао запошљење, или ако му за 
време одобреног одсуствовања не исплати накнаду 
личног дохотка (члан 111); 

13) ако директору разрешеном од дужности не 
понуди друго радно место (члан 115). 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у радној организацији новча-
ном казном до 500 динара. 

Члан 150. 
Захтев за покретање прекршајног поступка мо-

же, поред радника чије је право повређено, поднети 
и надлежни општински орган управе и синдикална 
организација. 

Члан 151. 
(1) Ако радна организација не донесе у одре-

ђеном року статут или други општи акт којима по 
одредбама овог закона регулише права, дужности и 
обавезе радника, општинска скупштина, по прет-
ходно учињеној опомени, ра спустиће дотадашње ор-
гане управљања и расписаће избор за нове органе 
управљања. 

(2) Ако ни новоизабрани органи управљања у 
року од три месеца од дана избора не донесу опште 
акте из става 1. овог члана, на предлог надлежног 
општинског органа покренуће се поступак за укида-
ње односно престанак радне организације. 

Д е о ч е т в р т и 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 152. 
Радна заједница статутом утврђује датум почет-

ка рока за расписизање поновног конкурса за по-
пуњавање руководећих радних места (члан 33). 
Радна заједница може утврдити да почетак ОЕОГ 
рока почиње тећи најдоцније од 1. јануара 1967. 
године. 

Члан 153. 
(1) У радној организацији са радним временом 

које, према прописима важећим до дана ступања 
на снагу Основног закона о радним односима (^Слу-
жбени лист СФРЈ", бр- 17/65) износи више од 42 
часа седмично, радна заједница ради са тим радним 
временом до рока и остварења услова прописаних 
посебним савезним законом о року и условима за 
спровођење одредаба Устава о радном времену од 
42 часа у седмици. 

(2) Радна заједница са пуним радним временом 
дужим од 42 часа седмично сходно ће примењивати 
одредбе Основот закона о радним односима („Слу-
жбени лист СФРЈ", бр. 17/65) у погледу скраћивања 
радног времена због посебних услова рада, о непу-
ном радном времену, о радном времену дужем од 
пуног радног времена и др., као и све одредбе о 
распореду радног времена. 

(3) Скраћено радно време због посебних услова 
рада утврђено прописима који су важили до дана 
ступања на снагу Основног закона о радним одно-
сима („Службени лист СФРЈ", бр. 17/65), радни људи 
имају право да користе и по његовом ступању на 
снагу, до доношења закона или општих аката рад-
них организација у смислу одредаба чл. 38. и 39. 
истог закона. 

(4) Пуно радио време у радним организацијама 
које се оснују после ступања на снагу Основног 
закона о радним односима („Службени лист СФРЈ", 
бр. 17/65) износи 42 часа седмично. 

Члан 154. 
Кад радна заједница уведе петодневну радну 

седмицу (члан 57) шести дан сматра се као да је 
радник провео на раду у погледу остваривања пра-
ва по основу рада у радној организацији (годишњи 
одмор, дечји додатак и др.), 

Члан 155. 
(1) Радна заједница дужна је статутом и другим 

општим актом радне организације регулисати радне 
односе сагласно одредбама Основног закона о рад-
ним односима („Службени лист СФРЈ", бр. 17/65) 
до 31. децембра 1966- године. 

(2) До доношења статута и других општих аката 
у смислу става 1. овог члана, радни односи у радним 
заједницама могу се уређивати и привременим од-
лукама највишег органа управљања, у смислу од-
редаба Основног закона о радним односима („Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 17/65). 

Члан 156. 
До доношења закона о ближем утврђивању и 

остваривању права по основу р а д а ' радних људи 
из чл. 139. и 140. овог закона, примењиваће се про-
писи који су важили до дана ступања на снагу 
Основног закона о радним односима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 17/65). 

Члан 157. 
У поступку за остваривање права и дужности 

радника, који је започет пре ступања на снагу 
Основног закона о радним односима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 17/65) примениће се прописи који 
су до тада важили. 

Члан 158. 
Овлашћује се Савезни савет за рад да, по 

потреби, донесе ближе прописе за извршавање 
одредаба овог закона о начину и условима испла-
ћиван^ накнаде личног дохотка радника за време 
одсуствовања са рада због војне вежбе, предвој-
ничке обуке, учешћа у цивилној заштити, вршења 
јавних функција и одазивања на позив војних и 
других органа до којих је дошло без његове кри-
вице као и за време притвора или истражног зат-
вора (чл. 87. и 38). Савезни савет за рад, у сагласно-
сти са Савезним саветом за здравство и социјалну 
политику, прописаће ближе критеријуме за утвр-
ђивање неопходне .појачане мајчине неге детета до 
три године живота (члан 40. став 2). 
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Члан 159. 
(1) У року који обреди радна заједница, али не 

Дужем од једне године од дана ступања на снагу 
Закона -О изменама и допунама Основног закона о 
радним односима („Службени лист СФРЈ", бр. 
20/69), радна заједница дужна је у општем акту о 
систематизацији утврдити потребну стручну спрему 
одрађеног занимања односно смера за свако радно 
место (члан 5. Основног закона о радним односима) 
према текућим и перспективним потребама развоја 
радне организације. 

(2) У року од б месеци после ступања на снагу 
општег акта о систематизацији из става 1. овог 
члана овлашћени орган управљања може донети 
одлуку о распоређивању радника са једног радног 
места на друго, укључујући ту и руководећа радна 
места. 

Члан 160. 
(1) До доношења републичких прописа на основу 

члана 44. овог закона примењиваће се о д р е д е 
Основног закона о радним односима које су важиле 
до дана ступања на снагу Закона о изменама и до-
пунама Основног закона о радним односима („Служ-
бену лист СФРЈ", бр. 20/69). 

(2) Даном ступања на снагу републичких про-
писа из става 1. овог члана, а најдоцније у року 
од три месеца од дана ступања на снагу Закона о 
изменама и допунама Основног закона о радним 
односима („Службени лист СФРЈ", бр. 20/69) пре-
стају да важе сви уговори, одлуке и решења који 
су у супротности са одредбама члана 44. овог закона. 

Члан 161. 
До доношења републичких прописа о- раду ду-

жем од пуног радног времена из члана 45. став 3* 
овог закона примењиваће се статути радних, органрт-
зација донесени сагласно одредбама члана 45. ст. 1. 
и 2. овог закона. 

Члан 162. 
До доношења општих аката радних организа-

ција у складу са Законом о изменама и допунама 
Основног закона о радним односима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 20/69), примењиваће се одредбе 
Основног закона о радним односима које су важиле 
до доношења тог закона. 

Члан 163. 
(1) Даном 8. априла 1965. године, као дана сту-

пања на снагу Основног закона о радним односима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 17/65), престали су да 
важе: 

1) Закон о радним односима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/61) и прописи донети на основу њега, 
осим Упутства о садржини радне књижице, упи-
сивању података у радну књижицу, вођењу регистра 
о издатим радним књижицама и о раду комисија 
за утврђивање радног стажа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 1/59) — до његовог усаглашавања са 
одредбама овог закона; 

2) Закон о решавању радних спорова („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 47/45); 

3) Уредба о упошљавању и размени страних 
стручњака („Службени лист ФНРЈ", бр- 6/57); 

4) Уредба о н а с а ђ и в а њ у ученика у привреди 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 6/62); 

5) одредбе члана 145. тачка 3. и чл. 160, 171. и 
176. Закона о. савезној управи („Службени лист 
СФРЈ", бр. 7/65); 

6) одредбе осталих закона и Јџругих прописа 
које се односе на радне односе, уколико су у суп-
ротности са начелима овог закона, 

(2) Закон о одређивању случајева и услова под 
којима се вршење одређених послова не сматра 
радним односом („Службени лист СФРЈ", бр. 12/65) 
престао је да важи 24. маја 1965. године, од ког дана 
се примењују одредбе чл. 142. до 144. овог закона. 
Уговори закључени у смислу члана 4. тог закона 
остају на снази до њиховог извршења. 

130. 

На основу члана 95, у вези са чланом 93. став 1. 
Закона о народној одбрани („Службени лист СФРЈ", 
бр. 8/69), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О УТВРЂИВАЊУ СПОСОБНОСТИ ГРАЂАНА ЗА 
ВРШЕЊЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И О ИЗВРШАВАЊУ 

РАДНЕ ОБАВЕЗЕ 

1г Општа одредба 

Члан 1. 
Утврђивање способности за вршење радне оба-

везе и извршавање радне обавеза у рату и у слу-
чају непосредне ратне опасности обвезника радне 
обавезе који се одлуком општинског органа над-
лежног за вршење распореда грађана по основу 
радне обавезе (у даљем тексту: надлежни општин-
ски орган) распоређују на дужности од значаја за 
одбрану земље у радним и другим организацијама 
и државним органима и обвезника радне обавезе 
који се позивају да учествују у извршавању радова 
од значаја за одбрану земље — врши се на начин 
одређен одредбама ове уредбе. 

' На радне односе обвезника радне обавезе који 
су одлуком надлежног општинског органа распо-
ређени на дужности у радним и другим организа-
цијама и државним органима примењују се општи 
прописи о радним односима у рату и за време не-
посредне ратне опасности. 

2. Утврђивање способности за вршење радне 
обавезе 
Члан 2. 

Способност обвезника радне обавезе из члана 1. 
став 1. ове уредбе утврђује се на захтев обвезника 
који је одређен за вршење радне обавезе. Захтев 
се подноси надлежном општинском органу. 

Члан 3. 
Способност за вршење радне обавезе утврђује 

лекарска комисија од три члана коју образује над-
лежни општински орган. -

Способност за вршење радне обавезе утврђује 
се на основу прегледа обвезника и лекарских на-
каза . 

Налаз о способности за вршење радне обавезе 
лекарска комисија може дати и на основу доку-
ментације о лечењу обвезника или лекарске доку-
ментације прибављене у поступку за оцењивање 
радне способности и инвалидитета, ако су налази 
из тих документација довољни за утврђивање спо-
собности за вршење радне обавезе. 

Члан 4. 
Лекарска комисија утврђује да ли је обвезник 

способан, ограничено способан или неспособан за 
вршење радне обавезе. 

Ако лекарска комисија утврди да је обвезник 
ограничено способан за вршење радне обавезе, дуж-
на је да одреди врсте послова на које се обвезник 
може распоредити. 
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Обвезник који је од стране лекарске комисије 
оглашен неспособни^ за вршење радне обавезе, 
ослобађа се од радне обавезе. 

Члан 5. 
Способност обвезника радне обавезе утврђује се 

решењем, које на основу налаза лекарске комисије 
доноси надлежни општински орган. 

3. Извршавање радне обавезе 

Члан 6. 
Радна обавеза се извршава сталним вршењем 

послова и задатака у државним органима и рад-
ним и другим организацијама за време рата и у слу-
чају непосредне ратне опасности. 

Радна обавеза извршава се и повременим извр-
шавањем радова у вези са народном одбраном, као 
што су изградња фортификацијских објеката, скло-
ништа, мостова, путева и вршењем других сличних 
послова за потребе народне одбране и оружаних 
снага. 

Члан 7. 
Обвезник радне обавезе који је одлуком над-

лежног општинског органа распоређен на одређену 
дужност у државном органу или радној или другој 
организацији за време рата и у случају непосредне 
ратне опасности, дужан је да се одмах по про-
глашењу ратног стања односно непосредне ратне 
опасности јави на дужност и да извршава послове 
и задатке у државном органу или радној или дру-
гој организацији у коју је распоређен. 

