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Република Србија 
УСТАВПИ СУД 
Број : 1Уо - 150/2013 

л(1 'Z  2014. године 
Београд

Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда др Драгиша 
Б. Слијепчевић, председник веl-iа и судије др Боса Пенадиl-i, Катарина 
Манојловиti Андриl-i, др Оливера Вучић, Предраг "Fiетковић, Милан Станиl-i. 
Братислав "fiокиl-i и мр Томислав Стојковиl-i, на основу члана 167. став 1. тачка 1. 
Устава Републике Србије, на седници одржаној 29. јануара 2014. године, донео 
је

РЕШЕЊЕ 

Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену 
уставности одредаба члана 79. Колективног уговора за НИС а.д. Пови Сад од 9. 
маја 2011. године и члана 1. Анекса број 1 Колективног уговора за ПИС а.д. 
Нови Сад, од 27. фебруара 2013. године. 

Образложење 

Уставном суду је поднета иницијатива за покретање поступка за 
оцену уставности одредаба члана 79. Колективног уговора за ПИС а.д. Пови Сад 
од 9. маја 2011. године и члана 1. Анекса број 1 Колективног уговора за НИС 
а.д. Нови Сад, од 27. фебруара 2013. године. Подносиоци иницијативе наводе да 
је између Владе Републике Србије и Владе Руске федерације 25. јануара 2008. 
године закључен Споразум о сарадњи у области нафтне и гасне привреде, који 
је потврђен Законом, објављеним у"Службеном гласнику РС - Међународни 
уговори, број 83/08. На основу наведеног Споразума и Протокола о основним 
условима куповине од стране ОАО "Газпром њефт" акција Компаније Нафтна 
индустрија Србије а.д. Нови Сад, Влада Републике Србије, Друштво за 
истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних 
деривата и истраживање и производњу природног гаса Пафтна индустрија 
Србије а.д. Нови Сад, репрезентативни синдикат код послодавца и 
репрезентативни синдикат на нивоу Републике Србије закључили су Социјални 
програм. Одредбама Социјалног програма, чија је важност утврђена до 

31.децембра 2012. године, поред осталог, предвиl-јено је да се за време важења 
Програма запосленима не може отказати уговор о раду као вишку запослених, а 
да послодавац може понудити запосленима да им престане радни однос уз 
исплату једнократне отпремнине у висини од 750 ЕУР-а за сваку пуну годину 
рада проведену у радном односу, уве ћану за једнократну отпремнину у висини 
четири просечне зараде у НИС а.д. за месец који претходи месецу исплате 
отпремнине (члан 19.). Даље се наводи да је одредбом члана 20. став 1.



Социјалног програма прописано да ћe се, након престанка важења овог 
социјалног програма, евентуални вишак запослених решавати у складу са 
Законом, Колективним уговором и донетог посебног Програма решавања вишка 
запослених, с тим да овако утврђена отпремнина не може бити нижа од 90% 
отпремнине утврђене чланом 19. Социјалног програма. По наводима 
подносилаца иницијативе, оспореном одредбом Анекса колективног уговора од 
27. фебруара 2013. године измењене су одредбе члана 79. Колетивног уговора и 
утврђена отпремнина у нижем износу у односу на износе који су утврђени 
чланом 20. Социјалног програма у случајевима настанка евентуалног 

"технолошког вишка" запослених после престанка његовог важења, у износу од 
500 ЕУР-а по години укупног радног стажа запосленог и једнократна 
отпремнина у износу од 1,5 просечне месечне зараде заполеног остварене у 
предходна три месеца, пре издавања решења о отказу уговора о раду. Стога, 
подносиоци иницијативе сматрају да се запослени којима би радни однос 
престао после 31. децембра 2012. године (после престанка важења Социјалног 
програма) по основу "вишка здпослених", стављају у неповољнији положај, па 
су оспорене одредбе Колективног уговора и Анекса несагласне са одредбама 
члана 20. став 2, члана 21. став 1, члана 23. став 1, члана 60. став 4, члана 69. 
став 3. и члана 194. став 5. Устава. 

