
 На основу члана 257. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05 и 54/09),  
  

Министар рада и социјалне политике доноси  
 

О Д Л У К У * 
 

О ПРИМЕНИ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  
ЗА ХЕМИЈУ И НЕМЕТАЛЕ СРБИЈЕ НА СВЕ ПОСЛОДАВЦЕ 

 КОЈИ ОБАВЉАЈУ ОВЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 1.  

Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије ("Службени 
гласник РС", број 103/11) примењује се и на послодавце који обављају 
делатности за које је овај колективни уговор закључен, а који нису учествовали 
у његовом закључивању.  

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије".  

 

Број: 110-00-1239/2011-02 
У Београду, 6. фебруара 2012. године 
 
 

 
________________ 
 
*   Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 11 од 14. фебруара 2012. 

године и ступила је на снагу 22. фебруара 2012. године. 



 
Број: 16      Београд, 23.02.2012. године 

 
 

СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА САМОСТАЛНОГ 
 СИНДИКАТА КОЈЕ ДЕЛУЈУ У ОКВИРУ САМОСТАЛНОГ  

СИНДИКАТА ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ:   Усклађивање Колективног уговора и других општих аката 
код послодаваца са Посебним колективним уговором за 
хемију и неметале Србије 

 
 
Поштовани-а колега-це, 

 
Као што вам је познато, Посебан колективни уговор за хемију и 

неметале Србије закључен је 13. децембра 2011. године, а објављен у 
„Службеном гласнику РС“, бр. 103 од 31. децембра 2011. године и ступио је 
на снагу 8. јануара 2012. године. 
 
 Одредбом члана 102. утврђено је да су послодавци обавезни да 
Колективни уговор, односно општи акт и уговор о раду усагласе са 
одредбама Посебног колективног уговора за хемију и неметале Србије 
најкасније до 29. фебруара 2012. године.  
 
 На основу члана 257. став 1. Закона о раду  („Службени гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05 и 54/09), министар рада и социјалне политике, дана 6. 
фебруара 2012. године, донео је Одлуку о проширеном дејству Посебног 
колективног уговора за хемију и неметале Србије на све послодавце из 
делатности хемије и неметала, тј. овај колективни уговор примењује се и на 
послодавце који нису учествовали у његовом закључивању и који нису 
чланови Уније послодаваца Србије. 
 
 Одлука о проширеном дејству Посебног колективног уговора за хемију 
и неметале Србије објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 11 од 14. 
фебруара 2012. године и ступила је на снагу 22. фебруара 2012. године. 
 
 Неопходно је да Колективни уговор код послодавца, односно 
Правилник или Уговор о раду  ускладите, односно да одмах започнете 
активности и ваше акте доследно усагласите са одредбама Посебног 
колективног уговора за хемију и неметале Србије. 

 
 

С поштовањем, 

 


	ODLUKA O PRIMENI PKU SATO NA SAJTU
	SIND_ ORGAN_ USKLADJIVANJE_ KOLEKTIV_ UGOV PO ODLUCI 