За време рата и у случају непосредне ратне 
опасности обвезник радне обавезе, сагласно члану 
94. Закона о народној одбрани, учествује у повре-
меном извршавању радова у вези са народном од-
браном према наређењу надлежног општинског ор-
гана, а у рату — изузетно и према наређењу над-
лежног војног старешине. 

Члан 8. 
Ради распоређивања обвезника радне обавезе на 

одређене дужности у рату и у случају непосредне 
ратне опасности, надлежни општински орган, са-
гласно члану 53. тачка 8. Закона о народној одбрани, 
а у оквиру плана за одбрану, води евиденцију о 
радним местима у државним органима и радним 
и другим организацијама на која треба распоредио 
обвезнике радне обавезе, као и евиденцију о обвез-
ницима радне обавезе који нису војни обвезници 
а имају стручну спрему за вршење послова на рад-
ним местима од значаја за одбрану земље. 

Члан 9. 
Обвезнику радне обавезе који је на основу пла-

на за одбрану и по предлогу државног органа од-
носно радне или друге организације распоређен од-
луком надлежног општинског органа да у случају 
рата и непосредне ратне опасности врши одређену 
дужност у државном органу односно радној или 
другој организацији, саопштава се распоред на дуж-
ност. 

Одлуку о распореду на дужност обвезника рад-
не обавезе надлежни општински орган доставља 
државном органу односно радној или другој орга-
низацији у којој је обвезник радне обавезе на раду, 
као и државном органу односно радној или другој 
организацији у коју се обвезник радне обавезе ра-
споређује на дужност. 

Обвезнику се саопштава распоред на дужност 
уз потпис на отправку одлуке о распореду на дуж-
ност, или у другој писменој форми коју одреди над-
лежни општински орган. 
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Члан 10. 
У складу е планом за одбрану, државни органи 

и радне и друге организације достављају надлеж-
ном општинском органу преглед радних места од 
значаја за одбрану земље на која треба ра споре дити 
обвезнике радне обавезе и предлажу раднике —• 
војне обвезнике које треба задржати на радним 
местима у рату и у случају непосредне ратне опа-
сности. 

Члан 11. 
Државни органи и радне и друге организације 

дужни су у року од пет дана од дана престанка радног 
односа радника који је код њих био на раду а 
распоређен је одлуком надлежног општинског орга-
на на дужност по основу радне обавезе, обавестити 
надлежни општински орган о престанку радног од-
носа тог радника. 

Члан 12. 
Обвезник радне обавезе коме је саопштен ра-

според на дужност у државном органу односно рад-
ној или другој организацији, дужан је обавестити 
надлежни општински орган о променама здравстве-
ног стања које су од утицаја на вршење његове 
радне обавезе као и о промени пребивалишта. 

4. Завршна одредба 
Члан 13. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Р. п. бр. 46 
11. марта 1970. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Председник, 
Митја Рибичич, с. р. 

131. 

На основу члана 41. Закопа о ратним војним 
инвалидима („Службени лист СФРЈ", бр. 49/65, 
23/67, 54/67, 53/68 и 56/69), Савезно извршно веће 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О ВИСИНИ СТАЛНОГ ИНВАЛИДНОГ ДОДАТКА 

Члан 1. 
Висина сталног лива лидског додатка који при-

пада уживаоцима личне и породичне пивалреднине 
који живе стално у иностранству (члан 36. Закона 
о ратним војним инвалидима), одређује се по одред-
бама ове уредбе. 

Члан 2. 
Ратном војном инвалиду I групе коме је приз-

нато право на ортопедски додатак, припада стални 
инвалидски додатак у месечном износу, и то: 

Динара 
1) инвалиду код кога постоји комбинација 

више телесних оштећења првог степена — 2.210 
2) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење првог степена — — — — — — 2.135 
3) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење другог степена — — — — — — 2.062 
4) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење трећег степена — — — — — — 1.988 
5) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење четвртог степена — — — — — 1.914 
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Ратном војном инвалиду из става 1. овог члана 
комо није признато право на ортопедски додатак, 
припада стални инвалидски додатак у месечном 
износу од 1.840 динара. 

Члан 3. 
Ратном војном ннвачиду II групе коме је приз-

нато право на додатак за негу и помоћ од страно 
другог лица и право па ортопедски додатак, КОЈИ 
има телесно оштећење I степена, припада стални 
инвалидски додатак v месечном износу од 1.719 ди-
нара, а у износу од 1.424 динара ако му није приз-
нато право на ортопедски додатак. 

Ратном војном инвалиду II групе коме ци је 
приз! а то право на додатак за негу и помоћ од стра-
не другог лица, а који има право на ортопедски 
додатак, припада стални инвалидски додатак у 
месечном износу, и то: 

Динара 
1) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење првог степена — — — — — — 1.228 
2) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење другог степена — — — — — — 1.154 
3) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење трећег степена — — — — — — 1.080 
4) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење четвртог степена — — — — — 1.006 
Ратном војном инвалиду из става 2. овог члана 

који нема право на додатак за негу и помоћ од 
стране другог лица и коме није признато право на 
ортопедски додатак, припада стални инвалидски 
додатак у месечном износу од 932 динара. 

Члан 4. 
Ратном војном инвалиду III групе коме је приз-

нато право на ортопедски додатак, припада стални 
инвалидски додатак у месечном износу, и то: 

Динара 
1) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење првог степена — — — — — — 1.024 
2) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење другог степена — — — — — — 950 
3) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење трећег степена — — — — — — 877 
4) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење четвртог степена — — — — — 803 
Ратном војном инвалиду из става 1. овог члана 

коме није признато право на ортопедски додатак, 
припада стални инвалидски додатак у месечном 
износу од 730 динара. 

Члан 5. 
Ратном војном инвалиду IV групе коме је приз-

нато право на ортопедски додатак, припада стални 
инвалидски додатак у месечном износу, и то: 

Динара 
1) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење првог степена — — — — — — 842 
2) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење другог степена — — — — — — 767 
3) инвалиду код кога пустош телесно оште-

ћење трећег степена — — — — — — 694 
4) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење четвртог степена — — — — — 620 

Ратном водном инвалиду пз става 1. овог члана 
коме није признато право иа ортопедски додатак, 
припада етапни инвалидски додатак у месечном 
износу од 545 динара. 

Члан 6. 
Ратном во?ном инвалиду V групе коме је приз-

нато право на ортопедски додатак, припада стални 
инвалидски додатак у месечном износу, и то: 

Динара 
1) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење другог степена — — — — — — 593 
2) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење трећег степена — — — — — — 520 
Рашом војном инвалиду V групе коме није 

признато право па ортопедски додатак, припада 
стални инвалидски додатак у месечном износу од 
373 динара. 

Чтан 7. 
Ратном војном инвалиду VI групе коме је приз-

нато право на ортопедски додатак, припада стални 
инвалидски додатак у месечном износу, и то: 

Динара 
1) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење другог степена — — — — — —• 490 
2) инвалиду код кога постоји телесно оште-

ћење трећег степена, — — — — — — 416 
Ратном војном инвалиду из става 1. овог члана 

коме није признато право на ортопедски додатак, 
припада стални инвалидски додатак у месечном 
износу од ЗОО динара. 

Члан 8. 
Ратним војним инвалидима од VII до X групе, 

припада стални инвалидски додатак у месечном из-
носу, и то: 

Динара 
1) инвалиду VII групе — — •— — — 250 
2) инвалиду VIII групе — — — — — 147 
3) инвалиду IX групе — — — — — — 124 
4) инвалиду X групе — — — — — — 106,50 

Члан 9. 
Стални инвалидски додатак за уживаоце поро-

дичне инвалид нине одређује се према броју сау-
живалаца и износи 400 динара месечно за једног 
члана породице, а повећава се за по 40 динара ме-
сечно за сваког даљег члана породице који је сау-
живалац породичне инвалидним. 

Уживаоцу породичне инвалидним који прима 
инвалиднину по два или више основа, стални ин-
валидски додатак из става 1. овог члана повећава 
се за 140 динара месечно без обзира па број саужи-
валаца. 

Родитељу-уживаоцу породичне инвалиднине 
који прима увећану породичну инвалиднину по 
члану 21. Закона оч ратним војним инвалидима, 
стални^ инвалидски додатак из става 1. овог члана 
повећава се за 50 динара месечно без обзира на 
број сауживалаца. 

Члан 10. 
Даном ступања На снагу ове уредбе престају 

да важе одредбе Уредбе о начину утврђивања ин-
валидног додатка, посебног инвалидног додатка 
и сталног инвалидног додатка („Службени лист 
СФРЈ", бр. 16/65) које се односе на стални инва-
лидски додатак. 

Члан 11. 
Стални инвалидски додатак који по овој уредби 

припада уживаоцима личне и породичне инвалид-
н и м исплаћиваће се од 1. јануара 1970. године, 
у складу са одредбом члана 15. Закона о изменама 
и допунама Закона о ратним војним инвалидима 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 56/69). 

Чтан 12. 
Оза уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

об ј з а л е т а њ а у „Службеном листу СФРЈ". 
Р. п. бр. 44 

11. марта 1970. године 
Београд 

Савезно извршио веће 
Председник: 

Митја Рибичич, с. р. 
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132. 
На основу члана 37. став 2, у вези са чланом 54. Закона о промету робе и услуга са иностранством 

(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 27/62 и „Службени лист СФРЈ", бр. 14 65, 28,66 и 54'67), у вези са 
чланом 20. Закона о девизном пословању („Службени лист СФРЈ" , бр. 29/60, 54 67, 55/68, 13/69, 20 69, 
50,69 и 55,69) и тачке 1. Одлуке о поступку утврђивања и расподеле робних контингеиата односно де-
визних контингената за увоз робе у 1970. години („Службени лист СФРЈ" , бр. 41/69), Савезно извр-
шио веће доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ И РАСПОДЕЛИ РОБНИХ И ДЕВИЗНИХ КОНТИНГЕНАТА ЗА УВОЗ РОБЕ У 1970. 

ГОДИНИ 
1. Роба за коју је Одлуком о одређивању робе чији је извоз и увоз регулисан („Службени лист 

СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67,54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68. 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 
11/69, 22/69, 24/69, 27/69, 51/69 и 56/69) одређен увоз на основу робног континента , може се у 1970. го-
дини увозити до количина (робни контингент) односно вредности (девизни контингент) утврђених у 
тачки 2. ове одлуке, ако овом одлуком није д р у к ч и ј е одређено. 

