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[Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колектив-
ног уговора за универзитетско образовање, од 12. марта 1997. 
године] 

 
На основу члана 123. став 2. тачка 3. Закона о радним односима 

(„Службени гласник РС“, број 55/96), 
Републички одбор Синдиката радника образовања, науке, културе 

и уметности Србије и Влада Републике Србије закључују 
 

К О Л Е К Т И В Н И  У Г О В О Р  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГО-
ВОРА ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Члан 1. 

У Посебном колективном уговору за универзитетско образовање 
(„Службени гласник РС“, бр. 43/94, 27/95 и 9/96) у члану 14. став 1. заме-
њује се са четири нова става, који гласе: 

„Учесници колективног уговора у поступку преговарања утврђују 
цену рада за најједноставнији рад. 

Ако учесници из става 1. овог члана не постигну сагласност о ви-
сини цене рада за најједноставнији рад, о томе обавештавају Владу Репуб-
лике Србије и достављају свој предлог цене рада за најједноставнији рад. 

Цена рада из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се за три месеца. 
Ако се не постигне сагласност о висини цене рада за најједностав-

нији рад у поступку преговарања, цену рада за најједноставнији рад ут-
врђује Влада Републике Србије, која не може бити нижа од цене рада за 
најједноставнији рад за претходни месец.“ 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 5, 6. и 7. 
Додаје се нови став 8. који гласи: 
„Коефицијенти из табеле са елементима: група послова, захтев 

стручности – послови и коефицијенти, из става 5. овог члана увећавају се 
за 30% по основу услова рада.“ 

Члан 2. 

После члана 15. додаје се нови члан, који гласи: 
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„Члан 15а 

Учесници овог колективног уговора сагласни су: 
1) да се цена рада за најједноставнији рад за месец јануар, фебруар 

и март 1997. године утврди као аконтациона у висини од 220,00 нових ди-
нара; 

2) да просечна цена рада за најједноставнији рад за обрачун и ис-
плату за 1997. годину не може бити нижа од 240,00 нових динара.“ 

Члан 3. 

Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се почев од ис-
плате зарада за месец јануар 1997. године. 

 
 

Број 110-00-10/97-04 
У Београду, 12. марта 1997. године 

 
За Републички одбор Синдиката 
радника образовања, науке, 
културе и уметности Србије 
Одбор делатности образовања 

председник, 
Гојко Рикаловић, с. р. 
 

За Владу Републике Србије 
министар просвете, 

проф. др Јово Тодоровић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Републике Србије, 53(1997), 17, стр. 360] 
 
 




