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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

               „Р А Д О С Т“ 

Број: 600 

16. мај 2018. године 

Ч а ј е т и н а  

 
Управни одбор Предшколске установе „Радост“ Чајетина, на основу члана 119. став 1. тачка 1. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018), члана 

27. став 1. тачка 1. Статута Предшколске установе „Радост“ Чајетина и члана 3. став 6. Закона о раду 

(„Сл.гласник РС“ број 24,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017), на седници одржаној 

16. маја 2018. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„РАДОСТ“ ЧАЈЕТИНА 

 

 

 
Члан 1. 

Овим Правилником, у складу са законом и другим прописима, утврђују се права, обавезе и 

одговорности из радног односа запослених и то: заснивање радног односа, радно време, одмори и 

одсуства, заштита запослених, зарада, накнаде зараде и друга примања, накнада штете, престанак 

радног односа, остварење и заштита запослених, поступак измене овог Правилником и друга питања 

од значаја за запослене и послодавца. 

       Члан 2. 

Одредбе овог Правилником примењују се и обавезују све запослене код послодавца. 

 

       Члан 3. 

Овај Правилник, други општи акти послодавца и Уговор о раду не могу да садрже одредбе 

којима се запосленима дају мања права или утврђују неповољни услови рада од права и услова који су 

утврђени законом и другим прописима. 

 

Овим Правилником и другим општим актом послодавца могу да се утврде већа права и 

повољнији услови рада од права и услова утврђених законом и другим прописима, као и друга права 

која нису утврђена законом и другим прописима, ако законом није другачије одређено. 

 

Члан 4. 

Радни однос са послодавцем може да заснује лице које испуњава поред законом предвиђених 

услова и друге услове за рад на одређеним пословима утврђене општим актом послодавца (у даљем 

тексту: Правилник о систематизацији послова). 

Правилником о систематизацији утврђују се врста послова, стручна спрема и други посебни 

услови за рад на тим пословима као и потребан број извршилаца. 

 

        Члан 5. 

Послодавац не може да заснује радни однос за вршење одређеног посла са лицем које не 

испуњава услове утврђене у Правилнику о систематизацији послова. 
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Члан 6. 

Радни однос заснива се уговором о раду који закључују у писаном облику запослени и 

послодавац пре ступања запосленог на рад. 

Уговор о раду садржи: 

1. назив и седиште послодавца; 

2. лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог; 

3. врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова 

за које се закључује уговор о раду; 

4. назив и опис послова које запослени треба да обавља; 

5. место рада; 

6. врсту радног односа (на неодређено или одређено време); 

7. трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време; 

8. дан почетка рада; 

9. радно време (пуно, непуно или скраћено); 

10. новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду; 

11. елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга 

примања запосленог; 

12. рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право; 

13. трајање дневног и недељног радног времена. 

 

На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се одговарајуће одредбе 

закона и овог Правилника. 

Уговор о раду сматра се закљученим кад га потпишу запослени и послодавац. 

 

Уговор о раду садржи елементе прописане законом и закључује се у најмање три примерка од 

којих се један обавезно предаје запосленом, а два задржава послодавац. 

Послодавац је дужан да уговор о раду, односно други уговор у складу са законом или њихову 

копију држи у седишту или другој пословној просторији послодавца или на другом месту, у 

зависности од тога где запослени или радно ангажовано лице ради. 

 

Члан 7. 

Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном ступања на рад. 

Ако запослени не отпочне са радом даном утврђеним уговором о раду, а за то нема оправдане 

разлоге, сматраће се да није засновао радни однос са послодавцем, осим ако је спречен да ступи на рад 

из оправданих разлога или ако се послодавац и запослени другачије договоре. 

Као оправдани разлози због који запослени није у могућности да ступи на рад, дана утврђеном 

уговором о раду сматраће се: 

1. болест запосленог, 

2. тежа болест члана уже породице, 

3. смртни случај члана уже породице, 

4. позив војних или државних органа на војним дужностима или на захтев органа унутрашњих послова 

и сл. 

5. застој у саобраћају као оправдана сметња да се радник јави на рад, уколико му је пребивалиште ван 

места где ради, 

6. природне појаве или виша сила које су узрок да запослени није био у стању да се јави на рад, или је 

био спречен да одређеног данаступи на посао (земљотрес, поплаве и др ). 

 

        Члан 8. 

Пробни рад може да уговори установа са васпитачем и стручним сарадником који има лиценцу 

и који се прима у радни однос на неодређено време. 
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Изузетно од става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у радни 

однос на одређено време дуже од годину дана. 

Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже шест месеци. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник који је за време пробног рада показао да својим 

компетенцијама може успешно да ради на постизању прописаних принципа, циљева и стандарда 

постигнућа, наставља са радом у истом радно-правном својству, а ако се на основу оцене директора, а 

по прибављеном мишљењу педагошког колегијума, утврди да то није показао, престаје му радни 

однос. Радни однос престаје даном отказног рока, без права на отпремнину. 

 Отказни рок је 15 радних дана. 

 

       Члан 9. 

Пријем у радни однос у установи врши се на основу преузимања запосленог са листе 

запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су 

засновали радни однос са непуним радним временом (у даљем тексту: преузимање са листе), као и на 

основу преузимања или конкурса ако се није могло извршити преузимање са листе.  

Запослени који је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом може бити 

преузет иако није стављен на листу из става 1. овог члана, уколико на тој листи нема лица са 

одговарајућим образовањем, уз сагласност запосленог и директора установе и радне подгрупе из члана 

153. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања.  

Установе могу вршити и узајамно преузимање запослених на неодређено време, на 

одговарајуће послове, на основу потписаног споразума о узајамном преузимању уз претходну 

сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиховог радног ангажовања до 20%.  

Уколико нису испуњени услови из ст. 1-3. овог члана, радни однос у установи може се 

засновати на основу конкурса на неодређено време и одређено време, у складу са законом или 

преузимањем из друге јавне службе, на начин прописан законом којим се уређују радни односи у 

јавним службама.  

Члан 10. 

Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, а за чијим радом је у 

потпуности престала потреба, сматра се нераспоређеним и остварује право на преузимање са листе.  

Запослени из става 1. овог члана остварује право на накнаду плате у висини од 65% плате коју 

је примио за месец који претходи месецу у коме је остао нераспоређен до преузимања са листе, а 

најкасније до 15. септембра наредне школске године.  

Запосленом из става 1. овог члана који није преузет са листе у року из става 2. овог члана, 

престаје радни однос и остварује право на отпремнину, у складу са законом.  

Запосленом из става 1. овог члана, који без оправданих разлога одбије преузимање са листе, 

престаје радни однос без права на отпремнину.  

Запослени за чијим радом је делимично престала потреба и запослени који је засновао радни 

однос са непуним радним временом, стављањем на листу запослених са које се врши преузимање, 

остварује право на преузимање са листе и не остварује друга права која има запослени за чијим радом 

је у потпуности престала потреба.  

Члан 11. 

Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који расписује 

директор.  

Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 

на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 

пријавним формуларом достављају установи.  

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни члан комисије је 

секретар установе. Комисија има најмање три члана.  
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Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона о 

основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.  

Кандидати из става 4. овог члана, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 

на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 

послове запошљавања применом стандардизованих поступака.  

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 

у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и 

ученицима.  

Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и доноси 

решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.  

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у 

року од осам дана од дана достављања решења из става 7. овог члана.  

Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења.  

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица 

у јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом.  

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам 

дана.  

Решење из става 7. овог члана оглашава се на званичној интернет страници Министарства, када 

постане коначно.  

      Члан 12. 

Радни однос на одређено време у установи заснива се на основу конкурса, спроведеног на 

начин прописан за заснивање радног односа на неодређено време.  

Установа може да прими у радни однос на одређено време лице:  

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана;  

2) ради обављања послова педагошког асистента, односно андрагошког асистента.  