2. Робни односно девизни контингенти којима се одређује количина односно вредност до које се 
могу увозити поједине врсте робе су следећи: 

Шифра 
Номен-
клатуре 

СОТ 
На именова ње 

Tap. број 
Царинске 

тарифе 

Количина 
односно 
вредност 

16 514-35-11 
17 599-64-10 и 20 

а) Репродукциони материјал 
1 001-30-10 Свиње меснате 
2 001-30-50 Прасад 
3 276-30-20 Со морска 

— за потребе морског рибарства 5.000 тона 
— за потребе индустрије коже 7.000 тона 

4 276-30-30 Со варена (за специјалне потребе) 
5 276-40-20 Азбестно влакно 
6 276-40-30 Азбестно брашно 
7 282-00-19 Гволсђе и челик, стари, остали 
8 321-40-40 Прашина каменог угља 
9 411-32-10 Лој сирови 

10 512-13-20 Трихлоретилен 
11 512-13-21 Перхлоретилен 
12 512-24-10 Алкохол неденатурисани, јачине 80? ип и више 
13 512-52-40 Фтална киселина и анхидрид фталне киселине 
14 512-53-30 Лимунска киселина 
15 513-35-11 Фосфорна киселина и орто и пирофосфорна 

киселина 
Натријум бихромат 
Колофонијум 
— WW специјални 380 t 
— ојачани 500 t 
— полимеризовани 120 t 
Азбестно предиво и влакно 
Стакло у плочама, необрађено 
— за прераду у сигурносно 4.100 t 
— за остале потребе 3.300 t 
Гвожђе сирово нелегирано, бело 
Гвожђе сирово сиво, легирано и нелегирано 
Куглични и ваљкасти л е ж а ј и (котрљајући лежаји) 
Слогови и осовине за железнице 
— колски слогови, готови 5.000 ком. 
— моноблок точкови, необрађени, сирови 6.000 ком 

б) Храна и роба личне потрошње 

Бутер (маслац) свеж 
Пиринач: 

042-10-10 — нељуштен 
042-10-20 — ољуштен (неполиран) 
042-20-10 — полиран и глазиран 
061-20-11 Шећер у кристалу (за репродукции ју) 
061-50-10 Меласа, нејестива 
071-10-10 Кафа , сирова (непржена) 
091-30-11 Маст свињска сирова 
121-00-24 Дуван ферментисан остали 
276-30-10 Со камена 
276-30-20 Со морска 

— за интервенције на тржишту 30.000 t 
— за попуњавање робних резерви 20.000 t 

18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

663-81-10 и 20 
664-30-10 

671-20-11 
671-20-12 и 22 
719-70-10 
731-70-40 

023-00-10 

01.03/2а 
01.03/3 
25.01/3,4 

25.01/2,4 
25.24/1 
25.24/2 
73.03/1,3 
27.01/1Д 
15.02/la,2a 
29.02/2 
29.02/3 
22.08/1 
29.15/IB 
29.16/la 
28.10/2 

28.47/la 
38.08/1 

68.13/1 
70.05/1 

73.01/26 
73.01/2a 
84.62/1.2.3 
86 09 4 5 

04 03/1 

10 06 la 
10.06/16 
10.06/2a 
17 01 2a 1 
17 03 
ОР 01 ' l a 
15 01 Ч 
24 01 '2 

01 '1 4 
25 01 /3.4 

250.000 ком. 
100.000 ком. 

12.000 тона 

1.000 
32.000 

5 
200.000 

80 
15.000 
1.000 

500 
100 
500 
ЗОО 

1.400 

тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
тона 
литара 
тона 
kg 
тона 

1.200 тона 
1.000 тона 

70 тона 
7 400 тона 

220.000 тона 
135 ООО тона 

3 800 тона 
11 ООО ком. 

5 500 тона 
20 000 тона 

30 ООО топа 
РО ООО топа 
35 ООО тона 
20 000 тона 

5 ООО тп:а 
1 о ооо тг.']]а 
50 ООО т.ша 
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У количини-односно вредности робног и девизног 
континента из става 1. ове тачке садржани су и 
аванси контингената. које је Савезни секретаријат 
за спољну трговину одобрио на основу тачке 8. 
Одлуке о поступку утврђивања и расподеле робних 
контингената односно девизних контингената за 
увоз робе у 1970. години, као и контингент меснатих 
свиња утврђен у тачки 2. Одлуке о утврђивању и 
расподели робних и девизних контингената за увоз 
робе у 1969. години („Службени лист СФРЈ", бр. 
11/69, 12-69 и 51/69). 

3. Савезни секретаријат за спољну трговину, у 
споразуму са Народном банком Југославије, утвр-
диће, водећи рачуна о закључени^ трговинском и 
другим споразумима, износ и врсту девиза а, по 
потреби, и земљу из које се врши увоз, као и дина-
мику коришћења девиза и рокове у којима радне 
организације треба да се споразумевају о међу-
собној расподели утврђеног робног односно девизног 
ш>нтингента из тачке 2. ове одлуке. 

4. У расподели робних односно девизних кои-
тингената за репродукциони материјал утврђених у 
тачки 2. ове одлуке учествују радне организације — 
потрошачи тих производа. 

5. Расподелу робног односно девизног контин-
гента из тачке 2 ове одлуке врше радне органи-
зације по поступку утврђеном у Одлуци о поступку 
утврђивања и расподеле робних контингената од-
носно девизних контингената за увоз робе у 1970. 
години. 

Изузетно, носилац континента за увоз бутера, 
пиринча, кафе, шећера, свињске масти и соли (за 
личну / потрошњу) је Савезна дирекција за резерве 
прехрамбени* производа, а за лој сирови — Са-
везна дирекција за резерве индустријских произ-
вода. 

Савезна дирекција за резерве прехрамбених 
производа, као носилац контингента за увоз робе 
из става 2. ове тачке ће, у оквиру износа и врсте 
девиза утврђених у смислу тачке 3. ове одлуке, по 
правилу, извршити избор најповољнијег увозника 
на основу одржаног јавног надметања, односно на 
основу претходно извршеног прикупљања понуда 
од најмање три понуђача. 

Изабраном најповољнијем увозиику Савезна ди-
рекције за резерве прехрамбених производа ће из-
дати решење о увозу одређене робе из робног кон-
тингенти. 

Савезна дирекција за резерве прехрамбених про-
извода условиће увоз кафе из става 2. ове тачке и 
извозом робе у земље из којих се кафа увози, осим 
ако у тој земљи постоје расположива средства пла-
ћања остварена извозом југословенске робе. 

6. За робу за коју је Одлуком о одређивању 
робе чији је извоз и увоз регулисан, одређен увоз 
на основу робног континента, а која није наведена 
у тачки 2. ове одлуке, накнадно ће се, према ука-
заној потреби, утврдити за 1970. годину робни кон-
тингент. 

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Р. п. бр 47 
11. марта 1970 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Митја Рибичич, с. р. 

133. 

На основу члана 10. Закона о извршењу савезног 
буџета за 1970. годину („Службени лист СФРЈ", бр. 
56/69), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕД-
СТАВА САВЕЗНОГ БУЏЕТА ЗА 1970. ГОДИНУ ЗА 
НАКНАДЕ ЗА ПОВЛАСТИЦЕ У ПУТНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

1. Саобраћајном радним организацијама које вр-
ше превоз путника у јавном саобраћају (у даљем 
тексту: саобраћајне организације) исплаћује се нак-
нада за извршене превозе у путничком саобраћају 
лица која имају празо на повластицу у вожњи по 
Закону о престанку важења Одлуке о лицима која 
имају право на повластицу у вожњи приликом ко-
ришћења годишњег одмора PI Одлухе о одређивању 
повластица у путничком саобраћају („Службени лист 
СФРЈ' ' , бр. 56/65) и по Закону о Савету федерације 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 28'66), и то: 

1) чланова Савета федерације; 
2) п о с л а н и к а СавезЕте с к у п ш т и н е ; 
3) народних хероја; 
4) носилаца ордена Карађорђеве звезде са ма-

чевима, Белог орла са мачевима и Златне медаље 
Обилића; 

5) носилаца „Партизанска споменице 1941."; 
ратних и мирнодопских војних инвалида и 

уживалаца породичне нивалиднине; 
1) слепих лица. 
Лица из става 1. ове тачке користе повластицу 

на основу исправа које су прописане прописом који 
одређује повластицу у вожњи. Чланови Савета фе-
дерације користе повластицу у вожњи на основу 
легитимације члана Савета федерације, посланици 
Савезне скупштине на основу посланичке легити-
мације, а носиоци „Партизанке споменице 1941." на 
основу исправе коју им издаје Заједница Југосло-
венских железница за све гране саобраћаја. 

Накнада за извршене превозе из става 1. ове 
тачке (у даљем тексту: накнада) исплаћује се сао-
браћај ним организацијама само за превозе извр-
шене у унутрашњем јавном саобраћају, и то на ре-
лацијама односно линијама предвиђеним у реду 
вожње и по унапред утврђеним редовним ценама 
превоза. 

2. Накнада се исплаћује саобраћај ним органи-
зацијама на основу доказа о извршеном превозу по-
јединих корисника повластица. 

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, желез-
н и ч к а ! транспортни.«*/! предузећима исп патике сг у 
паушалном износу накнада за бесплатан превоз 
чланова Савета федерације и посланика Савезне 
скупштине. Висину ове накнаде утврђује савезни 
секретар за привреду у споразуму са савезним се-
кретаром за финансије и Заједницом Југословен-
ска^ железница, на основу броја корисника повла-
стица, процењеног броја путовања, процењеног про-
сечног превозног пута и износа редовне возне цене 
на просечном путу за једно путовање у том пе-
риоду. 

3. Накнада се исплаћује на основу захтева за 
исплаћиван^ накнаде, који подноси саобраћајна ор-
ганизација са доказима о извршеном превозу. 

Захтев за исплаћивање накнаде подноси се ор-
ганизационо ј јединици Службе друштвеног књиго-
водства код које подносилац захтева има жиро-
-рачун. 
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4. Исплату по захтевима за исплаћивање нак-
наде врши организациона јединица Службе друштве-
ног књиговодства код које се води рачун који треба 
теретити исплаћеним износом накнаде. 

5. Накнада се исплаћује из средстава распоре-
ђених у савезном буџету за 1970. годину — за ин-
тервенције у привреди, у разделу 13 — Савезни 
секретаријат за привреду, позиција 194/16-2-21/, до 
износа од 21,285.000 динара. Ова накнада се исплаћује 
за превозе извршене од 1. јануара до 31. децембра 
1970. године. 

6. Овлашћује се савезни секретар за привреду 
да, у споразуму^са савезним секретаром за финан-
сије, пропише начин и поступак за подношење за-
хтева за исплаћивање накнаде и документацију ко-
јом саобраћајна организација доказује да је извр-
шила превоз корисника повластице. 

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана. објављивања у „Службеном листу СФРЈ" . 

Р. п. бр. 45 
11. марта 1970. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Митја Рибичич, с. р. 

134. 

На основу тачке 20. Одлуке о утврђивању и 
расподели глобалне девизне квоте за плаћање увоза 
сировина и другог репро дукционог материјала за 
1970. годину („Службени лист СФРЈ" , бр. 41/69 и 
56/69), савезни секретар за спољну трговину издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ПОТРЕБНИХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛУ 
ГЛОБАЛНЕ ДЕВИЗНЕ КВОТЕ ЗА П Л А Ћ А Њ Е 
УВОЗА СИРОВИНА И ДРУГОГ РЕПРОДУКЦИО-

НОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 1970. ГОДИНУ 

1. У Наредби о начину и поступку достављања 
података и документације потребних за утврђивање 
и расподелу глобалне девизне квоте за плаћање 
увоза сировина и другог репродукционог материјала 
за 1970. годину („Службени лист СФРЈ", бр. 42/69), 
у тачки 3. став 2. на кра ју додаје се зарез и речи: 
„као и податке из одредаба под 1, 2. и 3. става 1. 
ове тачке — за основани нови погон, ако увећавају 
производњу оснивањем тог новог погона.". 

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од 
дана објаЕљиЕања у „Службеном листу СФРЈ" . 

П. бр. 9021 
2. марта 1970. године 

Београд 

135. 

