


- да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравње 

и настанак штете; 

- да се уздржи од понашања које представља злостављање и понашање које 

представља злоупотребу за заштиту од злостављања; 

- да се одазове позиву послодавца да се информише, обавештава и оспособљава ради 

препознавања и спречавања злосављања и злоупотребе права на заштиту од 

злосављања. 

 

3. Обавезе послодавца 

Члан 4. 

 Послодавац је дужан да: 

 

- запосленом обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду; 

-  запосленом обезбеди услове рада и организује рад, обезбеди заштиту живота и 

здравља на раду, у складу са законом и другим прописима; 

- запосленом за обављени рад исплати зараду, у складу са законом, посебним 

колективним уговором и другим прописима; 

- запосленом пружи обавештење о условима рада, организацији рада и правилима у 

вези са испуњивањем уговорних и других обавеза из радног односа; 

- организује рад на начин на који се спречава појава злостављања на раду и у вези са 

радом од стране одговорних лица и запослених; 

- организује и спроведе забрану пушења у просторијама школе у складу са законом. 

 

III. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

1. Услови за заснивање радног односа 

 

Члан 5 

Послодавац расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 

наставника и сарадника. Ближи услови за избор у звање наставника и сарадника утврђени 

су законом, статутом и општим актима школе. 

Послодавац може да заснује радни однос са лицем које испуњава услове за рад на 

одређеним пословима утврђеним законом, статутом и Правилником о организацији и 

систематизацији послова. 

 

Члан 6 

Кандидат је дужан приликом заснивања радног односа, да послодавцу достави 

исправе и друге доказе о испуњавању услова за рад на пословима за које заснива радни 

однос, утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова. 

 

Члан 7. 

Послодавац је дужан да пре закључивања уговора о раду кандидата обавести о 

послу, условима рада, правима из радног односа и обавезама из члана 3. овог правилника. 

Послодавац је дужан да запосленог пре ступања на рад, писменим путем обавести о 

забрани вршења злостављања на раду и правима , обавезама и одговорностима запосленог 

и послодавца у вези са забраном злостављања, у складу са законом.  

           2. 



2. Радни однос на одређено време 

 

Члан 8. 

Зависно од потреба процеса рада код послодавца, радни однос може да се заснује 

на неодређено и одређено време. 

Заснивање радног односа на одређено време врши се када је трајање раднoг односа 

унапред одређено објективним разлозима који су одређени роком или извршењем 

одређеног посла или наступањем одређеног догађаја , за време трајања тих потреба. 

Изузетно од става 2. овог члана, уговор о раду на одређено време може да се 

закључи ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог 

повратка.  

 

3. Радни однос са пуним и непуним радним временом 

 

Члан 9. 

Радни однос се заснива по правилу са пуним радним временом. 

Радни однос може да се заснује и са непуним радним временом у случају да је 

Правилником о организацији и систематизацији послова обим послова радног места такав 

да не захтева ангажовање са пуним радним временом. 

Запослени који ради са непуним радним временом има сва права из радног односа 

сразмерно времену проведеном на раду. 

 

4. Пробни рад 

 

Члан 10. 

 За обављање једног или више повезаних послова, односно сродних послова, може 

да се уговори пробни рад који може да траје најдуже шест месеци. 

 

5. Уговор о раду 

 

Члан 11. 

 Радни однос се заснива уговором о раду. 

 Уговор о раду закључују запослени и послодавац. 

Уговор о раду сматра се закљученим када га потпишу запослени и директор школе, 

односно лице које је он овластио. 

 Уговор о раду закључује се у три примерка, од кога се један предаје запосленом, а 

два задржава послодавац. 

 

Члан 12. 

 Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад, у писаном облику. 

 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;    3. 



5. место рада; 

6. врсту радног односа (на одређено или неодређено 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 закључивања уговора о раду; 

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

зараде и друга примања запосленог (ако нису утврђене Правилником о раду); 

12. рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право (ако нису 

утврђени Правилником о раду); 

13. трајање дневног и недељног радног времена (ако нису утврђени Правилником о 

раду); 

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

одредбе закона и овог правилника. 

 

IV. ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 

  

Члан 13. 

 Запослени има право и дужност да се у току рада образује, стручно оспособљава и 

усавршава када то захтевају потребе процеса рада и увођења новог начина организације 

рада. 

 Трошкове образовања, стручног оспособљавања и усавршавања као што су: 

трошкови уписа, школарина, полагање испита и други трошкови, обезбеђују се из 

средстава школе у висини одређеној одлуком Савета  школе. 

