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На основу члана 52. став 2. Закона о мирном решавању радних спорова ("Службени гласник РС", број 125
/04),
Влада Републике Србије доноси

УРЕДБУ
О ВИСИНИ НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА МИРИТЕЉА И
АРБИТАРА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
(Сл. гласник РС бр. 11/05 , 83/05 )

Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 83/05 које су у примени од 08/10/2005
(измене у чл.: 3 , 5 ).

Члан 1.
Овом уредбом уређује се висина награде миритеља за рад у колективном радном спору и арбитра за рад у
индивидуалном радном спору, накнада њихових трошкова насталих у поступку мирења, односно у поступку
пред арбитром, као и услови за остваривање ових права.
Члан 2.
(1) Миритељ и арбитар имају, у складу са законом, право на награду за свој рад.
(2) Миритељ, односно арбитар остварује право на награду за рад под условом да обави послове утврђене у
члану 3. ове уредбе.
Члан 3.
(1) Миритељ, односно арбитар има право на награду за рад, и то:
1) на име припреме за вођење поступка мирног решавања радног спора (проучавање материјала,
заказивање расправе и др.) - у износу од 2.000 динара, по једном спору;
2) за учешће у колективном преговарању, односно за рад у поступку - у износу од 4.000 динара, по
једном учешћу, односно расправи, као и за поступак мирења непосредним контактом са странама у
спору;
3) за доношење одговарајућег акта (препорука, решење) - у износу од 5.000 динара, по једном акту.
(2) У случају када је донета одлука о здруживању предлога за покретање поступка мирног решавања
индивидуалног радног спора и вођењу јединственог поступка, награда арбитра из става 1. тач. 1) и 2) овог
члана увећава се за 30% за другу и сваку следећу странку.
(3) Награда за један месец, по свим основима из ст. 1. и 2. овог члана, не може да износи више од 30.000
динара за арбитра, а за миритеља - не може да износи више од 50.000 динара.
Члан 4.
Обрачун и исплату награде миритељима и арбитрима врши Републичка агенција за мирно решавање
радних спорова, према расположивим подацима о обављеном раду у протеклом месецу.

Члан 5.
Миритељу, односно арбитру припада накнада трошкова које је имао у поступку мирног решавања радних
спорова, и то:
1) за путне трошкове - у висини стварних издатака за путовање средствима јавног саобраћаја ,
односно у висини 10% од прописане цене погонског горива, по пређеном километру, за путовање
сопственим возилом;
2) за ноћење - у висини стварних трошкова ноћења у хотелу, осим за ноћење у хотелу који је
категоризован са четири и више звездица;
3) за дневницу - у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике
Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;
4) за остале трошкове (резервације, превоз пртљага, градски превоз, службени телефонски
разговори и сл.) - у висини стварних трошкова .
Члан 6.
Обрачун и исплату накнаде трошкова миритељима и арбитрима врши Републичка агенција за мирно
решавање радних спорова, по правилу, на дан достављања доказа о насталим трошковима, а најкасније у
року од три дана од дана достављања доказа.
Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
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