На основу тачке 4. Одлуке о посебном Основном 
контном плану и посебним обрасцима биланса за 
банке („Службени лист СФРЈ" , бр. 16/69, 39/69 и 6/70), 
савезни секретар за финансије прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О СА-
Д Р Ж И Н И ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСИ-

МА Б А Н А К А 

1. У Упутству о садржини појединих позиција у 
билансима банака („Службени лист СФРЈ" , бр. 30/69) 
у тачки 4. став 2 после речи: „е тим да се у обрасцу 
биланс успеха" даље речи до кра ја замењују се ре-
чима: „од посебних података попуњавају само пода-
ци под ред бр. 1, 2, 5 и 6, а у обрасцу пословни ре-
зултат у току године — од посебних података само 
подаци под ред. бр. 18, 19 и 22.". 

2. У тачки 5. став 1. на кра ју речи: „у два 'при-
мерка" замењују се речима: „такође у четири при-
мерка". 

3. У тачки 8. у алинеји 47. после броја: „6581" 
тачка и зарез замењују се зарезом и додају се речи: 
„1222, 1604 и 1653, ако им је салдо дугован;". 

На кра ју алинеје 69. тачка се замењује тачком и 
зарезом и после тога додаје се нова алинеја 70, која 
гласи: 

„ — под ред. бр. 268 — стање конта 783 и ист-
р а ж н и *салдо конта: 
1222, 1604 и 1653.". 

4. У тачки 11. после алинеје 31. додаје се нова 
алинеја 32, која гласи: 

„ — под ред. бр. 68 — стање конта 8411;". 
После алинеје 44, додаје се нова алинеја 45, ко-

ја гласи: 
„ — под ред. бр. 106 — стање конта 454 и 8410 
5. У тачки 15. у а лине ји 4. речи: „и стање конта 

830", бришу се. 
У алинеји 11. број: „50" замењује се бројем: „56". 
После алинеје 11. додаје се нова алинеја 12, која 

гласи: 
„ — под ред. бр. 86 — стање конта 158;". 
У досадашњој алинеји 12, која постаје алинеја 

13, број: „80" замењује се бројем: „87", а на кра ју те 
алинеје тачка се замењује тачком и зарезом. 

После алинеје 13. додаје се нова алинеја 14, која 
гласи: 

„ — под ред. бр 90 — стање конта 454 и 8410;". 
6. У тачки 17. став 2. брише се. 
7 У тачки 25 после речи: „одмаралишта" додају 

се зарез и речи: „ресторане, бифее и сл.". 
8. Ово упутство етула на снагу наредног дана од 

дана об јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ" . 

Ер 1-3583 ^ 
3. марта 1970. године 

Београд 

Савезни секретар 
за финансије, 

Јанко Смоле, с. р. 

Заменик савезног сек-
ретара за спољну тр-

говину, 
Борис Шнудерл, с. р. 
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136. 

На основу члана 3. став 4. Закона о издвајању 
дела прихода од савезног пореза ка промет и од 
царина у корист рачуна федерације за инвестиције 
у привреди („Службени лист СФРЈ", бр. 5/67 и 5/69), 
савезни секретар за финансије прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О НА-
ЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА УВЕЋАНУ 
ДОДАТНУ КАМАТУ ПО КРЕДИТИМА ДАТИМ ПО 
ЧЛАНУ 9. СТАВ 5. ЗАКОНА О ОДРЕЂИВАЊУ 
НИЖИХ КАМАТНИХ СТОПА И О ДАВАЊУ 
НАКНАДЕ КАМАТЕ И ДОДАТНЕ КАМАТЕ НА 
ОДРЕЂЕНЕ КРЕДИТЕ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА 

ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. У Упутству о начину остваривања права на 
увећану додатну камату по кредитима датим по 
члану 9. став 5. Закона о одређивању нижих ка-
матних стопа и о давању накнаде камате и додатне 
камате на одређене кредите на терет средстава 
федерације („Службени лист СФРЈ", бр. 17/69) у тач-
ки 1. после речи: „новоизграђене капацитете" до-
дају се речи: „за смештај и исхрану првенствено 
иностраних туриста са помоћним објектима обухва-
ћеним јединственим инвестиционе програмом тих 
капацитета,". 

2. После тачке 1. додају се две нове тачке, 
које гласе: 

„1а. Увећана додатна камата остварује се и по 
кредитима датим: 

1) за изградњу нових туристичких центара са 
помоћним објектима обухваћеним јединственим ин-
вестиционим програмом, намењених првенствено 
иностраним туристима; 

2) за доградњу постојећих туристичких објеката 
за смештај и исхрану, и то на износ одобреног кре-
дита коришћеног за повећање капацитета за сме-
штај и исхрану првенствено иностраних туриста; 

3) за реконструкцију постојећих туристичких 
објеката за смештај и исхрану, који имају сезонски 
карактер пословања и служе првенствено иностра-
ним туристима, под условима: да је садашња вред-
ност тих објеката по завршном рачуну за претходну 
годину (обрачуната по минималној стопи амортиза-
цијо предвиђене Законом о стопама амортизације 
основних средстава радних организација — „Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 52/66, 40/68, 50/68, 8/69 и 42/69) 
до 50% набавне вредности; да инвестиционо улагање 
износи преко 50% садашње вредности тих објеката и 
опреме у које се врше та улагања и да је девизни при-
ход тих објеката у протеклој години учествовао са 
најмање 25% у укупном приходу односно са најмање 
20% у протекле три године, уколико је то повољ-
нији услов за стицање права на увећану додатну 
камату. 

16. По кредитима датим после 30. јуна 1970. го-
дине за улагања у области туризма по члану 7. 
став 1. под 3 Закона, додатна камата, увећана до-
датна камата и увећана додатна камата која се ис-
плаћује унапред, исплаћиваће се само ако су, поред 
услова прописаних Законом и свим упутством, испу-
њени и услови и обавезе инвеститора који су пред-
виђени у чл. 5, 10. и 18. и чл. 69. до 71. Основног 
закона о изградњи инцестиционих објеката („Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 20/67, 30/68 и 55/69).". 

3. У тачки 2. речи: „из тачке 1." замењују се 
речима: „из тач. 1. и la.". 

4. После тачке 2. додаје се нова тачка 2а, која 
гласи: 

„2а. Организациона јединица Службе друштве-
ног књиговодства код које инвеститор има жиро-

-рачун подносиће оверене преписе одговарајуће до-
кументације о условима и обавезама инвеститора 
из тачке 16. овог упутства организационој јединици 
Службе друштвеног књиговодства из тачке 2. овог 
упутства.". 

5. У тач. 4. и 5. речи: „из тачке 1." замењују се 
речима: „из тач. 1. и la.". 

6. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Слулсбеном листу СФРЈ". 

Бр. 2-1-3402/1 
11. марта 1970. године 

Београд 

Савезни секретар за 
финансије, 

Јанко Смоле, с. р. 

137. 

На основу члана 69. став 3. Закона о извршењу 
кривичних санкција („Службени лист СФРЈ", бр. 
3/70), Савезни савет за правосуђе прописује 

У П У Т С Т В О 
О УПОТРЕБИ ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА И ДРУГИХ 
СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ ОД СТРАНЕ ПРИПАДНИ-
КА СТРАЖЕ КАЗНЕНО-ПОПРАВНИХ УСТАНОВА 

I. Опште одредбе 
1. Овим упутством ближе се одређују услови и 

начин употребе ватреног оружја и других средстава 
принуде од стране припадника страже при вршењу 
службених послова у казнено-поправним устано-
вама и у затворима за издржавање притвора. 

Под другим средствима принуде из става 1. ове 
тачке подразумевају се: гумена палица, физичка 
снага, хемијска средства, шмркови са водом, спе-
цијално обучени пси, везивање и издвајање. 

2. Припадник страже може употребити ватрено 
оружје или друга средства принуде према лицима 
лишеним слободе у казнено-поправним установама 
и затворима за издржавање притвора (у даљем тек-
сту: лица лишена слободе) само на основу и под 
условима из чл. 67, 68. и 70. Закона о извршењу 
кривичних санкција, а на начин одређен овим 
упутства. 

3. При употреби ватреног оружја или других 
средстава принуде припадник страже дужан је да 
чува живот других лица. 

4- Ако постоје могућности и услови за употребу 
више средстава принуде, употребиће се оно средство 
принуде које је по последицама најлакше за лице 
према коме се примењује, е тим да се његовом 
применом обезбеђује извршење службеног задатка. 

5. Приликом постављања техничких уређаја или 
средстава на зидовима, оградама и другим објектима 
у казнено-поправним установама и затворима за 
издржавање притвора ради спречавања бекства 
лица лишених слободе, није дозвољено постављати 
такве уређаје или средства која могу проузроковати 
тешку телесну повреду, нарушити здравље или 
угрозити живот лица које покуша бекство. 

6. Пуцање у ваздух ради ситна лиз аци је, тра-
жења помоћи или застрашивања, не сматра се упо-
требом ватреног оружја у смислу овог упутства. 

II. Употреба ватреног оружја 
7. Припадник страже може при вршењу службе-

ног посла употребити ватрено оружје по сопственој 
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иницијативи или по наређењу старешине, ако друк-
чије не може: 

1) да заштити живот људи. 
Припадник страже може упторебити ватрено 

оружје ради заштите живота људи, ако се живот 
једног или више лица налази у исповедној опас-
ности од напада, без обзира да ли напад потиче од 
лица лишених слободе или је управљен против лица 
лишених слободе; 

2) да одбије непосредни напад којим се угро-
жава његов живот; 

3) да одбије напад на објект који обезбеђује; 
4) да спречи бекство осуђеног лица из казнено-

-поправног дома затвореног типа односно из оде-
љења затвореног типа казнено-поправног дома; 

5) да спречи бекство лица притворено!? због кри-
вичног дела за које је предвиђена казна строгог 
затвора од 15 година или тежа казна. 

Напад у смислу одредаба под 1 и 2 ове тачке 
постоји, ако је противправан а извршен је ватреним 
оружјем, опасним оруђем или другим предметом 
којим се може угрозити живот односно ако је извр-
шен од стране два или више лица на местима и у 
време кад се не може очекивати помоћ или од 
стране физички снажнијег лица или лица које се 
служи посебном вештином. 

У случајевима из става 1. ове тачке припадници 
страже могу употребити ватрено оружје само ако 
употребом физичке снаге, гумене палице или других 
средстава принуде, предвиђених прописима о врше-
њу службе страже, не могу обезбедити извршење 
службеног посла. 

8. Ако осуђено лице приликом спровођења поку-
ша бекство, може се употребити ватрено оружје само 
ако је то лице учинило кривично дело за које је 
предвиђена казна строгог затвора од 15 година или 
тежа казна, без обзира на висину казне на коју је 
осуђено и на тип казнено-поправне установе из које 
се спроводи. 

У налогу за спровођење или чување осуђених 
лица ван казнено-поправне установе мора се изри-
чито навести да припадник страже може употребити 
ватрено оружје у случају бекства лица које спрово-
ди односио чува. 

Ако спроводи лице према коме је, у случају 
бекства, дозвољена употреба ватреног оружја, при-
падник страже дужан је да такво лице пре спро-
вођења упозори да ће у случају покушаја бекства 
употребити ватрено оружје. 

Одредбе ст. 1. до 3- ове тачке примењују се и 
на лица притворена због кривичног дела за које 
је предвиђена казна строгог затвора од 15 година 
или тежа казна. 

Управник казнено-поправне установе и управ-
ник затвора за издржавање притвора, односно лица 
која их замењују, одређују начин спровођења лица 
лишених слободе (коришћење моторног возила, или 
превозног средства јавног саобраћаја и сл.) и број 
припадника страже који ће извршити спровођење. 

