
 На  основу члана  49.  тачка  8.  Статута  Дечјег  културног  центра  Београд,  члана  48.
Закона  о  раду  („Сл.  Гласник  РС“  бр.24/2005,  61/2005,  54/2009,  32/2013  и  75/2014),
одредаба  Посебног  колективног  уговора  за  Установе  културе  чији  је  оснивач  град
Београд  („Сл.  лист  града  Београда“  бр.  3/2015),  Решењa градоначелника  града
Београда број: 110-1101/11-Г од 15.03.2011.године о давању сагласности на Правилник
о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  послова  у  Дечјем  културном  центру
Београд од 18.јануара 2011.године   и  Решења Скупштине града Београда бр._____
од_____ 2015.године, о именовању за директора Дечјег  културног центра Београд,  ,
закључује се

УГОВОР О РАДУ

Члан 1

Послодавац : Управни одбор Дечјег културног центра Београд, Таковска 8,  Београд
заснива радни однос са

Име Директора,  стручна спрема_____,  VII степен стручне спреме, ,  ЈМБГ____  ,  са
пребивалиштем  у___,  улица____,  за  обављање  послова  директора  Дечјег
културног центра Београд (у даљем тексту: Центар)

Запослени ће обављати послове који се састоје у следећем опису: 

Организује и руководи процесом рада Центра и одговоран је за обављање делатности
и послова Центра и за законитост рада Центра,  осим уколико другим нормативним
актима за успешност,  благовременост и  законитост  у  обављању појединих послова
није предвиђена одговорност другог лица; 

- Заступа и представља Центар без ограничења у правном промету са трећим
лицима и закључује уговоре у име и за рачун Центра; 

- Предлаже основе пословне политике, програм рада и планове развоја Центра;
- Предлаже статут Центра; 
- Предлаже  програм  коришћења  средстава  и  финансијски  план  прихода  и

расхода Центра; 
- Предузима мере за спровођење пословне политике, програма рада и планова

развоја, извршава одлуке управног одбора; 
- Одлучује  о  заснивању  радног  односа  са  запосленима  и  правима  из  радног

односа  запослених  у  Центру и  одлучује  о  свим  захтевима  запослених  у
остваривању  њихових  права  и  обављању  дужности  и  обавеза,  у  складу  са
законом;

- Предлаже ценовник  услуга  које  Центар  пружа  и  утвђује  висину  накнада  за
спољне сараднике; 

- Располаже средствима Центра у складу са Законом и програмом коришћења
средстава; Врши надзор над финансијско-материјалним пословањем Центра и
даје обавезне налоге за извршење финансијског плана Центра; 

- Подноси извештаје  о  резултатима пословања Центра управном и надзорном
одбору по периодичним и годишњим извештајима; 

- Доноси  опште  акте  Центра  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији
послова  и  радних  задатака,  као  и  друге  опште  акте  за  чије  доношење  није
надлежан неки други орган центра; 

- Поставља и  разрешава  руководиоце  Центра  (главног  и  одговорног  уредника
програма и уреднике редакција, секретара центра); 

- Даје овлашћења за заступање Центра пред судом и другим државним органима;



- Даје овлашћења из домена своје надлежности руководиоцима организационих
јединица (делегирање надлежности); 

- Одређује  лице  које  ће  га  замењивати  у  случају  привремене  спречености  за
обављање послова из свог делокруга; 

- Учествује  у  раду  управног  и  надзорног  одбора  Центра;  Руководи  радом
Стручног савета; 

- Одлучује о службеним путовањима у земљи и иностранству; 
- Издаје налоге, упуства, обавештења и наредбе запосленима; 
- Именује  посебне  комисије  за  обављање  одређених  делатности  из  области

пословање Центра;
- Обавља и друге послове утврђене законом, статутом и другим општим актима

Центра

Члан 2

Запослени ће обављати послове у седишту послодавца.

Члан 3

Запослени је засновао радни однос на одређено време од_____ 2015.године до____,
односно до доношења решења о разрешењу.

Члан 4

Запослени је засновао радни однос са пуним радним временом, у трајању од 8часова
дневно и 40 недељно.

Члан 5

Плата запосленог утврђује се у складу са законом и посебним колективним уговором за
установе културе и у складу са Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији послова код Послодавца,  а дефинисана је ценом рада и
коефицијентом за послове које обавља а који износи: - по Уредби 22,17 
Новчани износ основне зараде обрачунава се на основу елемената из става 1. овог 
члана без измене Уговора о раду.

Члан 6

Зарада се исплаћује два пута месечно  и   то између 15.  и 20.  у месецу аконтација
зараде за текући месец,  а коначни обрачун и исплата зараде врши се до 05.  у
наредном месецу.  

Члан 7

Запослени има право на увећање зараде у складу са чланом 108. Закона.

Члан 8

Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12
месеци за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа. 