У одговору Компаније Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, 
поред осталог, се истиче да је чланом 6. Социјалног програма предвиђено да 1-ie 
се овај акт примењивати до 31. децембра 2012. године и да је чланом 19. 
Социјалног програма предвиђена забрана отказивања уговора о раду вишку 

запослених за време његовог важења, што је доносилац овог акта испоштовао и 
није прогласио вишком ни једног запосленог до 31. децембра 2012. године. 
Одредбом члана 79. став 4. Колективног уговора предвиђено да послодавац не 
може отказати запосленом уговор о раду, услед технолошких, економских и 
организационих промена до потписивања посебног Анекса колективног 
уговора, којим 1-ie се регулисати висина отпремнине, а који је потписан 27. 
фебруара 2013. године. У погледу висине отпремнине, у одговору се истиче, да 
чланом 19. Социјалног програма није утврђено да се наведени износ 
отпремнине исплаћује у нето износу, па је у складу са позитивним прописима и 
Мишљењем Министарства рада, запошљавања и социјалне политике број 011- 
00-00818/2005-02 од 22. септембра 2005. године, послодавац износ отпремнине 
исплаћивао, након одбитка пореза и доприноса, у нето износу. У том смислу, 
према члану 20. Социјалног програма 90% од 750 евра бруто износи 675 евра 
бруто износа, те по одбитку пореза и доприноса (око 36%) износ који се 
исплаћује запосленом износи 432 евра. Како је оспораваном одредбом општег 
акта уговорен износ од 500 евра нето за сваку годину радног стажа. то значи да 
је уговорено више од онога што је предвиђено чланом 20. Социјалног програма, 
па стога нису повређене одредбе овог програма нити умањена индивидуална 

права. У одговору се посебно истиче да право на отпремнину није опште 
људско право, него право које је загарантовано одређеном кругом лица која су у 
радном односу, по основу одредаба Закона о раду, па се не може говорити о 
повреди одредбе члана 20. став 2. Устава, према којој се достигнути ниво 
људских и мањинскик права не може умањивати, а с друге стране, доносилац 
сматра, да су запосленима у НИС-у а. д. загарантована ве ћа права и да су више 
заштићени у случају проглашења за технолошки вишак у односу на остале 
грађане Републике Србије, које штити само Закон о раду, па стога оспореним 
одредбама Колективног уговора и Анекса колективног уговора нису повређене
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одредбе Устава, на које се позивају подносиоци иницијативе. Осим тога, 
Социјални програм и Колективни уговор нису правни акти који имају исту 
правну снагу као међународни споразум и поред чињенице да су закључени као 
последица закључења међународног спордзума, на оенову кога је закључен 
купопродајни уговор (као акт приватног права), чији је саставни део Социјални 
програм и Колективни уговор, што значи да морају бити у сагласности са 
Уставом и Законом о раду. 

Уставни суд је, у спроведеном претходном поступку, утврдио да 
је оспореним одредбама члана 79. Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад од 
9. маја 2011. године било предвиђено: да се програм решавања вишка 
запоелених доноси у складу са законом, да се запосленом не може отказати 
уговор о раду због технолошкик, економскик и организационих промена до 
доношења програма решавања вишка запослених, да ћe се Анексом овог 
уговора утврдити висина отпремнине по години етажа запосленог и виеина 
једнократне отпремнине најмање 60 дана пре доношења програма решавања 
вишка запослених, да се не може запосленом отказати уговор о раду због 
технолошких, економскик и организационих промена до потписивања Анекса 
из става З. овог члана. 