9. Употреба ватреног оружја, предвиђена у тачки 
7. одредбе под 4 и 5 и у тачки 8. овог упутства, није 
дозвољена у случају бекства жене чија је трудноћа 
видљива. 

10. Ако лице које издржава казну лишења сло-
боде у казнено-поправном дому затвореног типа од-
носно у одељењу затвореног типа казнено-поправног 
дома или лице које се налази у притвору због 
учињеног кривичног дела за које је предвиђена 
казна строгог затвора од 15 година или тежа казна 
бежи, припадник страже ће покушати да такво ли-
це ухвати, уколико за то има могућности, уз исто-
времени позив: „Стој, пуцаћу!". Ако лице у бекству 

не стане, припадник страже ће поновити позив, а 
ако ни на поновљени позив не стане, а не постоји 
друга могућност да му се спречи бекство, припадник 
страже може употребити ватрено оружје. Ако то 
услови дозвољавају после другог позива, припадник 
страже треба да пуца у ваздух пре него што пуца 
на лице које бежи. 

На начин предвиђен у ставу 1. ове тачке посту-
пиће припадник страже и кад бежи лице које спро-
води или које чува ван казнено-поправне установе 
односно затвора за издржавање притвора, ако те 
према таквом лицу дозвољена употреба ватреног 
оружја у случају бекства. 

Ноћу или у густој магли, односно на ^ п р е г л е д -
ном терену или у шуми, као и кад лице лишено 
слободе бежи према шуми или у правцу објекта 
где може да се сакрије, ватрено оружје може при-
падник страже употребити и после првог позива да 
такво лице стане. 

Ако лице лишено слободе бежи према групи 
људи или се скрива у групи људи, па постоји опас-
ност да би неко од њих могао да буде погођен или 
да би могло бити погођено неко друго лице ван те 
групе, припадник страже не сме да употреби ва-
трено оружје. 

11. Ако врши службу под непосредним руковод-
ством старешине, припадник страже може ватрено 
оружје употребити само по наређењу старешине. 

Као старешина сматра се управник казнено-
-поправне установе или лице које га замењује, 
управник затвора за издржавање притвора или ли-
це које га замењује односно припадник страже под 
чијим се руководством налази припадник страже 
приликом извршења службеног посла. Као старе-
шина сматра се и дежурно службено лице у ка -
знено-поправној установи односно затвору'за издр-
жавање притвора за време док се налази на тој 
дужности. 

12. Под условима и на начин који су предвиђени 
у тач. 7. до 11. овог упутства ватрено оружје може 
употребити и старешина из тачке 11. став 2. овог 
упутства. 

III. Употреба других средстава принуде 

13. Припадник страже може да употреби гумену 
палицу и физичку снагу, ради савлађивања актив-
ног или пасивног отпора лица лишеног слободе у 
случају кад је неопходно да се спречи његово бек-
ство, физички напад на припадника страже и друго 
особље, наношење повреда другом лицу, самоповре-
ђивање или проузроковање м а т е р и ј а л а штете од 
стране лица лишеног слободе, напад на објект који 
припадник страже обезбеђује, као и кад је нужно 
да се спречи физички отпор лица лишеног слободе 
у вези са законитим наређењима овлашћених служ-
бених лица или извршавањем службених дужности. 

Активан отпор постоји кад лице лишено слободе 
пружа отпор употребом оружја, опуђа, других пред-
мета или физичке снаге (отима се, рве се, гура, 
заклања се разним предметима и сл.) и на тај начин 
онемогућава припадника страже да изврши службе-
ни посао. Подстицање на отпор сматра се као акти-
ван отпор. 

Пасиван отпор постоји кад се лице лишено 
слободе оглуши о позив или законита наређења 
припадника страже тиме што се стави у такав по-
ложај (легне на тле, клекне, ухвати се за неки 
предмет, стане и неће да иде и сл.) којим онемогу-
ћава извршење службене радње. 

Ако лице лишено слободе пружа пасиван отпор, 
гумена палица се, по правилу, не употребљава, осим 
ако лице лишено слободе пасивним отпором онемо-
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гућава интервенцију припадника страже, ако нема 
других могућности да се такав отпор савлада или 
ако је употреба блажих средстава остала без ус-
пеха. 

Као употреба гумене палице и физичке снаге 
сматрају се ударац палицом односно захватање и 
друге вештине одбране или напада, којима се при-
нуђава на послушност лице лишено слободе. 

Припадник страже дужан је да престане да 
употребљава гумену палицу и физичку снагу чим 
престане непосредни напад или отпор од стране 
лица против ког је употребљена. 

14. Приликом употребе гумене палице припадник 
страже дужан је да избегава, уколико је то могуће, 
ударац по глави и другим осетљивим деловима тела. 

Гумена палица се не сме употребити према ли-
цима лишеним слободе која су очигледно болесна, 
стара и изнемогла, или тешки инвалиди, као и 
према женама лишеним слободе чија је трудноћа 
видљива, осим ако таква лица ватреним оружјем 
односно другим опасним средством непосредно угро-
жава ју живот припадника страже који их спроводи 
или другог лица, или ако се пружени отпор не 
може на други начин савладати и нарушени ред 
и мир успоставити. 

15. У вршењу службених послова припадник 
страже може употребити хемијско средство сузавац, 
и то само ако је теже нарушен ред и мир од стране 
више лица лишених слободе, ако је дошло до масов-
не туче или до побуне лица лишених слободе, ако 
више лица лишених слободе откаже послушност, 
ако се -једно лице лишено слободе или више лица 
лишених слободе забарикадирало у затвореној про-
сторији или на други начин спречава припаднике 
страже да до њих дођу, као и у случају кад је ло 
одредбама овог упутства дозвољена употреба ват-
реног оружја. 

16. Ради успостављања теже нарушеног реда и 
мира од стране више лица лишених слободе, при-
падник страже може употребити и шмркове са водом. 

17. Сузавац и шмркови са водом према већем 
броју лица лишених слободе могу се употребити 
само по одобрењу управника казнено-поправне ус-
танове или лица које га замењује односно управника 
затвора за издржавање притвора или лица које га 
замењује, а ван радног времена по одобрењу де-
журног службеног лица у казнено-поправној уста-
нови односно у затвору за издржавање притвора 

18. Ради проналажења и хватања лица лишеног 
слободе које је у бекству, чувања одређеног прос-
тора или објекта, прока лажења украдених ствари 
у кругу казнено-поправне установе односно затвора 
за издржавање притвора, одбијања напада на при-
падника страже или на друго лице или објект, као 
и у другом случају кад се по одредбама овог упут-
ства може употребити ватрено оружје, припадник 
страже може користити специјално обучене псе. 

Припадник страже је дужан да, према могућ-
ностима, спречи пса у наношењу повреда лицу пре-
ма коме је пас употребљен. 

19- Приликом спровођења лица лишеног слободе 
припадник страже ће такво лице везати, ако за то 
добије писмени налог од надлежног органа. 

Надлежни орган за издавање писменог налога 
је за осуђена лица и лица кажњена у прекршајно^ 
поступку — управник казнено-псправне установе 
и заповедник страже, а за лица у притвору — ис-
тражел* судија, председник већа и управник зат-
вора за издржавање притвора. 

Припадник страже може, и ако није добио пис-
мени налог, везати сва лица лишена слободе која 

приликом спровођења пружају отпор, покушавају 
бекство, врше напад на спроводник или на друго 
лице, као и ако претпоставља да може доћи до 
самоповређивања или самоубиства лица које спро-
води, ако спроводи лица која су приведена по по-
терници, а која су већ покушавала бекство из 
притвора или са издржавања казне, и у другом 
случају кад се основано може посумњати да ће 
лице које се спроводи покушати бекство. 

Припадник страже дужан је да приликом спро-
вођења веже лице лишено слободе које је учинило 
кривично дело за које је предвиђена казна строгог 
затвора од 15 година или тежа казна, ако не добије 
од надлежног органа писмени налог да такво лице 
не везује. 

Везивање се неће применити према лицима 
лишеним слободе која су очигледно болесна, стара 
и изнемогла или тешки инвалиди, као и према ж е -
нама лишеним слободе чија је трудноћа видљива, 
без обзира на учињено кривично дело, осим ако 
таква лица ватреним оружјем односно другим опас-
ним средством непосредно угрожавају живот при-
падника страже који их спроводи или другог лица. 

20. Припадник страже може везати лице лишено 
слободе које у казнено-поправној установи односно 
затвору за издржавање притвора даје такав отпор 
који се на други начин не може савладати а тиме 
ни обезбедити ред. 

О везивању у случају из става 1. ове тачке 
припадник страже је дужан да одмах обавести 
управника казнено-поправне установе односно уп-
равника затвора за издржавање притвора, а ван 
радног времена делѕурно службено лице. 

Везивање ће се укинути кад престану разлози 
због којих је одређено. 

21. Везивање по овом упутству врши се вези-
вањем руку лисицама или ланцима на начин којим 
се не наносе телесне повреде лицу које се везује. 
Везивање ногу може се извршити изузетно кад то 
ситуација налаже. Везивање на други начин (став-
љање у окове, везивање за СТЈ'6 у кругу казнено-
-поправне установе и сл.), забрањено је. 

22. Припадник страже може привремено издвоји-
ти и сместити у посебну просторију лице лишено 
слободе које због својих поступака представља 
озбиљну опасност за безбедност службених лица и 
других лица. 

У случају из става 1- ове тачке припадник 
страже дужан је да одмах обавести управника 
казнено-поправне установе односно управника зат-
вора за издржавање притвора, а ван радног времена 
дежурно службено лице. 

23. У случајевима из тачке 20. став 1. и тачке 
22 став 1. овог упутства управник казнеко-поправне 
установе односно дежурно службено лице дужно је 
да одмах предузме мере у односу на лице лишено 
слободе према коме је предузета мера везиван,а 
односно издвајања, ради решења озих случајева 
у складу са прописима о извршењу кривичних санк-
ција односно са одредбама Законика о кривичном 
поступку. 

IV. Извештавање о употреби ватреног оружја и 
других средстава принуде 

24. О свакој употреби ватреног оружја и других 
средстава принуде припадник страже дужан је да 
одмах састави писмени извештај у који уноси 
податке о лицу лишеном слободе према коме јб 
ватрено оружје или друго средство принуде при-
менио, као и опис разлога и начин употребе. Цепо-
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средни старешина дужан је да одмах по пријему 
извештаја провери наводе у извештају и да га, 
заједно са својим мишљењем о правилности по-
ступка припадника страже, достави управнику каз-
нено-поправне установе односно управнику затвора 
за издржавање притвора. 

О свакој употреби оружја или другог средства 
принуде управник казнено-поправне установе дужан 
је да писмено обавести републички односно пок-
рајински орган управе надлежан за послове право-
суђа, а управник затвора за издржавање притвора 
— и председника суда који врши надзор над зат-
вором. 

Ако се ватрено оружје или друго средство при-
нуде примењује у случају побуне лица лишених 
слободе или у другим случајевима заједничке ак-
ције групе таквих лица, републички односно пок-
рајински орган управе надлежан за послове право-
суђа обавештава о томе Савезни савет за правосуђе. 

25. У случају тежег нарушавања реда и мира 
или побуне у казнено-поправној установи и затвору 
за издржавање притвора, управник установе и 
управник затвора односно лица која их замењују, 
а ван радног времена дежурно службено лице, 
дужни су да одмах обавесте орган управе надлежан 
за унутрашње послове и да затраже помоћ ако 
припадници страже нису у стању да сами успоставе 
ред и спрече бекство лица лишених слободе. 

