ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МИРНОМ РЕШАВАЊУ
РАДНИХ СПОРОВА
Члан 1.
У Закону o мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”,
бр. 125/04 и 104/09), у члану 2. став 1. тачка 1) после речи: „измена и” додаје се
знак и реч: „/или”, а речи: „или примене” бришу се.
После тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи:
„1а) примене колективног уговора у целини или његових појединих
одредаба;”.
У тачки 3) после речи: „деловање” додају се речи: „и остваривање права
на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца”.
После тачке 5) додаје се тачка 5а) која гласи:
„5а) утврђивањa минимума процеса рада, у складу са законом.”.
Став 3. мења се и гласи:
„Страном у колективном спору сматрају се послодавац, синдикат,
овлашћени представник запослених, запослени, штрајкачки одбор, оснивач за
јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће, друштва
капитала и јавне службе чији је оснивач Република, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе.”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Индивидуалним радним спором (у даљем тексту: индивидуални спор), у
смислу овог закона, сматра се спор поводом:
1) отказа уговора о раду;
2) радног времена;
3) остваривања права на годишњи одмор;
4) исплате зараде/плате, накнаде зараде/плате и минималне зараде у
складу са законом;
5) исплате накнаде трошкова за исхрану у току рада, за долазак и одлазак
са рада, регреса за коришћење годишњег одмора и друге накнаде
трошкова у складу са законом;
6) исплате отпремнине при одласку у пензију, јубиларне награде и других
примања у складу са законом;
7) дискриминације и злостављања на раду.”.
Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. који постаје став 2. мења се и гласи:
„Страном у индивидуалном спору, у смислу овог закона, сматра се
запослени и послодавац, осим у случају из става 1. тачка 7) овог члана, где се
стране у спору одређују у складу са законом (у даљем тексту: страна у спору).”.
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Члан 3.
У члану 4. став 2. реч: „одлучује” замењује се речју: „решава”.
Члан 4.
Назив пододељка 2) изнад члана 6. и члан 6. мењају се и гласе:
„Начело независности и непристрасности
Члан 6.
Миритељ, односно арбитар је независан у раду.
Миритељ, односно арбитар дужан је да у поступку мирног решавања
радног спора поступа непристрасно.”.
Члан 5.
У члану 8. став 1. тачка 6) речи: „поступцима мирног решавања радних
спорова” замењују се речима: „индивидуалним и колективним радним
споровима”.
Члан 6.
У члану 11. реч: „три” замењује се речима: „пет радних”.
Члан 7.
У члану 12. став 1. после речи: „три” додаје се реч: „радна”.
У ставу 2. после речи: „Агенције” додаје се реч: „решењем”.
Члан 8.
У члану 16. став 4. речи: „и име, презиме и адресу миритеља” замењују
се речима: „име и презиме миритеља”.
Члан 9.
У члану 17. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) пружа помоћ учесницима ради спречавања настанка спора.”.
Члан 10.
У члану 18. речи: „тач. 1), 3) и 4)” мењају се и гласе: „тач. 1), 1а), 3), 4) и
5а)”.
Члан 11.
У члану 19. после речи: „три” додаје се реч: „радна”.
Члан 12.
Назив пододељка 3) изнад члана 20. мења се и гласи:
„Поступак мирења”.
Члан 13.
Назив пододељка 4) изнад члана 21. брише се.
У члану 21. став 1. иза речи: „три” додаје се реч: „радна”.
Члан 14.
У члану 25. став 1. мења се и гласи:
„Препорука се сачињава у писаном облику са образложењем.”.
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Став 3. мења се и гласи:
„Ако Одбор не донесе препоруку из члана 24. овог закона у року од три
дана од дана закључења расправе, миритељ може на захтев једне од страна у
спору да предложи препоруку.”.
Члан 15.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Стране у спору могу да закључе споразум о решењу спора на основу
препоруке из члана 24. и члана 25. став 3. овог закона или независно од исте.”.
Став 3. мења се и гласи:
„Ако је предмет спора колективни уговор, споразум постаје основ за
закључивање, измене и/или допуне колективног уговора.”.
Члан 16.
У члану 27. став 1. мења се и гласи:
„Страна у спору која не поступи по препоруци из члана 24. овог закона
дужна је да без одлагања наведе разлоге за непоступање и достави их
миритељу.”.