Одредбама члана 1. Анекса број 1 Колективног уговора за НИС 
а.д. Иови Сад, од 27. фебруара 2013. године у целини су измењене одредбе 
члана 79. Колективног уговора, у смислу да је предвиђено: да се програм 
решавања вишка запоелених доноси у складу са законом, да се запосленима не 
може отказати уговор о раду због технолошкик, економскик и организационих 
промена до доношења програма решавања вишка запосленик, еагласно Закону о 
раду, да је, у случају проглашења вишка запослених због текнолошких, 
економских и организационих промена оц стане послодавца, послодавац дужан 
да запосленом исплати отпремнину у кумулативном износу од 500 ЕУР-а у нето 
износу по годнини укупног радног стажа запослено, у динарској 

противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан потписивања 
решења о отказу уговора о раду и једнократне отпремнине у износу од 1,5 
просечне месечне личне зараде запосленог оетварене у претходна три месеца, 
пре издавања решења о отказу уговора о раду, која не може бити мања од 
половине просечне зараде у друштву ИИС а.д. Нови Сад, нити ве ћа од једне 
просечне зараде у друштву ИИС а.д. Нови Сад, остварене у претходна три 
месеца, пре издавања решења о отказу уговора о раду. 

Разматрајући оспорене одредбе члана 79. Колективног уговора од 
9. маја 2011. године и члана 1. Анекса број 1 Колективног уговора од 27. 
фебруара 2013. године у смислу навода и разлога подносилаца иницијатива, 
Уетавни суд је пошао од одредаба члана члана 153. и члана 155. став 1. Закона о 
раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), према којима је 
поелодавац дужан да донесе програм решавања вишка запослених, ако утврди 
да 1ie због текнолошких, економских или организационик промена у оквиру 
периода од 30 дана, односно 90 дана, до1 -iи до престанка потребе за радом 
одређеног броја запоелених на неодређено време у односу на укупан број 

запослених и да програм нарочито садржи: разлоге престанка потребе за радом 
запосленик, укупан број запослених код послодавца, број, квалификациону 
структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак и 
послове које обављају, критеријуме за утврђивање вишка запоеленик, мере за 
запошљавање, премештај на друге послове, рад код другог послодавца, 
преквалификација или доквалификација, непуно радно време ann не краl=iе од
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половине пуног радног времена и друге мере, средства за решавање социјално- 
економског положаја вишка запослених и рок у коме 1-ie бити отказан уговор о 
раду. Уставни суд је имао у виду и да је у досадашњој пракси, израженој у више 
предмета, заузео становиште да програми решавања вишка запослених, у које 
спадају и тзв. социјални програми, немају значење општих правних аката, јер се 
њима не уређују права, обавезе и одговорности запослених, ве1 -i представљају 
акте пословне политике, којим се утврђује систем мера и активности на 
обезбеђивању права запослених за чијим је радом престала потреба. С друге 
стране, према одредбама члана 1. Закона о раду, права, обавезе и одговорности 
из радног односа, односно по основу рада, уређују се овим законом и посебним 
законом, као и колективним уговором и уговором о раду, а правилником о раду, 
односно уговором о раду - само када је то овим законом одре ђено. У том 
смислу је одредбама члана 158. Закона о раду прописано да је послодавац дужан 
да пре отказа уговора о раду, у смислу члана 179. тачка 9) овог закона, 
запосленом исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом или 
уговором о раду и да отпремнина из става 1. овог члана не може бити нижа од 
збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном 
односу за првих 10 година проведених у радном односу и четвртине зараде 

запосленог за сваку наредну навршену годину рада у радном односу преко 10 
година проведеник у радном односу. 

Из наведеног произлази, према схватању Уставног суда, да 
социјални програм, па и у случају када је његово доношење предвиђено 
међудржавним споразумом, не представља врсту општег акта којим се уређују 
права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, а у 
конкртном случају, право на отпремнину у одређеном износу у случају 
престанка радног односа због технолошких, гкономских и организационих 
промена код послодавца, ве ћ се та питања уређују Законом о раду, а висина 
отпремнине утврђује колективним уговором или уговором о раду. При томе, 
одредбом члана 158. став 2. Закона о раду утврђена је доња граница висине 
отпремнине, што значи да послодавац може колективним уговором или 
уговором о раду утврдити отпремнину у вишим износима у односу на износ 

одређен Законом о раду, у зависности од његових економских могу ћности и 
опредељења у спровођењу одређене пословне политике. Осим тога, основано се 
поставља питање да ли је Социјални програм, могао да конкретно уређује 
будуће односе који настану после престанка његове важности, као што је 
предвиђено чланом 20. овог програма, ако се има у виду да се програмом могу 
само предвиђати мере и активности на обезбеђивању права запосленик за чијим 
је радом престала потреба, које се спроводе, поред осталик активности, и тако 
што ћe се колективним уговором, односно уговором о раду, утврдити као 
конкретно право, односно обавеза послодавца. 