Изузетно, установа без конкурса може да прими у радни однос на одређено време лице:  

1) ради замене одсутног запосленог до 60 дана;  

2) до избора кандидата - када се на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време не пријави 

ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове, а најкасније до 31. 

августа текуће школске године;  

3) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за 

пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 31. августа текуће школске године. 

У поступку избора педагошког асистента, односно андрагошког асистента прибавља се 

мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.  

За обављање послова педагошког асистента, односно андрагошког асистента установа са лицем 

закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину. 

Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време. 

 

Члан 13. 

Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом на одређено и 

неодређено време. 

Запослени који ради са непуним радним временом има право на зараду, друга примања и друга 

права из радног односа сразмерно времену проведеном на раду, осим ако за поједина права законом, 

општим актом и уговором о раду није друкчије одређено. 

Послодавац је дужан да запосленом који ради са непуним радним временом обезбеди исте 

услове рада као и запосленом са пуним радним временом који ради на истим или сличним пословима. 

Послодавац је дужан да благовремено обавести запослене о доступности послова са пуним и 

непуним радним временом, на начин и у роковима утврђеним општим актом. 

Послодавац је дужан да размотри захтев запосленог са непуним радним временом за прелазак 

на пуно радно време, као и запосленог са пуним радним временом за прелазак на непуно радно време. 
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Члан 14. 

Васпитачу и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у 

погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања, 

годишњег програма рада и поделе часова. 

Васпитач или стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме, има статус 

запосленог са непуним радним временом. 

Васпитач и стручни сарадник који је остао нераспоређен, остварује права запосленог за чијим је 

радом престала потреба, у складу са законом. 

Члан 15. 

Послодавац може да заснује радни однос са приправником.  

Приправник је лице које први пут у својству наставника, васпитача, стручног сарадника, 

односно секретара заснива радни однос у установи, са пуним или непуним радним временом и 

оспособљава се за самосталан рад, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за 

лиценцу, односно стручног испита за секретара установе.  

Приправнички стаж траје најдуже две године.  

За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао 

наставника, васпитача и стручног сарадника, установа приправнику одређује ментора.  

Прва три месеца приправничког стажа наставник, односно васпитач - приправник ради под 

непосредним надзором наставника или васпитача који има лиценцу и које му одређује ментор.  

Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором 

одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.  

Изузетно, ако установа нема ментора, односно одговарајућег наставника, васпитача и стручног 

сарадника са лиценцом, ангажоваће наставника, васпитача и стручног сарадника са лиценцом из друге 

установе.  

Стручни сарадник - приправник који има образовање из члана 140. Закона о основама система 

образовања и васпитања и који је током студија остварио најмање 10 бодова, у складу са Европским 

системом преноса бодова на основу праксе у установи, свој рад може да обавља без непосредног 

надзора стручног сарадника са лиценцом из става 6. овог члана.  

Приправник који савлада програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника 

има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.  

Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.  

Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је у 

законом прописаном року пријављен за полагање испита за лиценцу, приправнику се рок за полагање 

испита за лиценцу продужава до организовања испита.  

Трошкове полагање испита из става 9. овог члана, сноси установа.  

Програм обуке за ментора, програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног 

сарадника, који укључује и програм оспособљавања за рад са децом и ученицима са сметњама у 

развоју и инвалидитетом, начин и поступак провере савладаности тог програма, програм испита за 

стицање и поновно стицање лиценце, начин полагања и језик на коме се полаже испит, састав и начин 

рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже 

испит за лиценцу, прописује министар. 

Приправнику у радном односу на неодређено време, који у року од две године од дана 

заснивања радног односа не положи испит за лиценцу - престаје радни однос.  

Приправнику у радном односу на одређено време својство приправника престаје након 

положеног испита за лиценцу, а радни однос истеком времена на које је примљен у радни однос.  

За време приправничког стажа, приправник има право на зараду и сва друга права из радног 

односа, у складу са законом, правилником о раду и уговором о раду. 
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Члан 16. 

Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља и приправник - стажиста.  

Приправник - стажиста обавља приправнички стаж, савладава програм за увођење у посао и 

полагање испита за лиценцу под непосредним надзором наставника, васпитача и стручног сарадника 

који има лиценцу.  

Установа и приправник - стажиста закључују уговор о стручном усавршавању у трајању од 

најмање годину, а најдуже две године.  

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос.  

Приправник - стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права одлучивања и 

нема право да оцењује ученике у школи.  

На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона које се 

односе на приправника. 

Члан 17. 

 Права, обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором о међусобним 

правима и обавезама, без заснивања радног односа.  

Директору установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати 

на послове које је обављао пре именовања.  

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност због истека мандата 

или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на послове који 

одговарају степену и врсти његовог образовања.  

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 3. овог члана остварује права као запослени за 

чијим радом је престала потреба, у складу са законом. 

 

Члан 18. 

 Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално 

стручно усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и 

стицања, односно унапређивања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за 

постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа.  

У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник може професионално да 

напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки 

саветник и високи педагошки саветник.  

Наставник, васпитач и стручни сарадник остварује право на увећану плату за стечено звање.  

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право на одсуство из установе у трајању од три 

радна дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног усавршавања. 

Распоред одсуства наставника, васпитача и стручног сарадника ради стручног усавршавања планира 

педагошки колегијум.  

План стручног усавршавања у складу са приоритетима установе ради остваривања циљева 

образовања и васпитања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарства, доноси орган 

управљања установе.  

Податке о професионалном развоју наставник, васпитач и стручни сарадник чува у мапи 

професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио).  

Приоритетне области за период од три године, облике стручног усавршавања, програме и начин 

организовања сталног стручног усавршавања, услове, орган који одлучује о стицању звања и поступак 

напредовања, стицање звања у току стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника, образац уверења о савладаном програму, садржај портфолија и друга питања од значаја за 

стручно усавршавање, прописује министар. 

Трошкови образовања, стручног оспособљавање или усавршавања обезбеђују се из средстава 

послодавца и других извора. 

У случају да запослени прекине образовање, стручно оспособљавање или усавршавање дужан 

је да послодавцу накнади трошкове осим ако је то учинио из оправданих разлога. 
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Члан 19. 

Радно време је временски период у коме је запослени дужан, односно расположив да обавља 

послове према налозима послодавца, на месту где се послови обављају, у складу са законом. 

Запослени и послодавац могу се споразумети да један период радног времена у оквиру 

уговореног радног времена запослени послове обавља од куће. 

Радним временом не сматра се време у коме је запослени приправан да се одазове на позив 

послодавца да обавља послове ако се укаже таква потреба, при чему се запослени не налази на месту 

где се његови послови обављају, у складу са законом. 

Време приправности и висина накнаде за исту уређује се законом или уговором о раду. 

Време које запослени у току приправности проведе у обављању послова по позиву послодавца 

сматра се радним временом. 

Члан 20. 

Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако законом није друкчије одређено. 

Општим актом може да се утврди да пуно радно време буде краће од 40 часова недељно, али не 

краће од 36 часова недељно. 

Запослени из става 2. овог члана остварује сва права из радног односа као да ради са пуним 

радним временом. 

Непуно радно време јесте радно време краће од пуног радног времена. 

 

Члан 21. 

На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају 

више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у 

одређеном року заврши посао који није планиран. 

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. 

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укључујући и прековремени рад. 

Запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са 

законом не може да се одреди прековремени рад на тим пословима, ако законом није друкчије 

одређено. 

Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених. 

 

Члан 22. 

Радна недеља траје, по правилу, пет радних дана. 

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац. 

Радни дан, по правилу, траје осам часова. 

 

Члан 23. 

Послодавац је дужан да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена 

најмање пет дана унапред, осим у случају увођења прековременог рада. 

Изузетно послодавац може да обавести запослене о распореду и промени распореда радног 

времена у краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред у случају потребе посла услед 

наступања непредвиђених околности. 