V. Остале одредбе 

26. Службено лице које врши пријем осуђених 
лица у казнено-поправни дом дужно је да приликом 
пријема упозна осуђено лице да издржава казну 
у казнено-поправном дому затвореног типа односно 
у одељењу затвореног типа казнено-поправног дома, 
као и да га упозна са одредбама овог упутства. 

27- Ово упутство треба да буде доступно лицима 
лишеним слободе у казнено-поправеим установама 
и у затворима за издржавање притвора. 

VI. Завршна одредба 

28. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 04/1 178/1-1970-01 
19. фебруара 1970. године 

Београд 

Председник 
Савезног савета за 

правосуђе, 
др Јосип Брнчић, с. р. 

138. 

На основу члана 34. став 3. Закона о извршењу 
кривичних санкција (.,Службени лист СФРЈ", бр. 
3/70), Савезни савет за правосуђе прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА ЗВАЊА ПРИПАД-

НИКА СТРАЖЕ КАЗНЕНО-ПОПРАВИИХ 
УСТАНОВА 

Члан 1. 
Припадници страже казнено-поправних уста-

нова (у даљем тексту: припадници страже) дужни 
су да приликом вршења службених послова носе 
униформу и ознаке звања, које су прописане овим 
правилником. 

Члан 2. 
Униформа припадника страже је зимска и 

летња. 
У случајевима одређеним овим правилником, 

припадник страже-мушкарац може користити и 
допунске делове униформе. 

Члан 3. 
Зимска униформа припадника страже-мушкарца 

састоји се од шапке, капе титовке, кравате, блузе, 
панталона, шињела, мантила, кошуље, шала, чарапа, 
кожних рукавица, теренских дубоких ципела и опа-
сана. 

Прппадницима страже-мушкарцима чија при-
рода послова не захтева ношење теренских дубоких 
ципела могу се, уместо теренских дубоких ципела, 
дати плитке ципеле. 

Члан 4. 
Сви делови зимске униформе из члана 3. овог 

правилника, осим кравате, кошуље, шала, рукавица, 
ципела и опасана, су тамноплаве боје. 

Кравата је светлосниве боје, кошуља је сиве или 
беле боје, шал је светлосива боје, ципеле су црне 
боје, а рукавице и опасач су браон боје. 

Члан 5. 
Делови зимске униформе припадника страже-

-мушкарца имају крој, и то: 
1) шапка је уобичајеног кроја. Борт је светло-

плаве боје, висине 40 mm. 
Сунцобран је од целулоида или сличног мате-

ријала, црне боје, са ивицом опшивеном кожом или 
пластичним материјалном. На сунцобрану је на око 
5 mm од спољне ивице нашивен бурташ златножуте 
боје, ширине 6 mm. 

Подбрадник шапке је од коже боје као и сун-
цобран, ширине 16 mm, са две гајке од истог мате-
ријала, којима се подешава дужина и причвршћен 
је уз борт са два дугмета златножуте боје, пречника 
14 mm. 

Подбрадник шапке заповедника страже састоји 
се од плетенице златножуте боје. 

Данце шапке је опшивене испуском златножуте 
боје, дебл>ине 2 mm. 

На средини борта шапке, спреда носи се пето-
крака звезда црвене боје, пречника 38 mm; 

2) капа титовка уобичајеног је кроја. Спреда је 
висока 50 до 60 mm, позади 60 до 70 mm, а са стране 
90 до 100 mm. Горње ивице капе опшивене су испу-
ском од егализира светлоплаве боје. 

На средиш! титовке спреда, носи се петокрака 
звезда црвене боје, пречника 28 mm; 

3) кравата има гумицу и регулатор подешен за 
закопчавање; 

4) блуза има отворене ревере и изражен струк. 
Блуза је дуга до половине шаке природно оп-

ружене руке. Закопчава се са четири дугмета 
златножуте боје, пречника 22 mm. 

На блузи, споља на грудима и на доњем делу, 
са обе стране, налази се по један џеп, са испуском 
и преклопцем који се закопчава дугмадима златно-
жуте боје, пречника 16 mm. Ширина горњих џепова 
је 12 до 16 с т , а дужина 14 до 19 с т . Ширина 
доњих џепова је 16 до 20 с т , а дужина 18 до 23 с т . 

Блуза има нараменице ширине до рукава 60 mm, 
а при врху 45 mm. Нараменице су једним крајем 
ушпвене за рукав, а другим крајем се закопчавају 
до о к о в р а т н и к дугмадима златножуте боје, преч-
ника 14 mm. 
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Блуза има позади прорез, који почиње на 60 до 
80 mm испод струка; 

5) панта лоне су уобичајеног кроја. Са стране 
имају испуску од егалпзира, сиетл оил аве боје, ши-
рине 2 mm. Ногавице су без манжети и на доњем 
крају су широке од 22 до 28 с т ; 

6) шињел је отворен, са струком и са два реда 
дугмади. У сваком роду налазе се по три дугмета 
златножуте боје, пречника 24 mm. 

На рукавима је нарукавље, поврнуто и одвојено 
од рукава, ширине према шињелу, а најмање 15 с т . 

Споља је на шињелу са сваке стране џеп са 
преклопцем. 

На шињелу је позади, са обе стране, привидан 
џеп од истог материјала, а преко џепова, у висини 
струка, темњак ширине 80 mm. Темњак је причвр-
шћен за привидне џепове са два дугмета златно-
жуте боје, пречника 22 mm. 

Шињел допире до половине листова ногу, од-
носио 35 до 40 с т од земље. Позади, одоздо, до 
близу појаса је разрезан. На десној страни разреза, 
споља, налази се пет дугмади златножуте боје, преч-
ника 14 mm, а на левој страни разреза, изнутра, су 
рупице за закопчавање. 

Шињел има нараменице, ширине према рука-
вима 60 mm а према о к о в р а т н и к 45 mm. Нараме-
нице су једним крајем ушивене за рукав, а другим 
крајем се закопчавају једним дугметом златножуте 
боје, пречника 14 mm. 

Оковратник, пешеви, преклопни на џеповима, 
привидни џепови, темњак, горње ивице нарукавља 
и горњи пеш на разрезу опшивени су испуском од 
егализира светлоплаве боје, ширине 2 mm; 

7) мантил, који се израђује од тканине, ојачан 
је од рамена до висине груди и преко плећа, има 
уложак подешен за скидање и појас. Мантил је са 
два реда по три дугмета боје тканине. 

Мантил допире до половине листова ногу. 
Нараменице су једним крајем ушивене за рукав, 

а другим крајем су п р и ч в р ш ћ е н дугметом; 
8) кошуља је уобичајеног кроја; 
9) шал је плетен, дужине 120 до 140 с т а ширине 

30 до 40 с т ; 
10) чарапе се обичне до средине листа; 
11) рукавице су од коже уобичајеног кроја; 
12) теренске ципеле су од коже. На ципелама су 

нашивени глежњаци за око 10 с т изнад чланка; 
13) опасач је од коже, ширине 48 mm и постав-

љен је танком чојом. На опасачу је упртач од коже 
исте боје, постављен, ширине 20 mm и три алке 
које служе за ношење делова опреме. Опасач има 
спојнице за захопчавање од месинга. . 

Члан 6. 
Летња униформа припадника страже-мушкарца 

састоји се од шапке, кравате, летње кошула, блузе, 
панталона, кишне кабанице, заштитника за панта-
лоне, пресвлаке за шапку, плитких ципела, чарапа 
и каиша за панталоне. 

Члан 7. 
Летња униформа из члана 6. овог правилника 

Је ташгур лаве боје, осим кравате, летње кошуље, 
ципела и чарапа. 

Кравата је светлениве боје, кошуља је сиве 
боје а ципеле и чарапе су црне боје. 

Члан 8. 
Делови летње униформе припадника страже-

-мушкарца имају крој, и то: 
1) шапка је истог кроја као и зимска, е тим што 

су сунцобран и подбрадник беле боје, а данце није 
опшивене пспуском; 

2) кравата је као и уз зимску униформу; 
3) летња кошуља обичног је кроја, са нашивептш 

и пресавијеним — положеним оковратником- Око-
вратник је испод потиљка ширине 40 mm и посте-
пено се према крајевима проширује до 75 mm. 

Кошуља је спреда отворена и порубљена. З а -
копчава се са пет дугмади, боје тканине, пречника 
10 mm. 

На кошуљи, са предње стране, у висини груди 
налазе се два џепа са испуском и преклопцем. Ду-
жина џепова је 14 с т а ширина 13 с т . Ширина 
испуска на џепу је 25 до 30 mm. 

Нараменице су од исте тканине као и кошуља, 
величине као код летњих блуза. Рукави су нормалне 
дужине и са обичним манжетама. 

Летња кошуља се носи без блузе и кравате; 
4) блуза је истог кроја као и зимска, а постав-

љена је само у горњем делу од оковратпика до 
струка; 

5) панталоне су истог кроја као и зимске; 
6) кишна кабаница, која се израђује од гумирапе 

тканине, уобичајеног је кроја и има капул>ачу по-
.дешену за скидање. 

Кабаница допире до половине листова ногу. 
Закопчава се са три дугмета боје тканине и каишем 
од исте тканине као и кабаница. 

Кабаница је од о к о в р а т н и к до средине груди 
и преко плећа појачана истом тканином. На плећима 
испод појачања, као и испод пазуха, ушивена је 
мрежаста трака која омогућује испаравање зноја. 

Са леве и са десне стране кабанице урезан је 
вертикални џеп нормалне величине. На џеповима 
су остављени прорези за стављање и вађење опреме. 

На задњем делу је прорез, покривен преклопцем. 
Нараменице су од исте тканине као и кишна 

кабаница, величине као код блузе. 
Са унутрашње стране, од о к о в р а т н и к до ви-

сине струка, кабаница је постављена тањом ткани-
ном одговарајуће боје; 

7) заштитници за панталоне и пресвлака за 
шапку израђују се од истог материјала као и кишна 
кабаница; 

8) летње ципеле су од коже. 
Делови летње униформе израђују се од тањег 

материјала. 

Члан 9. 
Допунски делови униформе и опреме су: стра-

жарска бунда и стражарске чизме, наруквице и 
наушници, кожни уметак за шињел, ветровка, 
радно одело, гумене чизме и кожна торбица. 

Допунски делови униформе и опреме могу се 
доделити, и то: 

1) припадш[цима стоаже-мушкарцпма за време 
док врше стражарска/" службу на отвореном про-
стору — стражарска бунда са стражарских чизмама, 
нару квт т а м а и наушњацпма или кожни уметак за 
шињел; 

2) припадницима страже-мушкарцима који врше 
службу у крајевима у којима то климатске прилике 
захтевају — уложак за шињел; 

3) припадницима страже-мушкарцима водичима 
службених паса — ветровка; 

4) припадницима страже-мушкарцима који врше 
послове на спољним радилиштима или у погонима 
и радионицама у којима је то потребно — радно 
одело и гумене чизме; 
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5) припадницима страже-мушкарцима за време 
док врше спроводничку службу или другу сличну 
дужност — кожна торбица. 

Допунски делови униформе и опреме користе 
се само за време док припадник страже врши служ-
бу из става 2. овог члана. 

Члан 10. 
Зимска униформа припадника страже-жепе са-

стоји се од зимске капе, кравате, јакне, сукње, ка-
пута, мантила, кошуље, шала, чарапа, кожних ру-
кавица, чизмица, ципела и ташне. 