У ставу 2. реч: „објави” брише се, а речи: „неприхватање препоруке”
замењују се речима: „непоступање по препоруци из става 1. овог члана објави”.
Члан 17.
У члану 28. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„На захтев страна у спору Одбор може да одлучи да се рок из става 1. овог
члана продужи за наредних 30 дана.”.
Члан 18.
Члан 29. брише се.
Члан 19.
У члану 30. став 1. мења се и гласи:
„Индивидуални спор може да се решава пред арбитром у складу са овим
законом.”.
Члан 20.
Изнад члана 31. додаје се нови пододељак који гласи: „1) Поступак пред
арбитром”.
У члану 31. став 1. после речи: „три” додаје се реч: „радна”.
Додаје се нови став 5. који гласи:
„Арбитар у току поступка указује странама у спору на могућност
споразумног решавања спора.”.
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Члан 21.
У члану 32. на крају става 1. тачка се замењује запетом и додају речи:
„осим у споровима поводом дискриминације и злостављања на раду.”.
Члан 22.
После члана 33. додаје се члан 33а који гласи:
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„Члан 33а
Стране у спору могу да ангажују судског вештака.
На судског вештака сходно се примењују одредбе овог закона о изузећу
арбитра.
Свака од страна у спору сама сноси трошкове ангажовања судског
вештака.”.
Члан 23.
Изнад члана 36. додају се нови пододељак и чл. 35а и 35б који гласе:
„2) Окончање поступка пред арбитром
Члан 35а
Поступак пред арбитром окончава се доношењем решења арбитра:
1) на основу споразума страна у спору;
2) којим арбитар одлучује о предмету спора;
3) ако је арбитражни поступак постао немогућ;
4) о обустави поступка у складу са овим законом.
Решење из става 1. тач. 1) и 2) овог члана има снагу извршне исправе.
Члан 35б
Изузетно од члана 35а став 1. тачка 2) спор поводом злостављања и
дискриминације на раду окончава се решењем арбитра донетим на основу
споразума страна у спору.
Уколико не постоји споразум о решењу спора из става 1. овог члана,
арбитар обуставља поступак у складу са чланом 35а став 1. тачка 4) овог
закона и о истој правној ствари може се водити судски поступак, у складу са
законом.”.
Члан 24.
У члану 36. став 1. после речи: „решење” додају се речи: „из члана 35а овог
закона”.
У ставу 4. после речи: „у спору,” додају се речи: „осим решења из члана 35б
став 2. овог закона,”.
Члан 25.
У члану 38. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) да има стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног
искуства у области радних односа;”.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Одредба члана 38. став 1. тачка 1) овог члана, у погледу држављанства
Републике Србије, не примењује се на држављане држава чланица Европске
уније, од приступања Републике Србије Европској унији.”.

5
Члан 26.
У члану 39. став 1. после речи: „који” додају се запета и речи: „у Службеном
гласнику Републике Србије,”.
Члан 27.
У члану 40. став 1. број: „15” замењује се бројем: „60”.
Члан 28.
У члану 45. став 2. у тачки 10) тачка на крају замењује се тачком и запетом
и додаје се тачка 11) која гласи:
„11) ако не поступа у складу са етичким кодексом.”.
Члан 29.
У члану 46. став 2. после речи: „члана 45. став 2. тач. 4-7)” додају се речи:
„и 11)”.
Члан 30.
У члану 49. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Миритељ и арбитар дужни су да се у поступку мирног решавања радних
спорова придржавају етичког кодекса који доноси министар надлежан за
послове рада.”.
Члан 31.
После члана 53. додаје се члан 53а који гласи:
„Члан 53а
Миритељ и арбитар имају право на идентификациони документ.
Ближе услове у погледу издавања идентификационог документа
прописује министар надлежан за послове рада.”.
Члан 32.
Члан 54. став 2. тачка 3) мења се и гласи:
„3) врсту и предмет спора;”.
Члан 33.
Подзаконски акти који се доносе у складу са одредбама овог закона
донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 34.
Подзаконски прописи донети на основу одредаба Закона о мирном
решавању радних спорова („Службени гласник РС”, број 125/04) остају на снази
до дана ступања на снагу подзаконских прописа донетих на основу овог закона,
уколико нису у супротности са одредбама овог закона.
Члан 35.
Поступци мирног решавања радних спорова који су започети до дана
ступања на снагу овог закона окончаће се по прописима који важе до почетка
примене овог закона.
Члан 36.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