Пуно или непуно радно време запосленог не мора бити распоређено једнако по радним 

недељама, већ се утврђује као просечно недељно радно време на месечном нивоу. 

У случају из става 3. овог члана, запослени може да ради најдуже 12 часова дневно, односно 48 

часова недељно укључујући и прековремени рад. 

 

Члан 24. 

Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена када то захтева природа делатности, 

организација рада, боље коришћење средстава рада, рационалније коришћење радног времена и 

извршење одређеног посла у утврђеним роковима. 



8 

 

Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од 

шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од уговореног радног времена 

запосленог. 

У случају прерасподеле радног времена, радно време не може да траје дуже од 60 часова 

недељно. 

Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом. 

 

Члан 25. 

Прерасподела радног времена не може се вршити на пословима на којима је уведено скраћено 

радно време. 

Члан 26. 

Запослени коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши прерасподела радног 

времена има право да му се часови рада дужи од уговореног радног времена остварени у прерасподели 

радног времена прерачунају у његово радно време и да га послодавац одјави са обавезног социјалног 

осигурања по истеку тог времена или да му те часове рада обрачуна и исплати као часове 

прековременог рада. 

Члан 27. 

Рад у сменама је организација рада код послодавца према којој се запослени на истим 

пословима смењују према утврђеном распореду, при чему измена смена може да буде континуирана 

или са прекидима током одређеног периода дана или недеља. 

Запослени који ради у сменама је запослени који код послодавца код кога је рад организован у 

сменама у току месеца посао обавља у различитим сменама најмање трећину свог радног времена. 

 

Члан 28. 

Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току дневног рада у 

трајању од најмање 30 минута. 

Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на одмор у току 

рада у трајању од најмање 15 минута. 

Запослени који ради дуже од 10 часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању од 

најмање 45 минута. 

Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на крају радног времена. 

Време одмора из ст. 1-3. овог члана урачунава се у радно време. 

 

Члан 29. 

Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад не прекида, ако 

природа посла не дозвољава прекид рада, као и ако се ради са странкама. 

Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног рада доноси послодавац. 

 

Члан 30. 

Запослени има право на одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, 

ако законом није друкчије одређено. 

Запослени који ради у прерасподели радног времена има право на одмор у оквиру 24 часа у 

непрекидном трајању од најмање 11 часова. 

 

Члан 31. 

Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се 

додаје време дневног одмора, ако законом није друкчије одређено. 

Недељни одмор се, по правилу, користи недељом. 

Послодавац може да одреди други дан за коришћење недељног одмора ако природа посла и 

организација рада то захтева. 
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Изузетно од става 1. овог члана, запослени који због обављања посла у различитим сменама 

или у прерасподели радног времена не може да користи одмор у трајању утврђеном у ставу 1. овог 

члана, има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно. 

Ако је неопходно да запослени ради на дан свог недељног одмора, послодавац је дужан да му 

обезбеди одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно у току наредне недеље. 

 

Члан 32. 

Запослени има право на годишњи одмор у складу са законом. 

Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години после месец 

дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. 

Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у смислу прописа о 

здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде. 

Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити 

или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног односа у складу са законом. 

 

Члан 33. 

У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању утврђеном 

општим актом и уговором о раду, а најмање 20 радних дана. 

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана 

увећава по основу радног искуства и стручне спреме запосленог и других критеријума утврђених 

уговором о раду. 

1) доприноса на раду - три радна дана;  

2) услова рада, у складу са општим актом послодавца - до пет радних дана;  

3) радног искуства - на сваких пет година рада у радном односу по један радни дан;  

4) стручне спреме:  

- са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету - четири радна дана;  

- са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године - три радна 

дана;  

- са средњим образовањем - два радна дана;  

- са осталим нивоима образовања - један радни дан;  

5) социјалних услови:  

- инвалиду рада и војном инвалиду - два радна дана;  

- самохраном родитељу са дететом до 14 година живота - два радна дана. Самохраним родитељем 

сматра се родитељ који сам врши родитељско право, када је други родитељ непознат, или је умро, или 

сам врши родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са дететом, а суд још није 

донео одлуку о вршењу родитељског права. Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају када је 

други родитељ потпуно или трајно неспособан за привређивање, а није стекао право на пензију или 

када се други родитељ налази на издржавању казне дуже од шест месеци. Не сматра се, у смислу овог 

члана, самохраним родитељ који по престанку раније брачне, односно ванбрачне заједнице, заснује 

нову брачну, односно ванбрачну заједницу  

- родитељу са троје деце до 16 година живота - три радна дана. 

Годишњи одмор, са свим основима увећања, не може да траје дуже од 30 радних дана у 

календарској години. 

Члан 34. 

При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као пет радних дана. 



10 

 

Празници који су нерадни дани у складу са законом, одсуство са рада уз накнаду зараде и 

привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравственом осигурању не урачунавају се у 

дане годишњег одмора. 

Ако је запослени за време коришћења годишњег одмора привремено спречен за рад у смислу 

прописа о здравственом осигурању – има право да по истеку те спречености за рад настави коришћење 

годишњег одмора. 

Члан 35. 

Запослени има право на дванаестину годишњег одмора из члана 33. овог правилника 

(сразмерни део), за сваки месец дана рада у календарској години у којој је засновао радни однос или у 

којој му престаје радни однос. 

Члан 36. 

Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у складу са законом. 

Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две 

радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. 

Запослени има право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако се са послодавцем 

споразуме да годишњи одмор користи у више делова. 

Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској 

години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 

детета и посебне неге детета – има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године. 

 

Члан 37. 

У зависности од потребе посла, послодавац одлучује о времену коришћења годишњег одмора, 

уз претходну консултацију запосленог. 

Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума 

одређеног за почетак коришћења годишњег одмора. 

Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о коришћењу 

годишњег одмора послодавац може доставити и непосредно пре коришћења годишњег одмора. 

Послодавац може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора ако то захтевају 

потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора. 

У случају коришћења колективног годишњег одмора код послодавца или у организационом 

делу послодавца, послодавац може да донесе решење о годишњем одмору у коме наводи запослене и 

организационе делове у којима раде и да исто истакне на огласној табли, најмање 15 дана пре дана 

одређеног за коришћење годишњег одмора, чиме се сматра да је решење уручено запосленима. 

Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у електронској 

форми, а на захтев запосленог послодавац је дужан да то решење достави и у писаној форми. 

 

Члан 38. 

У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није искористио 

годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег 

одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног 

годишњег одмора. 

Накнада из става 1. овог члана има карактер накнаде штете. 

 

Члан 39. 

 Запослени има право у току календарске године на одсуство са рада уз накнаду плате у 

укупном трајању до седам радних дана у току календарске године, у следећим случајевима:  

1) склапање брака - седам радних дана;  

2) склапање брака детета - три радна дана;  

3) порођај члана уже породице - један радни дан;  

4) теже болести члана уже породице - седам радних дана;  
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5) заштите од отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих елементарном непогодом 

- пет радних дана;  

6) селидба домаћинства на подручју места рада - два радна дана;  

7) селидба домаћинства ван места рада - три радна дана;  

8) учествовање на синдикалним сусретима и семинарима за образовање синдикалних активиста - 

седам радних дана;  

9) два узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви рачунајући и дан давања крви;  

10) смрти члана уже породице - пет радних дана;  

11) смрти родитеља брачног друга - пет радних дана;  

12) полагања стручног испита - пет радних дана;  

13) за решавање личних потреба - два радна дана.  

Одсуство у случају смрти члана уже породице и добровољног давања крви не урачунава се у 

укупан број радних дана плаћеног одсуства у току календарске године.  

Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се: брачни друг, деца, браћа и сестре, 

родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ. 

 

Члан 40. 