 У случају да запослени прекине образовање, стручно оспособљавање и 

усавршавање, дужан је да надокнади трошкове, осим ако је то учинио из оправданих 

разлога. 

 

V. РАДНО ВРЕМЕ 

1. Пуно и непуно радно време и распоред радног времена  

 

Члан 14. 

 Радно време износи 40 часова недељно али не мање од 36 часова недељно. 

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

 

Члан 15. 

 Распоред радног времена траје по правилу пет радних дана. 

Распоред радног времена у току радне недеље утврђује послодавац. 

Радни дан по правилу траје осам часова. 

Ако природа посла и организација рада дозвољава почетак и завршетак радног 

времена у одређеном временском интервалу може се утврдити другачије ( клизно радно 

време).  

Пуно радно време запосленог не мора бити распоређено једнако по радним 

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

то захтева организација рада.        4. 



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. 

 

2. Годишњи одмор 

 

Члан 16. 

 Запослени стиче права на коришћење годишњег одмора у календарској години 

после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. 

 Запослени има право на дванаестину годишњег одмора (сразмерни део) за сваки 

месец дана рада у календарској години у којој је заснивао радни однос или у којој му 

престаје радни однос. 

 

Члан 17. 

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

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.  

 

Члан 18. 

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

најмање  20 радних дана, с тим да се овај законски минимум увећава по основу следећих 

критеријума: 

1. доприноса на раду 2 или 3 дана; 

2. услови рада  од 1 до 4 дана; 

3. радног искуства - за сваке навршене три године радног искуста  код  последњег  

послодавца- 1 радни дан; 

4. образовање и оспособљеност за рад - 2 или 3 радна дана 

5. раднику са преко 30 година пензијског стажа или преко 55 година живота, 

родитељу са двоје или више деце до 18 година живота - 4 радна дана. 

 

Члан 19. 

Запослени користе годишњи одмор по правилу за време летњег или зимског, 

односно семестралног распуста. 

Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана 

пре датума одређеног за коришћење годишњег одмора, а у случају коришћења годишњег 

одмора на захтев запосленог решење се доставља непосредно пре коришћења годишњег 

одмора.  

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. 

Послодавац може да измени време за коришћење годишњег одмора ако то 

захтевају потребе посла најкасније 5 радних дана пре дана одређеног за коришћење 

годишњег одмора.  

 

           5. 



3. Одсуства уз надокнаду зараде  

 

Члан 20. 

Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одуство) у 

укупном трајању до седам радних дана у току календарске године и то у случају : 

- склапања брака - 7 радних дана; 

- порођаја супруге - 5 радних дана; 

- теже болести члана уже породице - 5 радних дана; 

- селидбе - 3 радна дана; 

- заштите и отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих 

елементарним непогодана - 5 радних дана; 

- ради образовања уз рад и стручног усавршавања у складу са годишњим програмом 

пословања. 

Поред права на одсуство из става 1. овог члана запослени има права на плаћено 

одсуство још: 

- 5 радних дана због смрти члана уже породице; 

- 2 узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви рачунајући и дан 

давања крви. 

Члановима уже породице у смислу ставова 1. и 2. овог члана смартају се: брачни друг, 

деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и  старатељ.  

Запосленом  се  може  одобрити  плаћено  одсуство и за  сроднике и друга  лица која  

живе  у заједничком   породичном  домаћинству  са запосленим а нису  наведени  у  

претходном ставу, у трајању утврђеном   решењем  послодавца. 

Запослени остварује права на одсуство уз надокнаду зараде на основу поднетог захтева 

и приложених доказа. 

 

4. Неплаћено одсуство и мировање радног односа 

 

Члан 21. 

 Послодавац може запосленом да одобри одсуство без накнаде зараде (неплаћено 

одсуство). 

 За време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног односа, 

ако за поједина права и обавезе законом , општим актом и уговором о раду није другачије 

одређено. 

 Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада под 

условима и у случајевима мировања радног односа прописаним законом.  

 

 

VI. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 

1. Општа заштита 

 

Члан 22. 

 Запослени има право на безбедниост и заштиту живота на раду у складу са 

законом.             

            6. 



 Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштите живота и здравља 

на раду како не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље 

запослених и других људи. 

 Запослени је дужан да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности 

која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 

  

2. Заштита личних података 

 

Члан 23. 