Члан 11. 
Сви делови зимске униформе из члана 10. овог 

правилника, осим кравате, кошуље, шала, кожних 
рукавица, чизмице, чарапа, ципела и ташне, су там-
ноплаве боје. 

Кравата је светлосиве боје, кошуља је беле 
боје, шал је светлосиве боје, чарапе су светле бојо, 
а кожне рукавице, чизмице, ципеле и ташна су црне 
или тамноплаве боје. 

Члан 12. 
Делови зимске униформе припадника страже-

-жепе имају крој, и то: 
1) зимска капа је овалног облика, са су кишобра-

ном који је проштепован и подбра динком од исте 
тканине. Сунцобран обухвата 3/4 обима капе, а ши-
рина му је 4 до б с т зависно од величине капе. 

Подбраднпк је подешен за откопчавање и прич-
вршћивање капе. 

Капа је поставл>ена, а између спољне тканине 
и поставе ставл,ена је гума. 

На предњој страни капе носи се петокрака звез-
да црвене боје, пречника 28 mm; 

2) кравата има гумицу и регулатор подешен за 
за копча вање; 

3) јакна има отворене ревере и изражен струк. 
Јакна је на један ред дугмади и закопчава се 

са три дугмета златножуте боје, пречника 22 mm. 
Доње ивице јакне спреда су у полукругу и нису 
прошивене. 

Рукави су дуги до половине шаке природно 
опружене руке, без отвора и манжета, са три дуг-
мета златножуте боје, пречника 14 mm. 

На јакни, на доњем делу, са обе стране, налази 
се по један пререзани џеп са преклопцем дужине 
14 до 15 с т а ширине 5 с т . 

Леђа јакне су без шава и отворена на средини, 
али имају два ушитка ради боље израженог струка. 

Јакна је постављена поставом одговарајуће боје, 
а на левој унутрашњој страни има џеп нормалне 
величине; 

4) сукња зимска обичног је кроја. На средини 
доњег дела налази се полуфалта дужине 35 до 40 с т . 
На левој страни у појасу сукња се причвршћује 
копчом и патент-затварачетл. Постављена је поста-
вом одоварајуће боје. 

Дужина сукње је, по правилу, до средине ко-
лена; 

5) капут зимски има отворене ревере са крагном 
итрине 100 mm, чије ивице нису противеле, рави )г 
је i<poja, дворедни са по три дугмета златножуте 
боје. пречника 22 mm. 

Л е ђ а к а п у т а су без ш а в а . д о к се са обе с т р а н е 
н а л а з и отвор (шлиц) д у ж и н е 25 с т . К а п у т са с т р а н е 
има косо п р е р е з а н е џепове , без п р е к л о п н а , са у ш и -
в е н и м у м е т к о м (ладеном) д у ж и н е 14 до 17 с т а 
ш и р и н е 4 с т . 

Рукави капута су дужи од рукава јакне за 1 до 
2 с т . На крају рукава налази се отвор дужине 8 с т 
са по два комада дугмади златножуте боје, пречника 
14 m m . 

Дужина капута је, по правилу, једнака дужини 
сукње; 

6) мантил је уобичајеног кроја, појачан је од 
од рамена до висине груди и преко плећа, има уло-
ж а к подешен за скидање и по.]ас. Мантил је са два 
реда по три дугмета боје тканине. 

Дужина мантила је толика да покрива колена; 
7) кошуља је уобичајеног кроја са рупицама на 

десној страни, има тврд оковратник и једнострук 
манжете за закопчавање; 

8) шал је плетен, дужине 115 до 120 с т а ширине 
25 до 30 с т ; 

9) чарапе су пуније, дужине изнад колена; 
10) рукавице су од коже уобичајеног кроја; 
11) чизмице су од коже црне боје, постављене су 

и имају полупету. Саре допиру до половине листова 
ногу. На спољној страни горњег дела саре налази 
се прорез са одговарајућим затварачем на з а к о п а -
вање, који држи сару учвршћену уз ногу. Чизмице 
имају специјалан уложак који држи стопало да се 
не спушта; 

12) ципеле су од коже на шнирање, без украса, 
са је двоструким ђоном, по лу петом и гуменом потпе-
тицом. Ципеле имају специјални уложак који држи 
стопало да се не спушта; 

13) женска ташна (торбица), која се израђује од 
коже, са ременом за ношење преко рамена. Ташна 
има три преграде за смештај кључева и других 
предмета. Затвара се преклопцем и патент-затвара-
чем. Ремен је подешен за регулисање према потреби. 

Ташна се носи и зими и лети. 

Члан 13. 
Летња униформа припадника страже-жене са-

стоји се од блузе, сукње, кишног мантила, чарапа 
и летњих ципела. 

Члан 14. 
Сви делови летње униформе из члана 13. овог 

правилника, осим чарапа, су тамноплаве боје. 
Чарапе су светле боје. 

Члан 15. 
Делови летње униформе припадника страже-

-жене имају крој. и то: 
1) блуза има изражен струк, и отворену крагну. 
Блуза је исте дужине као и јакна. Закопчава 

се на један ред са четири дугмета златножуте боје, 
пречника 18 mm. 

На блузи, на доњем делу са обе стране, налази 
се по један привидни џеп са преклопцима дужине 
14 с т а ширине 5 с т . Ивице крагне и преклопца 
привидних џепова противе: :? су светлоегтом тка-
нином, и то два пута на одстојању од 3 до 4 mm. 

Н а р у к а в и м а , к о ј и су д у ж и н е к а о и р у к а в и 
ј а к н е , н а л а з е се ј е д и о с т р у к е м а п ж с т е ш и р и н е 6 с т , 
на з а к о п ч а в а њ е д у г м е т о м з л а т н о ж у т е боје , п р е ч н и к а 
14 m m . 

Б л у з а се носи без к о ш у љ е : 
2) л е т њ а с у к њ а ј е истог к р о ј а к а о и з и м с к а 

с у к њ а ; 
3) к и ш н и м а н т и л , к о ј и се и з р а ђ у ј е ол н е п р о -

м о ч п в е т к а н и н е , раниот јо крема са н а ш и в е п и м по-
ј а ч а њ и м а р а д и з а ш т и т о од п р о к и ш њ а в а « ^ . М а н т и л 
се и з р а ђ у ј е на ј о д а н ред и з а к о п ч а н а са т р и 
дугмета з л а т н о ж у т е боје , п р е ч н и к а 22 m m . М а н т и л 
ј е отвореног к р о ј а , а ивице , к р а г н а и поруб тарот-
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тегговани су од руба 8 mm. На доњем делу рукава 
стављене су лајсне од истог материјала ширине 
40 mm, које су уношене у предњи шав рукава, а 
на другом крају се закопчавају дугметом златно-
жуте боје, пречника 14 mm. 

Мантил је изнутра постављен спужвастом гу-
мом. На леђима мантила са унутрашње стране пос-
тавља се мрежаста тканина, а под пазухом рупице 
које служе за зрачење. 

Мантил има капуљачу подешену за закопчавање 
и посебну навлаку за капу. 

Мантил има каиш од исте тканине са пхпалом 
златножуте боје. Кишни мантил је исте дужине као 
и мантил; 

4) чарапе су исте као и чарапе предвиђене за 
зимску униформу; 

5) летње ципеле су од коже, без украса, има ЈУ 
полупету и специјални уложак који држи стопало 
да се не спушта. 

Делови летње униформе из става 1. овог члана 
израђују се од тањег материјала. 

Члан 16. 
Ознаке за приправише за стражара састоје се 

од једног ромба светлоплаве боје, који је оивичен 
сребрнастом траком. 

Ознаке за стражара исте су као ознаке за при-
п р а в н и к за стражара, е тим што је у средини ромба 
једна петокрака звездица сребрнасте боје. 

Ознаке за старијег стражара су исте као ознаке 
за стражара, е тим што имају две петокраке звез-
дице постављене у дијагонали ромба према раме-
нима. 

Ознаке за надзорника страже састоје се од 
ромба светлоплаве боје који је оивичен траком 
златножуте боје и једне петокраке звездице зла-
тножуте боје у средини ромба. 

Ознаке за заповедника страже исте су као оз-
наке за надзорника страже, е тим што имају две 
петокраке звездице златножуте боје постављене у 
дијагонали ромба према раменима. 

Ознаке из овог члана исте су за припаднике 
страже-мушкарце и припаднике страже-жене, а носе 
се на реверима летње униформе и зимске униформе. 

Припадници страже носе на униформи ознаке 
звања, без обзира на функцију коју врше односно 
на радно место на коме се налазе. 

Члан 17. 
Време ношења зимске униформе и летње уни-

форме, као и допунских делова униформе и опреме, 
одређује, зависно од годишњег доба и климатских 
прилика, управник казнено-поправне установе од-
носно управник затвора за издржавање притвора. 

Члан 18. 
Униформа и ознаке за звање припадника стра-

же, које су израђене по досадашњим прописима а 
у употреби су на дан ступања на снагу овог правил-
ника, могу се носити док не буду замењене унифор-
мом односно ознаком предвиђеном овим правил-
ником, а најдоцније до 1. јануара 1973. године. 

Члан 19. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивање у „Службеном .листу СФРЈ'4. 

Бр. 04/1 179/1-1970-01 
19. фебруара 1970. године 

Београд 
Председник 

Савезног савета за 
правосуђе, 

др Јосип Брнчић, с. р. 

139. 

На основу тачке 2. Одлуке о мерама и начину 
за утврђивање посебне дажбине при увозу поједи-
них пољопривредних и прехрамбених производа 
(„Службени лист СФРЈ4 ' , бр. 16/68 и 40/68), у саглас-
ности са савезним секретаром за привреду и савез-
ним секретаром за сползну трговину, директор Са-
везног завода за цене издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ ДАЖ-
БИНЕ ПРИ УВОЗУ ПОЈЕДИНИХ ПОЉОПРИВРЕД-

НИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. У Наредби о висини посебне дажбине при 
увозу појединих пољопривредних и прехрамбени* 
производа („Службени лист СФРЈ", бр. 18/68, 20/68, 
21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 
41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 
14/69, 18/69, 19/69, 22'69, 23/69, 24/69, 31/69, 47/69, 
52/69, 55/69, 56/69 и 11/70) у тачки 1. одредба под 
95 брише се. 

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 17-99/1 
12. марта 1970. године 

Београд 
Директор 

Савезног завода за цене, 
Никола Филиповић, с. р. 

140. 

На основу чл. 14, 14а. и 44. Закона о Народној 
банци Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 12/65, 
47/66 и 55/68), члана 5. Закона о изменама и допунама 
Закона о Народној банци Југославије („Службени 
лист СФРЈ", бр. 47/66) и члана 102. Закона о банкама 
и кредитним пословима („Службени лист СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 
13/69, 42/69 и 55/69), у сагласности са Савезним извр-
шним већем, гувернер Народне банке Југослав^е до-
носи 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РЕГУЛИ-
САЊУ ОДНОСА ПОСЛОВНИХ БАНАКА СА НА-
РОДНОМ БАНКОМ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПО ПОСЛОВИ-

МА КРх\ТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАН!А 

1. У Одлуци о регулисању односа пословних ба-
нака са Народном банком Југославије по пословима 
краткорочног кредитирања („Службени лист СФРЈ", 
бр. 34/68, 49/68, 10/69, 32/69, 44/69 и 5/70), у тачки 3. 
став 1. под 2. речи: „осим кредита за трајна обртна 
средства датих по ранијим прописима из извора 
средстава за краткорочно кредитирање" бришу се. 