Послодавац може запосленом да одобри неплаћено одсуство у току календарске године у 

следећим случајевима:  

1) неговања болесног члана уже породице - до седам радних дана;  

2) смрти сродника који није члан ужег породичног домаћинства - два радна дана;  

3) обављања приватних послова запосленог - два радна дана;  

4) посета брачном другу ван места становања - до седам радних дана;  

5) ради школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и усавршавања (мастер, 

докторат, итд.) којем запослени приступа на своју иницијативу - до 30 радних дана;  

6) лечења о сопственом трошку - до 30 радних дана;  

7) и у другим случајевима утврђеним у колективном уговору код послодавца и правилником о раду, у 

складу са захтевом запосленог.  

Неплаћено одсуство се одобрава, на писмени захтев запосленог, под условом да је запослени 

приложио одговарајућу документацију (доказ о постојању правног основа за коришћење неплаћеног 

одсуства).  

За време одсуствовања са рада у наведеним случајевима, запосленом мирују права и обавезе из 

радног односа, осим ако законом није другачије одређено. 

 

Члан 41. 

Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, осим права и обавеза 

за које је законом, општим актом, односно уговором о раду друкчије одређено, ако одсуствује са рада 

због: 

1. одласка на одслужење, односно дослужење војног рока; 

2. упућивања на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру међународно-техничке 

или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга представништва; 

3. привременог упућивања на рад код другог послодавца; 

4. избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, политичкој 

организацији или другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради 

код послодавца; 

5. издржавања казне затвора, односно изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, 

 у трајању до шест месеци. 

Запослени коме мирују права и обавезе из става 1. овог члана има право да се у року од 15 дана 

од дана одслужења, односно дослужења војног рока, престанка рада у иностранству, односно код 

другог послодавца, престанка функције, повратка са издржавања казне затвора, односно мере 

безбедности, васпитне или заштитне мере – врати на рад код послодавца. 
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Права из ст. 1. и 2. овог члана има и брачни друг запосленог који је упућен на рад у 

иностранство у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, 

конзуларна и друга представништва. 

Члан 42. 

Запослени може у току рада бити распоређен да обавља све послове које одговарају његовој 

врсти и степену стручне, односно школске спреме ако то захтевају потребе процеса рада и 

организације рада, у складу са законом и овим Правилником. 

 

Члан 43. 

Запослени, као и лице ангажована ван радног односа, има право на безбедност и заштиту 

живота и здравља на раду, у складу са законом. 

Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља на раду 

како не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље запослених и других лица. 

Запослени је дужан да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би 

могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 44. 

Запослени не може да ради прековремено ако би, по налазу надлежног здравственог органа, 

такав рад могао да погорша његово здравствено стање. 

Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у 

складу са законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог 

стања или последице опасне за његову околину. 

 

Члан 45. 

Запослени има право увида у документе који садрже личне податке који се чувају код 

послодавца и право да захтева брисање података који нису од непосредног значаја за послове које 

обавља, као и исправљање нетачних података. 

Лични подаци који се односе на запосленог не могу да буду доступни трећем лицу, осим у 

случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то потребно ради доказивања права и 

обавеза из радног односа или у вези са радом. 

Личне податке запослених може да прикупља, обрађује, користи и доставља трећим лицима 

само запослени овлашћен од стране директора. 

 

Члан 46. 

Омладина ужива заштиту у свему према Закону о раду. 

 

Члан 47. 

Запослена за време трудноће и запослена која доји дете не може да ради на пословима који су, 

по налазу надлежног здравственог органа, штетни за њено здравље и здравље детета, а нарочито на 

пословима који захтевају подизање терета или на којима постоји штетно зрачење или изложеност 

екстремним температурама и вибрацијама. 

Послодавац је дужан да запосленој из става 1. овог члана обезбеди обављање других 

одговарајућих послова, а ако таквих послова нема, да је упути на плаћено одсуство. 

 

Члан 48. 

Запослена за време трудноће и запослена која доји дете не може да ради прековремено и ноћу, 

ако би такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета, на основу налаза надлежног 

здравственог органа. 

Запослена за време трудноће има право на плаћено одсуство са рада у току дана ради обављања 

здравствених прегледа у вези са трудноћом, одређених од стране изабраног лекара у складу са 

законом, о чему је дужна да благовремено обавести послодавца. 
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Члан 49. 

Један од родитеља са дететом до три године живота може да ради прековремено, односно ноћу, 

само уз своју писмену сагласност. 

Самохрани родитељ који има дете до седам година живота или дете које је тежак инвалид може 

да ради прековремено, односно ноћу, само уз своју писмену сагласност. 

 

Члан 50. 

Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени за време трудноће 

и запосленом родитељу са дететом млађим од три године живота или дететом са тежим степеном 

психофизичке ометености – само уз писмену сагласност запосленог. 

 

Члан 51. 

Права из овог Правилника има и усвојилац, хранитељ, односно старатељ детета. 

 

Члан 52. 

Послодавац је дужан да запосленој жени, која се врати на рад пре истека годину дана од рођења 

детета, обезбеди право на једну или више дневних пауза у току дневног рада у укупном трајању од 90 

минута или на скраћење дневног радног времена у трајању од 90 минута, како би могла да доји своје 

дете, ако дневно радно време запослене жене износи шест и више часова. 

Пауза или скраћено радно време из става 1. овог члана рачунају се у радно време, а накнада запосленој 

по том основу исплаћује се у висини основне зараде, увећане за минули рад. 

 

Члан 53. 

Запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја (у даљем тексту: 

породиљско одсуство), као и одсуство са рада ради неге детета, у укупном трајању од 365 дана. 

Запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство на основу налаза надлежног 

здравственог органа најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај. 

Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја. 

Запослена жена, по истеку породиљског одсуства, има право на одсуство са рада ради неге 

детета до истека 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства из става 2. овог члана. 

Отац детета може да користи право из става 3. овог члана у случају кад мајка напусти дете, 

умре или је из других оправданих разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора, 

тежа болест и др.). То право отац детета има и када мајка није у радном односу. 

Отац детета може да користи право из става 4. овог члана. 

За време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета запослена жена, односно 

отац детета, има право на накнаду зараде, у складу са законом. 

 

Члан 54. 

Запослена жена има право на породиљско одсуство и право на одсуство са рада ради неге 

детета за треће и свако наредно новорођено дете у укупном трајању од две године. 

Право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у укупном трајању од две 

године има и запослена жена која у првом порођају роди троје или више деце, као и запослена жена 

која је родила једно, двоје или троје деце а у наредном порођају роди двоје или више деце. 

Запослена жена из ст. 1. и 2. овог члана, по истеку породиљског одсуства, има право на одсуство са 

рада ради неге детета до истека две године од дана отпочињања породиљског одсуства. 

Отац детета из ст. 1. и 2. овог члана може да користи право на породиљско одсуство у случајевима и 

под условима утврђеним законом, а право на одсуство са рада ради неге детета у дужини утврђеној у 

ставу 3. овог члана. 
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Члан 55. 

Право да користи породиљско одсуство у трајању утврђеном законом има и запослена жена ако 

се дете роди мртво или умре пре истека породиљског одсуства. 

 

Члан 56. 

Један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке 

ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да, по 

истеку породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, одсуствује са рада или да ради са 

половином пуног радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета. 

Право у смислу става 1. овог члана остварује се на основу мишљења надлежног органа за оцену 

степена психофизичке ометености детета, у складу са законом. 

За време одсуствовања са рада, у смислу става 1. овог члана, запослени има право на накнаду 

зараде, у складу са законом. 

За време рада са половином пуног радног времена, у смислу става 1. овог члана, запослени има 

право на зараду у складу са законом, општим актом и уговором о раду, а за другу половину пуног 

радног времена – накнаду зараде у складу са законом. 

Услове, поступак и начин остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета 

ближе уређује министар надлежан за друштвену бригу о деци. 

 

Члан 57. 

Хранитељ, односно старатељ детета млађег од пет година живота има право да, ради неге 

детета, одсуствује са рада осам месеци непрекидно од дана смештаја детета у хранитељску, односно 

старатељску породицу, а најдуже до навршених пет година живота детета. 