Када је реч о утврђеној висини отпремнине, Уставни суд је, поред 
навода иницијатора, имао у виду и наводе из одговора доносиоца оспорених 
аката да је износ отпремнине утврђен Социјалним програмом, заправо, бруто 
износ отпремнине, те да је, по одбитку пореза и доприноса, тако утврђен износ 
отпремнине мањи од износа који је утврђен оспореним Анексом број 1 
Колективног уговора, као и Мишљење Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике број 0 1 1-00-008 1 8/2005-02 од 22. септембра 2005. године, 
према коме се под зарадом у смислу члана 105. став 2. Закона о раду, сматра 
зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде, да се у складу 
са чланаом 9. став 1. Закона о порезу на доходак грађана не плаћа порез на
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докодак грађана за примања остварена по основу отпремнине, односно новчане 
накнаде које послодавац исплаliује запосленом за чијим је радом престала 
потреба, у складу са законом којим се уређују радни односи - до износа који је 
утврђен тим законом, те да се за износе веliе од износа утврl-јених Законом плаћа 
порез на докодак грађана. То практично значи, с обзиром да су износи 
отпремнине утврђени Социјдлним програмом ве1-iи од износа утврђеник 
Законом о раду и да није утврђено да су то нето износи, да се на те износе 
плаћају порези и доприноси, што практично умањује износе утвр ђене 
Социјалним програмом, а с друге етране, Анексом број 1 Колективног уговора 
утврђен је износ отпремнине од 500 еура нето по години радног стажа, који се 
гарантује запосленом, на који се, такоl -је, плаћају порези и доприноси, које у 
овом случају мора сносити послодавац, из чега произлази да је износ 

отпремнине утврђен оспоренимн општим актима већи од износа отпремнине 
који је био предвиђен Социјалним програмом као мере решавања технолошког 
вишка запослених, па се наводи подносилаца иницијативе показују и као 
нетачни. Стога се, по налажењу Уставног суда, не може сматрати да су оспорене 
одредбе Колективног уговора и Анекса број 1 Колективног уговора, којима је 
утврђена отпремнина у знатно вишим износима у односу на доњу границу 
висине отпремнине утврђене одредбом члана 158. став 2. Закона о раду, 
несагласне са одредбом члана 20. став 2. Устава, по којој се достигнути ниво 
људских и мањинскик права не може умањивати, односно са начелом 
једнакости пред Уставом и законом из члана 21. став 1, заштите достојанства из 
члана 23. став 1, начелом поштовања достојанства личности на раду из члана 60. 
став 4, права на накнаду зараде у случају привремене незапослености из члана 
69. став 3. и начела забране супротности изме ђу закона и општик аката донетих 
у Републици Србији и потврђених међународних уговора и општеприхваћеник 
правила међународног права из члана 194. став 5. Устава. 

С обзиром на наведено, Уставни суд је нашао да изнетим 
разлозима у иницијативи није поткрепљена тврдња да има основа за покретање 
поступка за оцену уставности одредаба члана 79. Колективног уговора за НИС 
а.д. Иови Сад од 9. маја 2011. године и члана І. Анекса број 1 Колективног 
уговора за ИИС а.д. Иови Сад, од 27. фебруара 2013. године, па је сагласно 
члану 53. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС", бр. 109/07, 
99/11 и 18/13 - УС), решио да поднету иницијативу одбаци. 

На основу изложеног и одредаба члана 426 став 1. тачка 2) и члана 
46. тачка 5) Закона о Уставном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци. 
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