Члан 9



Запослени  има  право  на  накнаду  зараде  за  време  одсуствовања  са  рада  због
привремене спречености за рад до 30 дана, и то:

1)  у  висини  65% просечне  зараде  у  претходних  12  месеци  пре  месеца  у  којем  је
наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне
зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу
или повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено;

2)  у  висини 100% просечне  зараде у  претходних  12  месеци пре месеца у  којем  је
наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне
зараде  утврђене  у  складу  са  законом,  ако  је  спреченост  за  рад  проузрокована
повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено.

Члан 10

Запослени има право на накнаду зараде у висини 60% просечне зараде у претходних
12 месеци, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са
законом, за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без
кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години.

Изузетно,  у случају  прекида рада,  односно смањења обима рада које захтева дуже
одсуство, послодавац може, уз претходну сагласност министра, упутити запосленог на
одсуство дуже од 45 радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог члана.

Члан 11

Запослени има право на накнаду трошкова:

1) за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају;  
2) за време проведено на службеном путу у висини  утврђеној уредбом о издацима за
службена путовања.

Члан 12

Накнада за исхрану у току дана и регрес за коришћење годишњег одмора исплаћиваће
се запосленом у складу са законом.

Члан 13

Запослени има право на:

1) одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута,
2) дневни одмор у трајању од најмање 12 часова,
3) недељни одмор у трајању од 48 часова.

Запослени  има  право  на  годишњи  одмор  у  трајању  од  намање  20  радних  дана
увећаних  по основима предвиђених  у  Посебним колективним уговором за  установе
културе од значаја за град Београд. 

Члан 14

Запослени  има  право  на  плаћено  одсуство,  у  складу  са  законом  и  Посебним
колективним уговором за установе културе од значаја за град Београд.



Члан 15

Запослени је одговоран за штету коју је, на раду или у вези са радом, намерно или
крајњом непажњом проузроковао послодавцу.

Члан 16

Послодавац може запосленом да откаже Уговор о раду ако запослени својом кривицом
учини повреду радне обавезе утврђене овим Уговором.

Повреде радних обавеза због којих послодавац може запосленом да откаже Уговор о
раду су: 

1) неизвршење или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова;      
2) незаконит рад или пропуштање радњи за које је овлашћен ради спречавања 
незаконитости или штете;                                                                                                        
3) незаконито располагање средствима;                                                                                
4) непридржавање, односно неспровођење одлука органа послодавца;                            
5) злоупотреба права из радног односа;                                                                                 
6) несавесно чување службених списа или података;                                                           
7) одавање службене или друге тајне;                                                                                    
8) злоупотреба овлашћења;                                                                                                     
9) ускраћивање, односно неовлашћено давање података или давање нетачних 
података овлашћеним органима;                                                                                            
10) давање нетачних података који су утицали на доношење одлука послодавца;           
11) повреда права других запослених на раду или у вези са радом;                                   
12) насилничко, недолично или увредљиво понашање према запосленима, као и према
странкама - корисницима услуга послодавца;                                                                       
13) долазак на рад у напитом стању или опијање у току рада, као и стање под дејством 
опојних дрога;                                                                                                                            
14) ометање једног или више запослених у процесу рада којим се отежава извршење 
радних обавеза;                                                                                                                        
15) непријављивање повреда радних обавеза најкасније у року од три радна дана од 
дана сазнања;                                                                                                                           
16) неоправдан изостанак са рада најмање два узастопна радна дана;                             
17) учестало закашњавање, неоправдано одсуствовање у току радног времена или 
ранији одлазак с рада;                                                                                                              
18) неоправдано напуштање радног места и беспослено кретање и задржавање у 
радном простору;                                                                                                                      
19) радња која има елементе кривичног дела; 

Члан 17

Послодавац се обавезује да, одмах по ступању запосленог на рад, поднесе прописане
пријаве на обавезно социјално осигурање и да благовремено уплаћује  доприносе у
складу са законом.

Члан 18



Послодавац је дужан да организује рад којим се обезбеђује заштита живота и здравља
запосленог, у складу са законом и другим прописима.

Члан 19

Послодавац је дужан да запосленом, у случају повреде или штете на раду или у вези
са радом, накнади штету, у складу са законом и општим актом.

Члан 20

Запослени и  послодавац  прихватају  сва  права,  обавезе  и  одговорности  утврђене
законом, општим актом и овим уговором.

Члан 21

Свака од уговорних страна може да откаже овај уговор, под условима и у случајевима
утврђеним законом.

Члан 22

Овај уговор сачињен је у 4 примерака, од којих  један примерак задржава запослени, а
три примерка послодавац.  

У   Београду,  дана  _______ 2015.  године

  

      

         ЗАПОСЛЕНИ                                                  ЗА ПОСЛОДАВЦА

       ______________________                        _______________________________

                                                                                        Донка Шпичек

                                                                                 Председница Управног одбора    

                                                                              Дечјег културног центра Београд