Ако је смештај у хранитељску, односно старатељску породицу наступио пре навршена три 

месеца живота детета, хранитељ, односно старатељ детета има право да, ради неге детета, одсуствује 

са рада до навршених 11 месеци живота детета. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана има и лице коме је, у складу са прописима о усвојењу, упућено 

дете на прилагођавање пре заснивања усвојења, а по заснивању усвојења – и један од усвојилаца. 

За време одсуства са рада ради неге детета, лице које користи право из ст. 1-3. овог члана има 

право на накнаду зараде у складу са законом. 

 

Члан 58. 

Родитељ или старатељ, односно лице које се стара о особи оштећеној церебралном парализом, 

дечјом парализом, неком врстом плегије или оболелој од мишићне дистрофије и осталих тешких 

обољења, на основу мишљења надлежног здравственог органа, може на свој захтев да ради са непуним 

радним временом, али не краћим од половине пуног радног времена. 

Запослени који ради са непуним радним временом у смислу става 1. овог члана има право на 

одговарајућу зараду, сразмерно времену проведеном на раду, у складу са законом, општим актом и 

уговором о раду. 

Члан 59. 

Права из члана 57. овог Правилника има и један од усвојилаца, хранитељ, односно старатељ 

детета, ако је детету, с обзиром на степен психофизичке ометености, потребна посебна нега. 

 

Члан 60. 

Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, односно старатељ има право да одсуствује са рада док 

дете не наврши три године живота. 

За време одсуствовања са рада из става 1. овог члана права и обавезе по основу рада мирују, ако 

за поједина права законом, општим актом и уговором о раду није друкчије одређено. 
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Члан 61. 

Запосленом – особи са инвалидитетом и запосленом са здравственим сметњама, послодавац је 

дужан да обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са законом. 

 

Члан 62. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао у смислу 

члана 101. Закона о раду. 

Ако послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао у смислу члана 101 Закона 

о раду, запослени се сматра вишком у смислу члана 179. став 5. тачка 1) Закона о раду. 

 

Члан 63. 

Запослени је дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене 

спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу потврду 

лекара која садржи и време очекиване спречености за рад. 

У случају теже болести, уместо запосленог, потврду послодавцу достављају чланови уже 

породице или друга лица са којима живи у породичном домаћинству. 

Ако запослени живи сам, потврду је дужан да достави у року од три дана од дана престанка 

разлога због којих није могао да достави потврду. 

Лекар је дужан да изда потврду из става 1. овог члана. 

Ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. овог 

члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене 

способности запосленог, у складу са законом. 

 

Члан 64. 

 Послодавац уводи утврђивање радне успешности запосленог у циљу успостављања 

квалитетног, благовременог и ефикасног извршавања циљева и задатака јавне службе и извршења 

послова радног места запосленог у складу са оствареним резултатима рада и испуњеним другим 

мерилима за оцену радне успешности.  

Вредновањем радне успешности запосленог успостављају се услови за:  

1) напредовање кроз платне разреде, односно увећање плате по основу радне успешности изнад 

очекиване;  

2) процену радних и стручних способности за обављање послова радног места запосленог на пробном 

раду;  

3) правилно одлучивање о упућивању запослених на стручно усавршавање и додатно образовање;  

4) изрицање мера за неостваривање очекиване радне успешности у складу са законом;  

5) одлучивање о другим правима и обавезама запосленог. 

 

       Члан 65. 

 Систем вредновања радне успешности, очекивани резултати рада за послове који се обављају у 

јавној служби, мерила и начин њиховог мерења у складу са природом тих послова, начин њиховог 

обављања и други елементи који утичу на обављање послова који произлазе из закона или других 

прописа којима се уређује рад јавне службе, уредиће се посебним актом послодавца, донетим на 

основу подзаконских прописа. 

       Члан 66. 

 Запослени у јавној служби остварују право на основну плату, увећану плату, накнаду плате, 

накнаду трошкова и друга примања у складу са Законом о систему плата запослених у јавном сектору 

и Законом о запосленима у јавним службама.  

Лица која су ангажована ван радног односа у јавној служби могу да остваре право на новчану 

накнаду за свој рад у складу са законом. 

Члан 67. 

 Основна плата одређује се множењем основице са коефицијентом за обрачун плате.  
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Основна плата одређује се за радно место за које је запослени закључио уговор о раду, односно 

на које је премештен у складу са законом.  

Ако је уговором о раду одређено да запослени обавља послове више радних места, основна плата 

одређује се за свако радно место сразмерно времену проведеном на раду на том радном месту.  

Запослени остварује основну плату из става 1. овог члана за остваривање очекиване радне успешности 

за послове које обавља. 

Члан 68. 

Основица за обрачун и исплату основне месечне плате запослених утврђује се у складу са 

законом којим се уређује систем плата запослених у јавном сектору.  

Основица из става 1. овог члана служи за обрачун месечне плате запосленог.  

Основица за обрачун основне плате за остварене сате рада за запосленог који у току месеца 

није остварио пун фонд радних сати због одсуства са рада у складу са законом или због рада са 

непуним радним временом, добија се дељењем основице из става 1. овог члана 107. са бројем 174. 

 

Члан 69. 

 Лицу које заснива радни однос, уговором о раду одређује се почетни коефицијент радног места 

чије послове обавља.  

 Почетни коефицијент, услови и мерила за увећање коефицијента, уређују се Законом о 

запосленима у јавним службама и Законом о систему плата запослених у јавним службама. 

 

Члан 70. 

Запослени остварује право на увећану плату за: 

-  руковођење унутрашњом организационом јединицом, 

-  за дежурство и рад по позиву, 

-  због посебних услова рада, 

-  због додатног оптерећења на раду, 

-  за остварену радну успешност изнад очекиване, 

-  за рад ноћу,  

-  за рад на дан празника који није радни дан,  

-  за прековремени рад и приправност и 

-   минули рад, 

 а све у складу са одредбама Закона о запосленима у јавним службама и Закона о систему плата 

запослених у јавним службама. 

 

Уколико Установа остварује и сопствене приходе у складу са законом, може да се увећава 

основна плата сразмерно учешћу трошкова рада запосленог у стицању сопствених прихода, највише 

до 30%. 

Члан 71. 

Исплата плате се врши два пута месечно, први део до двадесетог у месецу  (аконтација), а други 

део до петог у наредном месецу (коначни обрачун). 

Плата се исплаћује само у новцу. 

Члан 72. 

Запослени има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходних 12 месеци за 

време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, 

војне вежбе и одазивања на позив државног органа, осим ако се одазива на позив државног органа у 

својству вештака или другог лица које учествује у поступку за чије учешће прима накнаду по 

посебном пропису.  

Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде плате из става 1. овог члана у 

случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивања на позив државног органа, 

од органа на чији се позив запослени одазвао, ако законом није другачије одређено.  
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Члан 73. 

Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене 

спречености за рад до 30 дана (у даљем тексту: привремена спреченост за рад), и то:  

1) у висини 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена 

спреченост за рад, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са прописима о 

раду, ако је привремена спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада;  

2) у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена 

спреченост за рад, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са прописима о 

раду, ако је привремена спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном 

болешћу.  

Члан 74. 

Запослени који је нераспоређен у складу са законом, има право на накнаду плате у периоду за 

који, у складу са законом, такву накнаду остварује, у висини 65% основне плате за месец који 

претходи месецу у коме је остао нераспоређен, осим ако посебним законом није другачије одређено. 

Запослени који је, у складу са законом, удаљен са рада има право на накнаду плате сходном 

применом општих прописа о раду. 

Запослени има право на накнаду плате у висини утврђеној посебним прописима док је 

привремено спречен за рад због болести и компликација у вези са одржавањем трудноће, док је на 

породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада ради посебне неге детета 

или другог лица, као и одсуству са рада за време прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног 

државног органа или надлежног органа послодавца због необезбеђивања безбедности и заштите на 

раду, односно за време прекида рада до кога је дошло без кривице запосленог, као и у другим 

случајевима и у висини утврђеној у складу са законом. 

