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С  П  О  Р  А  З  У  М 
 Број: 50 /01/ 2015 

 Закључен 01.августа 2015. године  између : 

 

1. Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије са седиштем у Новом 

Саду, Старине Новака број 19 које представља председник Управног одбора, Стеван 

Радуновић и         

 

2. УГ ,, Стоп мобинг – Србија'' ул. Темишварски друм бб Зрењанин, матични број 

28019491, ПИБ 106711908, које заступа председник УО Жика Живадиновић 

 

 

Члан 1. 

 Полазећи од садржаја и интенција Закона о спречавању злостављања на раду, транзиције у којој 

се налази наше друштво и свих негативних последица које она носи, заоштравања односа између света 

рада и света капитала, уговорне стране сматрају неопходним закључење оваквог Споразума ради стварања 

оквира за заједничко деловање на пољу заштите запослених од мобинга. 

 

 Члан 2.  

 Уговорне стране сагласно констатују да Закон о спречавању злостављања на раду представља 

веома добру правну основу за заштиту интереса запослених. Имајући у виду чињеницу да у досадашњој 

пракси послодавци игноришу постојање овог закона и избегавају његову примену иако их закон изричито 

обавезује на одређена понашања и поступке, уговорне стране желе да својим заједничким активностима 

пруже помоћ члановима Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије, у случају да су 

им права нарушена. 

 

 Члан 3. 

 УГ ,, Стоп мобинг – Србија'' преузима обавезу пружања помоћи члановима Удружења 

професионалаца у јавним набавкама Републике Србије  у комуникацији са послодавцем а у циљу 

остваривања права запослених која им припадају на основу одредаба Закона о спречавању злостављања на 

раду.  
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 Члан 4. 

 УГ ,, Стоп мобинг – Србија'' преузима обавезу да сваки случај злостављања на раду, на основу 

пријаве од стране  овлашћеног лица Удружења професионалаца у јавним набавкама Републике Србије   

анализира, проучи, понуди решења за сваки конкретан случај и пружи правну помоћ запосленом који је 

изложен злостављању на раду. Правна помоћ подразумева и  ангажовање адвоката чију ће надокнату 

платити УГ ,, Стоп мобинг – Србија''. 

 

 Члан 5. 
 УГ ,, Стопмобинг – Србија'' преузима обавезу да члановима Удружења професионалаца у јавним 

набавкама Републике Србије пружа правну помоћ за случај да су им нарушена права која им гарантује  

Закон о заштити узбуњивача.  

 

 Члан 6. 

 УГ ,, Стоп мобинг – Србија се обавезује да од дана потписивања споразума у континуитету 

прати ситуацију на пољу заштите права запослених – чланова Удружења професионалаца у јавним 

набавкама  Републике Србије  и истовремено се обавезује да о оствареним резултатима свога рада, о 

предузетим активностима у заштити нарушених права запослених обавештава Удружење. 

 

 Члан 7. 

 Удружење професионалаца у јавним набавкама  Републике Србије    се обавезује да УГ ,, Стоп 

мобинг – Србија'' на име пружања горе наведених услуга уплаћује износ од   35,00 динара месечно за 

сваког свог члана на текући рачун удружења број : 275 – 0010222163084 - 68 

 

 Члан 8.  

 Ради реализације овог Споразума уговорне стране ће бити у непрекидном контакту и договараће 

се о сваком конкретном задатку. 

 

 Члан 9.  

 Споразум се закључује на неодређено време стим да свака уговорна страна може једнострано 

раскинути уговор без навођења конкретних разлога али уз обавезну писмену форму са отказним роком од 

30 дана. Након  3о дана од дана достављања писменог отказа,  споразум ће се сматрати раскинутим. 

  

 Члан 10. 

 Уговорне стране могу споразумно мењати уговор или поједине његове чланове, о чему ће се 

сачинити анекс који ће представљати саставни део овог споразума. 

 Овај Споразум  је закључен у 2 истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један 

примерак. Споразум ступа на снагу даном потписивања. 

 

 

 

 

 

  Удружење професионалаца у 

            Јавним набавкама  Републике Србије                                               УГ,,Стоп мобинг – Србија'' 

                                Председник УО                                                                               Председник 

                             Стеван Радуновић                                                                      Жика Живадиновић                                                              

           