 Запослени има право увида у документа која 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 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 достави трећим 

лицима само запослени овлашћен од стране директора.  

 

3. Заштита материнства 

 

Члан 24. 

 Запослена за време трудноће и запослена која доји дете не може да ради на 

пословима који су, по налазу здравственог органа, штетни за њено здравље и здравље 

детета, нити да  ради  прековремено  или ноћу. 

 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. 

 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  обавести непосредног  

руководиоца. 

  

VII. ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

1. Зарада 

 

Члан 25. 

 Запослени има права на одговарајућу зараду и друга примања по основу радног 

односа у складу са законом, овим правилником и законом о раду.  

 Запосленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који 

остварују у школи. 

Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен 

стручне спреме, односно образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак 

радни допринос уз једнаку одговорност. 

 

Члан 26. 

 Зарада се састоји од:         7. 



- зараде за остварени рад и време проведено на раду; 

- зараде по основу доприноса запосленог, пословном успеху школе; 

- других примања по основу радног односа, у складу са овим правилником, 

посебним колективним уговором и уговорм о раду. 

 

Члан 27. 

 Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од уговорене зараде, 

дела зараде за радни учинак и увећане зараде. 

 

Члан 28. 

 Уговорена зарада је новчана вредност послова радног места на коме је запослени 

распоређен, за пуно радно време и остварени стандардни учинак. 

 Уговорена зарада одређује се на основу коефицијента радног места са којим се 

множи цена рада. 

  

2. Радни учинак 

Члан 29. 

 Радни учинак запосленог одређује се на основу елемената за обрачун и исплату 

радног учинка и то: 

- сложеност обављеног посла; 

- квалитет обављеног посла; 

- извршење задатака у утврђеним роковима; 

- доприноса тимском раду; 

- допринос пословном успеху школе. 

Стандардни радни учинак подразимева по квалитету, обиму и ефикасности 

одговарајуће обављање послова радног места за пуно радно време. 

 По  основу  радног  учинка зарада  може  да  се увећа, односно  умањи с тим  да  

умањена  зарада  не може  бити  мања  од минималне  зараде. 

Остварени радни учинак запосленог утврђује месечно директор школе, на предлог 

непосредног руководиоца, а у складу са критеријумима утврђеним посебним  актом.  

 

3. Увећана зарада 

Члан 30. 

Запослени има права на увећану зараду у висини утврђеној посебним колективним 

уговором, овим правилником и уговором о раду, и то: 

- за рад на дан празника који је нерадан дан;(најмање 110% од  основице) 

- за прековремени рад (најмање 26 % од основице); 

- за рад ноћу (најмање 26% од  основице); 

- по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у 

радном односу код   послодавца (минули рад)(најмање 0,4% од основице). 

 

4. Накнада зараде 

Члан 31. 

  Запослени има права на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 

месеци у складу са посебним колективним уговором, овим правилником и уговором раду 

и то:                8. 



- за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан; 

- годишњег одмора; 

- плаћеног одсуства; 

- војне вежбе; 

- одазивање на позив државног органа. 

Члан 32. 

Запослени  има  право  на  накнаду  зараде за време одсуствовања са рада због 

привремене  спречености  за рад до 30  дана  и  то: 

1) најмање  у  висини 65% просечне  зараде у претходних  12 месеци пре  месеца у

којем  је  наступила  привремена  спреченост  за  рад, с тим  што  не може  бити

нижа од  минималне  зараде утврђене  у  складу  са овим законом, ако  је

спреченост  за  рад проузрокована  болешћу или повредом ван  рада, ако  законом

није  друкчије  одређено;

2) у  висини 100% просечне  зараде у претходних  12 месеци  пре  месеца у којем  је

наступила  привремена  спреченост  за  рад, с тим  што  не може  бити  нижа од

минималне  зараде  утврђене  у  складу  са овим законом, ако  је  спреченост  за  рад

проузрокована  повредом на  раду или професионалном  болешћу, ако  законом

није  друкчије  одређено;

5. Накнада трошкова

Члан 33. 

Запослени има право на накнаду трошкова , и то: 

- за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном градском и 

међуградском саобраћају; 

- за време проведено на службеном путу у земљи, пун  износ  дневнице до 

неопорезивог  дела; 

- за време проведено на службеном путу у иностранству, пун  износ  дневнице до 

неопорезивог дела; 

- изузетно, за коришћење такси превоза у локалу, према приложеном рачуну; 

- изузетно, за коришћење сопственог превоза у службене сврхе; 

Промена места  становања запосленог након  закључења  уговора о  раду, не може  да 

утиче на  увећање  трошкова  превоза које  је  послодавац  дужан да накнади 

запосленом у тренутку  закључења уговора  о  раду, без  сагласности  послодавца. 