 

Члан 75. 

Запослени има право на накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада (у даљем тексту: 

накнада за превоз), за време које је провео на службеном путу у земљи или иностранству, за смештај и 

исхрану док ради и борави на терену, за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора 

и на накнаду трошкова који су изазвани привременим или трајним премештајем у друго место рада, 

ако остваривање наведених права није обезбеђено на другачији начин.  

До увећања висине накнаде за превоз у случају промене места становања запосленог након 

заснивања радног односа долази уз сагласност послодавца, осим ако промена места становања није 

последица настала премештајем, односно распоређивањем запосленог на захтев послодавца због 

потребе службе, односно организације рада.  

Накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора имају 

карактер плате и њихову висину утврђује Влада, уз претходно прибављено мишљење Социјално-

економског савета Републике Србије, након што се за такву врсту накнаде трошкова стекну услови у 

буџету Републике Србије.  

Право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора 

запослени остварује у складу са одредбама закона, од дана ступања на снагу акта Владе из става 3. 

овог члана. 

Члан 76. 

 Запослени има право на накнаду трошкова и то:  

1) за долазак и одлазак са рада, у висини пуног износа превозне карте у јавном - градском, 

приградском, односно међуградском саобраћају, која мора бити исплаћена до петог у месецу за 

претходни месец. Уколико је перонска карта услов коришћена превоза, сматра се да је иста саставни 

део трошкова превоза;  

2) накнаду трошкова ако запослени, по налогу послодавца, користи сопствени аутомобил у службене 

сврхе, у висини 30% цене литра погонског горива за сваки пређени километар;  
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3) накнаду трошкова за време службеног пута у земљи;  

4) накнаду трошкова за службена путовања у иностранство.  

Накнада трошкова из става 1. тачка 3) и 4) овог члана исплаћује се запосленом за трошкове 

исхране за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, у висини од 5% просечне 

месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике, трошкове ноћења према приложеном рачуну, осим у хотелу 

лукс категорије, с тим што се путни трошкови превоза признају у целини према приложеном рачуну.  

За време проведено на службеном путу у трајању од осам до 12 сати, запосленом припада 

накнада у висини од 50% дневнице, а за трајање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.  

Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путног налога и 

приложеног рачуна. 

  

Члан 77. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати:  

1) отпремнину при одласку у пензију у висини троструког износа последње исплаћене плате 

запосленог, односно две просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за статистику, зависно од тога шта је за запосленог повољније;  

2) накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, односно члановима уже 

породице у случају смрти запосленог, према приложеним рачунима, а највише до неопорезивог износа 

који је утврђен за случај помоћи у случају смрти запосленог или члана породице, у складу са законом 

којим се уређује порез на доходак грађана;  

3) накнаду штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења, у складу са законом.  

Члановима уже породице, у смислу става 1. тачка 2) овог члана сматрају се брачни друг и деца 

запосленог.  

Послодавац може деци запосленог старости до 11 година живота да обезбеди поклон за Нову 

годину у вредности неопорезивог износа који је прописан законом којим се уређује порез на доходак 

грађана.  

Послодавац може да запосленој жени обезбеди новчани износ за Дан жена у вредности која је 

предвиђена ставом 3. овог члана. 

Послодавац може запосленима да исплати новогодишњу новчану награду у једнаком износу. 

Запослени коме престане радни однос због тога што је утврђен за вишак запослених или због 

протека рока у којем је био нераспоређен у складу са законом, има право на отпремнину, у складу за 

законом. 

Члан 78. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду и то:  

1) за 10 година рада у радном односу - 50% просечне плате;  

2) за 20 година рада у радном односу - једна просечна плата;  

3) за 30 година рада у радном односу - једна и по просечна плата;  

4) за 35 година рада у радном односу - две просечне плате.  

Под просечном платом из става 1. овог члана подразумева се просечна плата запосленог 

остварена у претходна три месеца који претходе месецу стицања права на јубиларну награду, односно 

просечна зарада у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец стицања права на 

јубиларну награду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике, ако је то повољније по запосленог.  

Запослени стиче право на јубиларну награду у години у којој навршава 10, 20, 30 и 35 година 

рада остварених у радном односу. 

Члан 79. 

 Послодавац је дужан да запосленом исплати солидарну помоћ за случај: болести, здравствене 

рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице.  
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Висина помоћи за утврђене случајеве обезбеђује се у вредности неопорезивог износа за 

солидарну помоћ који је прописан законом којим се уређује порез на доходак грађана, а признаје се на 

основу уредне документације.  

Запослени једном у току календарске године може да оствари право на солидарну помоћ по 

сваком од основа утврђених у ставу 1. овог члана по један пут. 

        

Члан 80. 

Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде достави 

обрачун. 

Послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за месец за који није извршио исплату 

зараде, односно накнаде зараде. 

Уз обрачун из става 2. овог члана послодавац је дужан да запосленом достави и обавештење да 

исплата зараде, односно накнаде зараде, није извршена и разлоге због којих није извршена исплата. 

Обрачун зараде, односно накнаде зараде, из става 2. овог члана послодавац је дужан да 

запосленом достави најдоцније до краја месеца за претходни месец. 

Обрачун из става 1. овог члана на основу кога је исплаћена зарада, односно накнада зараде у 

целости може се доставити запосленом у електронској форми. 

Обрачун зараде и накнаде зараде које је дужан да исплати послодавац у складу са законом 

представља извршну исправу. 

Запослени коме је зарада и накнада зараде исплаћена у складу са обрачуном из ст. 1. и 2. овог 

члана, задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост тог обрачуна. 

 

Члан 81. 

Послодавац је дужан да води месечну евиденцију о заради и накнади зараде. 

Евиденција садржи податке о заради, заради по одбитку пореза и доприноса из зараде и 

одбицима од зараде, за сваког запосленог. 

Евиденцију потписује лице овлашћено за заступање или друго лице које оно овласти. 

 

Члан 82. 

Послодавац може новчано потраживање према запосленом наплатити обустављањем од његове 

зараде само на основу правноснажне одлуке суда, у случајевима утврђеним законом или уз пристанак 

запосленог. 

На основу правноснажне одлуке суда и у случајевима утврђеним законом послодавац може 

запосленом да обустави од зараде највише до једне трећине зараде, односно накнаде зараде, ако 

законом није друкчије одређено. 

Члан 83. 

Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом 

непажњом, проузроковао послодавцу, у складу са законом. 

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је 

проузроковао. 

Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је проузроковао, 

сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету накнађују у једнаким деловима. 

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету 

одговарају солидарно. 

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и 

како се накнађује – утврђује послодавац. 

Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 5. овог члана, о накнади штете 

одлучује надлежни суд. 

Запослени који је на раду или у вези с радом намерно или крајњом непажњом проузроковао 

штету трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, дужан је да послодавцу накнади износ исплаћене 

штете. 
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Члан 84. 

Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да 

му накнади штету, у складу са законом и општим актом. 

 

Члан 85. 

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (у даљем тексту: анекс 

уговора): 

1. ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада; 

2. ради премештаја у друго место рада код истог послодавца, у складу са законом; 

3. ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са законом; 

4. ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права из члана 155. став 1. тачка 5) Закона о 

раду; 

5. ради промене елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане 

зараде и других примања запосленог који су садржани у уговору о раду у складу са чланом 33. став 1. 

тачка 11) Закона о раду; 

6. у другим случајевима утврђеним законом, општим актом и уговором о раду. 

Одговарајућим послом у смислу става 1. тач. 1) и 3) овог члана сматра се посао за чије се 

обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду којим је 

заснован радни однос. 

Члан 86. 

Уз анекс уговора о раду (у даљем тексту: анекс уговора) послодавац је дужан да запосленом 

достави писмено обавештење које садржи: разлоге за понуђени анекс уговора, рок у коме запослени 

треба да се изјасни који не може бити краћи од осам радних дана и правне последице које могу да 

настану непотписивањем анекса уговора. 

