Извод из Општег колективног уговора
"VII ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 38.
Одређивање запослених за чијим је радом престала потреба врши
надлежни орган послодавца, применом критеријума утврђених законом и
колективним уговорима.
Критеријуми се примењују по редоследу утврђеном овим колективним
уговором.
Члан 39.
Резултати рада утврђују се на основу остварених учинака према утврђеним
нормативима и стандардима рада.
Ако код послодавца нису утврђени нормативи и стандарди, резултати рада
се утврђују на основу образложене оцене непосредног руководиоца засноване на
елементима: квалитета обављеног посла; самосталности у раду и иновација;
ефикасности рада; односа према раду, радним задацима и средствима
рада, као и дужини неплаћених одсустава, а везано за извршавање послова
радног места, плана рада и других показатеља.
Резултати рада из ст. 1. и 2. овог члана утврђују се за период од најмање
годину дана.
Члан 40.
Ако запослени остварују једнаке резултате рада, примењује се допунски
критеријум: имовно стање запосленог.
Имовно стање запосленог се утврђује на основу:
1. оствареног прихода по члану заједничког породичног домаћинства по
основу зараде, других примања и прихода од имовине у последњој
календарској години;
2. тржишне вредности непокретности коју у својини има запослени или
члан његовог заједничког породичног домаћинства.
Приход и тржишна вредност непокретности, у смислу става 2. овог члана,
утврђује се на основу документације, односно исправа надлежног органа.
Имовно стање запосленог утврђује надлежни орган послодавца.
Предност има запослени са слабијим имовним стањем.
Члан 41.
Ако запослени остварују једнаке резултате рада и имају једнако имовно
стање, примењују се следећи кретеријуми:
1. број чланова породице који остварују зараду, при чему предност има
запослени са мањим бројем чланова породице који остварују зараду;
2. дужина радног стажа, при чему предност има запослени са дужим радним
стажом;
3. здравствено стање запосленог и чланова његове уже породице, при чему
предност има запослени, ако он или члан његове уже породице болује од
тежег обољења, према налазу надлежног здравственог органа;
4. број деце на школовању, при чему предност има запослени који има више
деце на школовању.

Запосленој жени са дететом до две године живота, чији је укупан месечни
приход по члану домаћинства до висине минималне зараде, не може престати
радни однос по основу престанка потребе за њеним радом.
Члан 42.
Послодавац не може донети одлуку о престанку радног односа по основу
вишка инвалиду рада који је инвалидност стекао радом код тог послодавца,без
његове сагласности, као ни запосленом са одређеним годинама стажа осигурања
утврђених посебним, односно колективним уговором код послодавца. "