6. Друга примања

Члан 34. 

Послодавац је дужан да запосленом исплати: 

1.отпремнину при одласку  у пензију у висини најмање  две  просечне  зараде или у

висини  одређеној Посебним  колективним  уговором  за  високо  образовање; 

2.накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана заједничког домаћинства
или члана уже породице, члановима уже породице у случају смрти запосленог, у  висини 

трошкова  које  признаје Фонд ПИО; 

3.накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.

Члановима  уже  породице  из става 1., тачка 2.сматрају  се брачни друг и  деца 

запосленог. 9.



Члан 35. 

Уколико финансијске могућности послодавца допуштају, послодавац може 

запосленом да исплати: 

- солидарну помоћ у случају дуже и теже болести или повреде на раду; 

- јубиларну награду поводом сваких 10 година рада код послодавца; 

- новогодишње и божићне поклоне за запослене родитеље са децом до 15 година 

живота, као и поклоне за запослене жене за Дан жена; 

Одлуку о висини средстава за исплату доноси директор школе. 

7. Обрачун зараде

Члан 36. 

Послодавац је дужан да води евиденцију о заради, која садржи податке о заради, 

заради по одбитку пореза и доприноса из зараде и одбицима од зараде, за сваког 

запосленог. 

Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде достави 

обрачун за месец за који му је извршио исплату зараде. 

Обрачун на  основу ког  је  извршена  исплата  зараде, или  накнаде  зараде, може 

се запосленом  доставити у електронској  форми. 

VIII. КЛАУЗУЛА  ЗАБРАНЕ  КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 37. 

Уговором о раду на пословима наставника и сарадника утврђује се да не могу да раде 

на другој високошколској установи без сагласности послодавца.  

IX. НАКНАДА  ШТЕТЕ

Члан 38. 

Запослени је одговоран за штету коja je на раду или у вези са радом намерно или 

крајњом непажњом проузрокована.  

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

штете коју  је проузроковао.  

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала и како се 

надокнађује, утврђује комисија коју именује директор школе. 

X.  УДАЉЕЊЕ  ЗАПОСЛЕНОГ  СА  РАДА 

Члан 39. 

Запослени  може  да  буде  привремено  удаљен  са  рада : 

1) ако  је  против  њега  започето  кривично  гоњење у  складу  са законом због кривичног

дела учињеног  на  раду или у  вези  са  радом; 

2) ако непоштовањем  радне  дисциплине, или  повредом  радне  дисциплине,  или

повредом  радне  обавезе,  угрожава  имовину веће  вредности утврђене општим актом 

или  уговором  о  раду; 10.



3) ако је  природа повреде  радне  обавезе, односно непоштовање  радне  дисциплине или

је  понашање запосленог такво да  не  може  да  настави рад  код  послодавца пре  истека 

рока из  члана 180. став 1. Закона  о  раду ( најмање 8 дана). 

Члан 40. 

Запослени  коме је  одређен притвор, удаљује  се  са рада од  првог  дана притвора, 

док  притвор  траје. 

Члан 41. 

Удаљење запосленог  са  рада, може  да траје најдуже  три месеца а по  истеку  тог 

периода  послодавац запосленог  или  враћа  на  рад, или  му  отказује  уговор о раду, или 

му изриче  неку  другу  меру  у складу  са  Законом  о  раду. 

Ако  је  против  запосленог  започето  кривично  гоњење  због  кривичног  дела 

учињеног  на  раду, или  у  вези  са  радом, удаљење  може  да  траје до  правоснажног 

окончања кривичног  поступка. 

Члан 42. 

За  време  привременог  удаљења  са  рада, запосленом  припада  накнада  зараде  у 

висини једне  четвртине, а  ако  запослени  издржава  породицу  у  висини  једне  трећине 

основне  зараде. 

Ако  је  запослени удаљен  са  рада због  одређивања  притвора, накнада  зараде  се 

исплаћује  на  терет  органа који  је  притвор  одредио.  

XI. ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ

1. Анекс уговора о раду

Члан 43. 