Ако запослени потпише анекс уговора у остављеном року, задржава право да пред надлежним 

судом оспорава законитост тог анекса. 

Запослени који одбије понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да у судском 

поступку поводом отказа уговора о раду у смислу члана 179. став 5. тачка 2) Закона о раду, оспорава 

законитост анекса уговора. 

Сматра се да је запослени одбио понуду анекса уговора ако не потпише анекс уговора у року из 

става 1. овог члана. 

Члан 87. 

Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, запослени може бити привремено 

премештен на друге одговарајуће послове на основу решења, без понуде анекса уговора у смислу 

члана 172. Закона о раду, најдуже 45 радних дана у периоду од 12 месеци. 

У случају премештаја из става 1. овог члана запослени задржава основну зараду утврђену за 

посао са кога се премешта ако је то повољније за запосленог. 

Одредбе о премештају у смислу става 1. овог члана не примењују се и у случају закључивања 

анекса уговора на иницијативу запосленог. 

Измена личних података о запосленом и података о послодавцу и других података којима се не 

мењају услови рада може да се констатује анексом уговора, на основу одговарајуће документације, без 

спровођења поступка за понуду анекса у смислу члана 172. Закона о раду. 

Уговор о раду са анексима који су саставни део тог уговора могу да се замене пречишћеним 

текстом уговора о раду, који потписују послодавац и запослени. 

 

Члан 88. 

Запослени може да буде премештен у друго место рада: 

1. ако је делатност послодавца такве природе да се рад обавља у местима ван седишта послодавца, 

односно његовог организационог дела; 
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2. ако је удаљеност од места у коме запослени ради до места у које се премешта на рад мања од 50 км 

и ако је организован редован превоз који омогућава благовремени долазак на рад и повратак са рада и 

обезбеђена накнада трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају. 

Запослени може да буде премештен у друго место рада ван случајева из става 1. овог члана 

само уз свој пристанак. 

Члан 89. 

Запослени може да буде привремено упућен на рад код другог послодавца, на одговарајући 

посао, у случејевима и на начин прописан одредбама Закона о запосленима у јавним службама. 

 

Члан 90. 

Радни однос престаје: 

1. истеком рока за који је заснован; 

2. кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања; 

3. споразумом између запосленог и послодавца; 

4. отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог; 

5. на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота; 

6. смрћу запосленог; 

7. у другим случајевима утврђеним законом. 

 

Члан 91. 

Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца: 

1. ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне 

способности – даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне способности; 

2. ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда или другог органа, забрањено 

да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање других послова – даном 

достављања правноснажне одлуке; 

3. ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем од шест месеци – 

даном ступања на издржавање казне; 

4. ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем од шест месеци 

и због тога мора да буде одсутан са рада – даном почетка примењивања те мере; 

5. у случају престанка рада послодавца, у складу са законом. 

 

Члан 92. 

Радни однос може да престане на основу писменог споразума послодавца и запосленог. 

Послодавац је дужан да запосленог писаним путем обавести о последицама до којих долази у 

остваривању права за случај незапослености. 

 

Члан 93. 

Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду. 

Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писменом облику, у отказном року који 

износи најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа. 

 

Члан 94. 

 Послодавац отказује радни однос запосленом ако:  

1)  постоје оправдани разлози који се односе на радну способност запосленог и његово понашање;  

2) својом кривицом учини тежу повреду обавеза из радног односа, односно повреду радне 

дисциплине;  

3) наступе оправдани разлози који се односе на потребе послодавца. 

Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на 

потребе послодавца и то: 
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1. ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем 

одређеног посла или дође до смањења обима посла; 

2. ако одбије закључење анекса уговора у смислу члана 171. став 1. тач. 1-5) Закона о раду. 

 

Члан 95. 

Запосленом престаје радни однос ако постоје оправдани разлози који се односе на његову 

радну способност и понашање и то:  

1) ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове у погледу здравствене (психичке и 

физичке) способности које су као посебан услов за рад на радном месту за које је запослени закључио 

уговор о раду, утврђене законом, односно Правилником, а нема другог одговарајућег радног места на 

које може бити премештен и за које испуњава услове за рад;  

2) ако је радна успешност запосленог вреднована испод очекиване за послове његовог радног места;  

3) у другим случајевима прописаним законом. 

 

Услови и поступак отказа уговора о раду у случајевима из става 1. овог члана, ближе су 

прописани одредбама 141-142. Закона о запосленима у јавним службама. 

 

      Члан 96. 

Запослени може да одговара за: 

1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом Установе; 

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом о основама система образовања и васпитања; 

3) повреду забране прописану Законом о основама система образовања и васпитања; 

4) материјалну штету коју нанесе Установи, намерно или крајњом непажњом,у складу са законом. 

 

Члан 97. 

Теже повреде радне обавезе запосленог у установи су:  

1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;  

2) подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или омогућавање, давање или 

непријављивање набавке и употребе;  

3) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или 

њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе;  

4) ношење оружја у установи;  

5) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, 

односно полагања испита;  

6) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава;  

7) неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана;  

8) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи;  

9) неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;  

10) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или 

јавне исправе;  

11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно 

другим законским заступницима;  

12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, 

родитељу, односно другом законском заступнику;  

13) неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података;  

14) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права 

детета, ученика или другог запосленог;  

15) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога 

директора у току рада;  

16) злоупотреба права из радног односа;  

17) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе;  
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18) друге повреде радне обавезе у складу са законом. 

 

Члан 98. 

Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе из члана 

164. и повреду забране из чл. 110-113. Закона о основама система образовања и васпитања.  

Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче меру у 

дисциплинском поступку против запосленог.  

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком, а који садржи податке о запосленом, 

опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који указују на 

извршење повреде.  

Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка из става 3. овог члана у року 

од осам дана од дана пријема закључка.  

Запослени мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану, сам или преко 

заступника, а може за расправу доставити и писмену одбрану.  

Изузетно, расправа се може одржати и без присуства запосленог, под условом да је запослени 

на расправу уредно позван.  

Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним законом.  

По спроведеном поступку доноси се решење којим се запосленом изриче дисциплинска мера, 

којим се ослобађа од одговорности или којим се поступак обуставља.  

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од дана сазнања за повреду 

радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од дана када је повреда учињена, осим ако 

је учињена повреда забране из чл. 110-113. овог закона, у ком случају покретање дисциплинског 

поступка застарева у року од две године од дана када је учињена повреда забране.  

Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана покретања 

дисциплинског поступка.  

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води због одсуства 

запосленог или других разлога у складу са законом.  

 

Члан 99. 

Запослени је одговоран за лакше повреде обавеза из радног односа.  

Лакшим повредама из става 1. овог члана у складу са општим актом сматра се:  

1) учестало кашњење, неоправдано одсуствовање у току радног времена или учестали ранији одлазак с 

рада;  

2) несавесно чување службених списа или података без наступања штетних последица;  

3) неоправдан изостанак с рада један радни дан;  

4) неоправдано необавештавање непосредно претпостављеног о разлозима спречености за долазак на 

рад у року од 24 сата од настанка разлога;  

5) повреда правила струке, односно акта о радној дисциплини у јавној служби, која није обухваћена 

неком од тежих повреда обавеза из радног односа предвиђених у складу са законом; 

6) пушење у просторијама Установе или на местима где то није дозвољено; 

За лакше повреде из става 2. овог члана послодавац може запосленом да изрекне једну од 

следећих мера:  

1) опомену;  

2) умањење плате до 20% његове основне плате за месец у коме је донета мера, у трајању од три 

месеца, које се извршава обуставом од плате, односно накнаде плате.  

Послодавац је дужан да омогући запосленом да се изјасни о лакшој повреди обавезе из радног 

односа пре изрицања мере за лакшу повреду, односно да размотри мишљење синдиката чији је 

запослени члан које је запослени доставио уз изјашњење.  

