
 
                                                                                                                   
                                АНЕКС  УГОВОРА  О  РАДУ 
 
                                                                                                        правни извор 
                                                                                            чл. 171. и 172. Закона о раду  
 
 
 закључен ____________ године између: 
 
  
 Привредног друштва _______ из ________________, улица и број _________ 
___________________, мат. број ______________, ПИБ _______________, шифра 
делатности ____________, које заступа директор _____________________ (у даљем 
тексту: послодавац)  и 
 
 Јована Јовановића из ______________, улица и број ___________________, 
(ЈМБГ ___________________ (у даљем тексту: запослени) 
 
 
        Члан 1. 
 Овај анекс уговора послодавац и запослени закључују на основу чл. 171. и 
172. Закона о раду. 
 
        Члан 2. 
 Закључењу овог анекса уговора послодавац и запослени приступају због 
промењених околности које су код послодавца наступиле увођењем нове 
технологије ___________________________, што је изазвало другачији процес рада 
у производним погонима послодавца, а самим тим и промене у организацији рада. 
 
        Члан 3. 
 Послодавац и запослени сагласно констатују да је послодавац дана ________ 
године запосленом у писменој форми доставио понуду за закључење овог анекса 
уговора, из разлога наведених у претходном члану. 
 Уместо послова које је раније обављао, послодавац је понудио запосленом 
премештај на друге одговарајуће послове. 
 У понуди послодавац је запосленом оставио рок за изјашњење о понуђеном 
премештају и упозорио га на правне последице које могу наступити у случају ако 
понуду одбије. 
 
        Члан 4. 
 Уговорне стране сагласно констатују да се запослени дописом од ________ 
године, заведеним у архиви послодавца под бројем ________, изјаснио да прихвата 
понуду послодавца за закључење овог анекса уговора о раду, с тим што задржава 
право да пред надлежним судом оспорава законитост понуђеног премештаја на 
друго радно место. 



 
        Члан 5. 
 Члан _____ у основном уговору о раду који су уговорне стране закључиле 
__________ године, заведеним код послодавца под бројем ________, мења се тако 
да гласи: 
 ''Запослени се премешта на послове радног места _____________________, 
редни број _____  у Правилнику о организацији и систематизацији радних места 
код послодавца, за које су предвиђени: __________ стручна спрема и ____ године 
радног искуства у струци, а од посебних услова рада ______________________. '' 
 Послодавац изјављује да је радно место из претходног става на које се 
премешта запослени  овим анексом уговора одговарајуће у потпуности према 
његовој стручној спреми и радном искуству. 
 
        Члан 6. 
 Члан ____ основног уговора о раду мења се тако да гласи: 
 '' За обављање послова радног места на које се премешта овим анексом 
уговора, запосленом се утврђује основна зарада у износу од ___________ динара, 
према коефицијенту _________. 
 Део зараде за радни учинак и увећану зараду послодавац ће запосленом 
обрачунавати и исплаћивати на начин, под условима и у роковима утврђеним 
колективним уговором код послодавца. 
 
        Члан 7. 
 У осталом делу основни уговор о раду остаје неизмењен. 
 
        Члан 8. 
 Евентуални спор из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у _______. 
 
        Члан 9. 
 Овај анекс уговора закључен је у ____ истоветна примерка, од којих ____ за 
послодавца, а ____ примерка за запосленог. 
 
 
 
               ЗАПОСЛЕНИ                                                    за   ПОСЛОДАВЦА  
 
            Јован Јовановић                                                              директор 
        _________________                                                   _________________    
 
 
 
 
 
 
 
 

 2