Став 2. мења се и гласи: 
„У укупне краткорочне кредите из одредбе под 

2. става 1. ове тачке не урачунавају се кредити за 
трајна обртна средства дати по ранијим прописима 
из извора средстава за краткорочно кредитирање, 
кредити за производњу, промет и залихе пољо-
привредних производа, кредити за процес дораде и 
ферментације дувана и кредити за производњу опре-
ме за извоз." 

2. У тачки 4. став 1. у одредбама под 1 и 3 после 
речи: „царинарнице" додају се речи: „и девизне до-
кументарне контроле Народне банке". 

Одредба под 4. мења се и гласи: 
„4) кредите дате у смислу Закона о усмеравању 

средстава која ће се користити за давање одређених 
кредита за инвестиције („Службени лист СФРЈ", 
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бр. 54/67 и 42/69), под условом да коришћење рее-
сконта по овом основу није дуже од две године, 
рачунајући од дана давања кредит^ комитенту од 
стране банке, а до висине: 

— од 50% од стања кредита датих за намене 
из члана 2. став 1. тачка 1. тог закона; 

— од 20% од стања кредита датих за намене из 
члана 2. став 1. тачка 2. тог закона;". 

Одредба под 7 мења се и гласи: 
„7) кредите за сезонске залихе домаће пшенице 

и пиринча — ка основу докумената о количини 
и вредности кредитираних залиха, и то до висине од 
50% од стања кредита које је банка дала, комитен-
тима и под условом да је уговором о кредиту пред-
виђено враћање кредита у складу са утрошком кре-
дитираних залиха, а најдоцније у року од 10 ме-
сеци;". 

У одредби под 9, на крају, тачка се замењује 
тачком и зарезом и после тога додају се четири 
нове одредбе, које гласе: 

„10) кредите дате пољопривредним организаци-
јама за производњу пшенице и пиринча и произ-
водњу за извоз кукруза и дувана — на основу 
уговора о производњи и испоруци тих производа, 
и то до висине од 50% од стања датих кредита, а 
највише до износа од 25% од вредности уговорене 
производње рачунате по гарантованим односно ми-
нималним откупним ценама и под условом да ро-
кови враћања кредита нису дужи од 10 месеци за 
пшеницу и пиринач и од 12 месеци за кукуруз и 
дуван; 

11) кредите дате пољопривредним организација-
јама за тов свиња, говеда и јагњади — до висине 
од 40% од стања тих кредита, а под условом да је 
у питању производња за извоз и за снабдевање 
туристичких подручја организована од стране Фон-
да за унапређење производње и пласмана стоке и 
сточних производа и да рокови враћања датих кре-
дита нису дужи од 5 месеци за тов свиња, од 8 ме-
сеци за тов говеда и од 6 месеци за тов јагњади; 

12) кредите за сезонске залихе сунцокрета, хме-
ља, памука и шећера и кредите за залихе дувана 
припремљене за извоз — до висине од 50% од стања 
кредита које је банка дала комитентима и под усло-
вом да је уговором о кредиту предвиђено враћање 
кредита у складу са утрошком односно реализаци-
јом кредитираних залиха, а најдоцније у року од 12 
месеци; 

13) кредите за продају односно куповину на кре-
дит теретних вагона домаће производње — на осно-
ву уговора о купопродаји, и то до висине од 50% 
од износа кредита који је банка дала комитенту, 
а највише до 25% од вредности испоруке.". 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„Банка је дужна у својој пословној политици, 

при одређивању рокова враћања кредита из става 
1. под 1 и става 2. и при продужаван^ тих рокова 
у смислу става 3. све тачке, водити рачуна о ствар-
ним роковима наплате из иностранства, и уговором 
о кредиту обавезивао! кориснике да кредите вра-
ћају и пре уговореног рока ако наплату из ино-
странства остваре пре тог рока." 

Досадашњи став 4. постаје став 5. и после њега 
додаје се нови став 6, који гласи: 

„-Изузетни од одредбе под 2 става 1. ове тачке, 
кредите дате за уговорену производњу за извоз 
бродова, комплетних постројења и крупне опреме 
која се производи по индивидуалним поруџбинама, 
банка може реесконтовати и кад плаћање по угово-
ру између корисника кредита и иностраног нару-
чиоца није предвиђено у девизама које су од значаја 
за одржавање ликвидно сти у међународним пла-

ћањима, али највише до износа од 30% од стања 
тих кредита, и то под условом да се за производњу 
кредитираног објекта употребљава најмање 50% ре-
продукционог материјала домаћег порекла и да су 
у питању послови закључени до краја 1966. го-
дине." 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, на 
крају, додају се речи: „и девизне документарне кон-
троле Народне банке". 

Досадашњи став 6. брише се. 
У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, 

број „1970." замењује се бројем „1971.". 
3. У тачки 5, у ставу 4. одредба под 1 мења се 

и гласи: 
„1) за део кредита за извоз који реесконтује 

у смислу тачке 4 став 1. под 1 ове одлуке, али 
највише до износа од 70% од стања тих кредита;". 

У одредби под 4, после броја: „7" ставља се за-
рез и додају речи: „9, 10, 11, 12 и 13". 

У одредби под 6 речи: „став 1. под 9" замењују 
се речима: „став 6" и после тога додаје се нова 
одредба под 7, која гласи: 

„7) за део кредита датих у смислу Закона о 
усмеравању средстава која ће се користити за да-
вање одређених кредита за инвестиције, који прела-
зи прописани минимални процент усмеравања сред-
става по том закону, а који банка реесконтује по 
одредби тачке 4. став 1. под 4 ове одлуке.". 

Став 5. мења се и гласи: 
„Изузетно од одредбе под 2 става 4. ове тачке, 

по кредитима за уговорену производњу за извоз 
бродова, комплетних постројења, грађевинских кон-
струкција и крупне опреме која се производи по 
индивидуалним поруџбинама, банка може прекора-
ч и о реесконтни Л Ј Ш И Т И З става 1. односно става 2 . 
ове тачке до износа од 50% од стања датог кредита, 
ако је уговорена продаја на кредит, е тим да се овај 
процент повећава за 30% од износа за који је уго-
ворено плаћање у готову преко 10% од укупне вред-
ности испоруке." 

После става 5. додају се четири нова става, који 
гласе: 

„Прекорачено реесконтног лимита у смислу ста-
ва 5. ове тачке банка може користити под следећим 
условима: 

1) да је уговором између домаћег произвођача 
— корисника кредита и иностраног наручиоца пред-
виђено плаћање аванса од најмање 10% од вредно-
сти уговорене испоруке — ако је уговорена испо-
рука у целини или делимично на кредит, односно 
од најмање 5% — ако је уговорено плаћање у го-
тову, и да је део тог аванса наплаћен до дана 
коришћења реесконта; 

2) да се дати кредит користи само за производ-
њу која је у току односно која непосредно предсто-
ји, и да на основу тог кредита банка не користи 
прекорачење реесконтног лимита у смислу одредбе 
под 2 став 4. ове тачке; 

3) да је од з^купног материјала који се употреб-
љава за производњу кредитираног објекта најмање 
50% репродукциони материјал домаћег порекла. 

Ако је уговор о производњи и испоруци креди-
тира ног објекта закључен у оквиру међудргкавног 
кредитног споразума, аванс у смислу одредбе под 1 
става 6. ове тачке признаје се у висини предвиђеној 
тим споразумом. 

Аванс из одредбе под 1 става 6. ове тачке не 
сматра се обавезним условом ако је уговорена испо-
рука за готово а финансирање је обезбеђено из 
средстава М е ђ у н а р о д а банке за обнову и развој. 
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Народна банка може, по потреби, мењати висину 
прекорачења реесконтног лимита предвиђену у овој 
тачки, о чему ће унапред обавестити пословне 
банке." 

4. У тачки 7. став 3. речи: „под 7 и 8" замењују 
се речима: „под 7, 8, 9, 10, 11 и 12". 

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

О. бр, 25 
12. марта 1970. године 

Београд 

Народна банка Југославије 

Гувернер, 
др Иво Перишин, с. р. 

У К А З И 
Председник Републике, на основу члана 217. став 

1. тачка 3. Устава, а на предлог државног секретара 
за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ И 
ОПУНОМОЋЕНО Г АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛА-
ВИЈЕ У САВЕЗНОЈ РЕПУБЛИЦИ НИГЕРИЈИ И 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМО-
ЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕ-
ДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СА-

ВЕЗНОЈ РЕПУБЛИЦИ НИГЕРИЈИ 

I 

Опозива се 
Бранко Карапанџа са дужности изванредног и 

опуномоћеног амбасадора Социјалистичко Федера-
тивне Републике Југославије у Савезној Републици 
Нигерији. 

II 
Поставља се 
Александар Божовић, досадашњи лични секре-

тар Председника Републике, за изванредног и опу-
номоћеног амбасадора Социјалистичке Федеративна 
Републике Југослав^ е у Савезној Републици Ни-
герији. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ, 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

ОДЛИКОВАЊА 
ПРЕДСЕДНИК 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВЕН 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

на основу члана 217. тачке 4. Устава Социјали-
стичко Федеративне Републике Југославије и члана 
4. Закона о одликовањима одлучује да се за наро-
чите заслуге и постигнуте успехе на раду од значаја 
за социјалистичку изградњу земље одликују 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 
Фрајнд-Вишњић др Марија, Путник др Милан, 

Симић проф. др Сава. 

Бр. 197 
26. новембра 1968. год. 

4 Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 

129. Основни закон о радним односима (пре-
чишћени текст) — — — — — — — 361 

130. Уредба о утврђивању способности грађана 
за вршење радне обавезе и о извршавању 
радне обавезе — — — — — — — 378 

131. Уредба о висини сталног инвалидског до-
датка — — — — — — — — — 379 

132. Одлука о утврђивању и расподели робних 
и девизних контингената за увоз робе у 
1970. години — — — — — _ — — 381 

133. Одлука о условима и начину коришћења 
средстава савезног буџета за 1970. годину 
за накнаде за повластице у путничком 
саобраћају — — — — — — — — 382 

134. Наредба о допуни Наредбе о начину и пос-
тупку достављања података и документа-
ције потребних за утврђивање и распо-
делу глобалне девизне квоте за плаћање 
увоза сировина и другог репродукционог 
материјала за 1970. годину — — — — 383 

135. Упутство о изменама и допунама Упут-
ства о садржини појединих позиција у би-
лансима банака — — — — — — — 383 

136. Упутство о изменама и допунама Упут-
ства о начину остваривања права на уве-
ћану додатну камату по кредитима датим 
по члану 9. став 5. Закона о одређивању 
нижих каматних стопа и о давању накна-
де камате и додатне камате на одређене 
кредите на терет средстава федерације — 384 

137. Упутство о употреби ватреног оружја и 
других средстава принуде од стране при-
падника страже казнено-поправних уста-
нова — — — — — — — — — — 384 

138. Правилник о униформи и ознакама звања 
припадника страже казнено-поправних 
установа — — — — — — — — — 387 

139. Наредба о измени Наредбе о висини по-
себне дажбине при увозу појединих по-

У. бр. 5 
4. марта 1970. године 

Београд 
Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

љопривредних и прехрамбени производа 390 
140. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

регулисању односа пословних банака са 
Народном банком Југославије по послови-
ма краткорочног кредитиран^ — — — 390 

Издавач: Новинска установа Службени лист СФРЈ, Београд. Јована Ристића 1. Пешт. фах 226. 
— Директор и главни и одговорни уредник Исо Барух, Улица Јована Ристића бр. 1 — 

Штампа Београдски графички завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 17 