Изрицање мера за лакше повреде обавезе из радног односа застарева у року од три месеца од 

дана сазнања за учињене повреде, односно у року од шест месеци од дана учињене повреде. 
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Члан 100. 

 Мере за тежу повреду радне обавезе из члана 164. и повреду забране из чл. 110-113. Закона о 

основама система образовања и васпитања су новчана казна, удаљење са рада и престанак радног 

односа.  

Новчана казна за тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%-35% од плате 

исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до шест месеци.  

Запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 112.  Закона о основама система 

образовања и васпитања једанпут, изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три 

месеца.  

Запосленом који изврши повреду забране прописане чл. 110, 111. и 113. Закона о основама 

система образовања и васпитања, односно који други пут изврши повреду забране прописане чланом 

112. Закона о основама система образовања и васпитања и запосленом који учини повреду радне 

обавезе из члана 164. тач. 1)-7) Закона о основама система образовања и васпитања, изриче се мера 

престанка радног односа.  

Запосленом престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора.  

За повреду радне обавезе из члана 164. тач. 8)-18) Закона о основама система образовања и 

васпитања изриче се новчана казна или удаљење са рада у трајању до три месеца, а мера престанка 

радног односа уколико су наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу 

прибављања себи или другоме противправне имовинске користи. 

 

Члан 101. 

Ако откаже уговор о раду запосленом у случају из члана 145. тачка 1) Закона о запосленима у 

јавним службама, послодавац не може на истом радном месту да запосли друго лице у року од шест 

месеци од дана престанка радног односа.  

Ако откаже уговор о раду запосленом у случају из члана 145. тачка 2) истог закона, послодавац 

не може на истом радном месту да запосли друго лице у периоду спровођења рационализације и 

оптимизације и једну годину након спроведене рационализације и оптимизације.  

 

Члан 102. 

Оправданим разлогом за отказ уговора о раду, у смислу члана 179. Закона о раду, не сматра се: 

1. привремена спреченост за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења; 

2. коришћење породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради 

посебне неге детета; 

3. одслужење или дослужење војног рока; 

4. чланство у политичкој организацији, синдикату, пол, језик, национална припадност, социјално 

порекло, вероисповест, политичко или друго уверење или неко друго лично својство запосленог; 

5. деловање у својству представника запослених, у складу са законом; 

6. обраћање запосленог синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног односа у 

складу са законом, општим актом и уговором о раду. 

 

Члан 103. 

Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку 

о правном леку. 

Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу 

пребивалишта или боравишта запосленог. 

Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у смислу става 2. овог члана, дужан 

је да о томе сачини писмену белешку. 

У случају из става 3. овог члана решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку 

осам дана од дана објављивања сматра се достављеним. 

Запосленом престаје радни однос даном достављања решења осим ако законом или решењем 

није одређен други рок. 
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Запослени је дужан да наредног дана од дана пријема решења у писаном облику обавести 

послодавца ако жели да спор решава пред арбитром у складу са законом. 

 

Члан 104. 

Послодавац је дужан да запосленом, у случају престанка радног односа, исплати све 

неисплаћене плате, накнаде плате и друга примања која је запослени остварио до дана престанка 

радног односа у складу са општим актом и уговором о раду. 

Исплату обавеза из става 1. овог члана, послодавац је дужан да изврши најкасније у року од 30 

дана од дана престанка радног односа. 

Члан 105. 

За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада 

ради посебне неге детета послодавац не може запосленом да откаже уговор о раду. 

Запосленом из става 1. овог члана рок за који је уговором засновао радни однос на одређено 

време продужава се до истека коришћења права на одсуство. 

Решење о отказу уговора о раду ништаво је ако је на дан доношења решења о отказу уговора о 

раду послодавцу било познато постојање околности из става 1. овог члана или ако запослени у року од 

30 дана од дана престанка радног односа обавести послодавца о постојању околности из става 1. овог 

члана и о томе достави одговарајућу потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа. 

 

Члан 106. 

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан 

положај запосленог због његовог статуса или активности у својству представника запослених, 

чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима. 

Терет доказивања да отказ уговора о раду или стављање у неповољан положај запосленог није 

последица статуса или активности из става 1. овог члана је на послодавцу. 

 

Члан 107. 

Запослени коме је радни однос престао има право да од послодавца захтева потврду која 

садржи датум заснивања и престанка радног односа и врсту, односно опис послова на којима је радио. 

На захтев запосленог послодавац може дати и оцену његовог понашања и резултата рада у 

потврди из става 1. овог члана или у посебној потврди. 

 

Члан 108. 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, на 

захтев запосленог, одлучиће да се запослени врати на рад, да му се исплати накнада штете и уплате 

припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у коме запослени није радио. 

Накнада штете из става 1. овог члана утврђује се у висини изгубљене зараде која у себи садржи 

припадајући порез и доприносе у складу са законом, у коју не улази накнада за исхрану у току рада, 

регрес за коришћење годишњег одмора, бонуси, награде и друга примања по основу доприноса 

пословном успеху послодавца. 

Накнада штете из става 1. овог члана исплаћује се запосленом у висини изгубљене зараде, која 

је умањена за износ пореза и доприноса који се обрачунавају по основу зараде у складу са законом. 

Порез и допринос за обавезно социјално осигурање за период у коме запослени није радио 

обрачунава се и плаћа на утврђени месечни износ изгубљене зараде из става 2. овог члана. 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, а 

запослени не захтева да се врати на рад, суд ће, на захтев запосленог, обавезати послодавца да 

запосленом исплати накнаду штете у износу од највише 18 зарада запосленог, у зависности од времена 

проведеног у радном односу код послодавца, година живота запосленог и броја издржаваних чланова 

породице. 

Ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, али у 

току поступка послодавац докаже да постоје околности које оправдано указују да наставак радног 
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односа, уз уважавање свих околности и интереса обе стране у спору, није могућ, суд ће одбити захтев 

запосленог да се врати на рад и досудиће му накнаду штете у двоструком износу од износа утврђеног у 

складу са ставом 5. овог члана. 

Ако суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног односа, али да је 

послодавац поступио супротно одредбама закона којима је прописан поступак за престанак радног 

односа, суд ће одбити захтев запосленог за враћање на рад, а на име накнаде штете досудиће 

запосленом износ до шест зарада запосленог. 

Под зарадом из ст. 5. и 7. овог члана сматра се зарада коју је запослени остварио у месецу који 

претходи месецу у коме му је престао радни однос. 

Накнада из ст. 1, 5, 6. и 7. овог члана умањује се за износ прихода које је запослени остварио по 

основу рада, по престанку радног односа. 

 

Члан 109. 

Запослени је дужан да послове на које је распоређен извршава уредно, савесно, благовремено и 

квалитетно и да поштује овим Правилником прописану дисциплину, и то : 

1. да чува имовину послодавца и да са њом поступа са пажњом доброг домаћина; 

2. да посао на који је распоређен обавља на месту и у време које је утврђено општим актом 

послодавца; 

3. да послове врши у складу са правилима струке; 

4. да чува пословну тајну; 

5. да рационално користи радно време и средства за рад; 

6. да извршава одлуке и налоге органа послодавца и непосредног руководиоца; 

7. да негује колегијалне односе са другим запосленима; 

8. да се придржава заштите на раду и противпожарних мера. 

 

Члан 110. 

Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности оснивача Установе. 

 

Члан 111. 

Ако на дан ступања на снагу овог Правилника није коначно одлучено о правима, обавезама и 

одговорности запослених, на њих се примењују одредбе овог Правилника, ако је то за запослене 

повољније. 

       Члан 112. 

 Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о раду број  1195 од 25. 

новембра 2014. године и Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених број 

1000 од 21. децембра 2010. године.          

 

 

 За послодавца 

 Председник Управног одбора 

   _______________________ 

          Снежана Зрњевић 
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