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (анекс 

уговора о раду): 

- ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса рада и 

организације рада; 

- ради промене елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде 

зараде и других примања која су садржана у уговору о раду; 

- у другим случајевима утврђеним законом и уговором о раду. 

Одговарајућим послом у смислу става 1. овог члана сматра се посао за чије се 

обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утвђени уговором о раду. 

Члан 44. 

Уз анекс уговора о раду 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 уговора о раду.  

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

надлежним судом оспорава законитост тог анекса. 

Запослени који одбија понуду анекса уговора у одређеном року, задржава право да 

у судском поступку  поводом отказа уговора о раду, оспорава законитост анекса уговора. 

11.



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

уговора у року у коме треба да се изјасни, датом у писаном обавештењу. 

2. Привремени премештај на друге послове

Члан 45. 

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, 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. 

XII. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 46. 

Пословном тајном код послодавца сматра се: 

- пословни уговори послодавца; 

- лични подаци о запосленом (приватни телефон, адреса становања, здравствено 

стање и сл.) 

- начин рада и вршење услуга у оквиру комерцијалних послова који не спадају у 

основну делатност послодавца. 

XIII. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

1. Разлози престанка радног односа

Члан 47. 

Радни однос престаје: 

- истеком рока за који је заснован; 

- кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако 

се запослени и послодавац другачије не споразумеју; 

- наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 

година живота и најмање 15 година осигурања. Наставнику у звању професора 

струковних студија може бити продужен радни однос до три школске године под 

условима и на начин предвиђен статутом Школе; 

- споразумом између запосленог и послодавца; 

- отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог; 

- смрћу запосленог; 

- у другим случајевима утврђеним законом. 

2. Споразумни престанак радног односа

Члан 48. 

Радни однос може да престане на основу писаног споразума послодавца и 

запосленог.  
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Пре потписивања споразума, послодавац је дужан да запосленог писаним путем 

обавести о последицама до којих долази у остваривању права у случају незапослености. 

3. Отказ од стране запосленог

Члан 49. 

Запослени  има право  да  послодавцу откаже  уговор  о  раду. 

Отказ  уговора  о  раду запослени  доставља послодавцу  у  писаном  облику, 

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

односа (отказни  рок). 

4. Отказ од стране  послодавца

Члан 50. 

Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани 

разлог који се односи на радну способност запосленог и његово понашање, и то: 

- ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за 

обављање послова на којима ради; 

- ако је правоснажно осуђен на кривично дело на раду или у вези са радом; 

- ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока 

мировања  радног односа у случајевима утвђеним законом. 

Неостваривање резултата рада и недостатка потребног знања и способности за 

обављање послова на којима запослени ради могу бити основ за отказ уговора о раду под 

условим да запослени не остварује стандардни учинак и да нема потребна знања и 

способности за обављање послова утврђеним уговором о раду у периоду од најмање три 

месеца. 

5. Отказ због повреде радне обавезе

Члан 51. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини 

повреду радне обавезе  и то: 

- ако несавесно или намерно избегава радне обавезе; 

- ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћење; 

- ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада; 

- ако  не  користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему  заличну 

заштиту на раду; 

- ако  учини  другу  повреду  радне  обавезе утврђену општим  актом, односно 

уговором  о  раду. 

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који  не поштује радну 

Дисциплину и то: 

- ако неоправдано одбија да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу 

са законом; 

- због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава у току 

радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла; 

- ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног на 

раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против запосленог покренут 

кривични поступак за кривично дело; 13.



- ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; 

- ако се недолично понаша према осталим запосленима и студентима; 

- ако  не  поштује  радну  дисциплину прописану  актом  послодавца, односно  ако  је 

његово понашање такво да  не  може  да  настави  рад код  послодавца; 

- ако  не  достави  потврду  о  привременој  спречености за  рад; 

- ако  злоупотреби  право на  одсуство због  привремене  спречености  за  рад. 

Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши одговарајућу  

анализу ради утврђивања околности из става 1. тачке 3. овог члана, сматра се 

непоштовањем радне дисциплине.  

6. Изрицање других мера уместо отказа

Члан 52. 

Ако послодавац сматра да постоји олакшавајуће околности или да повреда радне 

обавезе односно радне дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане 

радни однос, уместо отказа уговора о раду, послодавац може да изрекне једну од следећих 

мера: 

- привремено удаљавање са рада без накнаде зараде у трајању од једног до 15 радних 

дана; 

- новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је 

новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од 

зараде, на основу решења послодавца о изреченој мери; 

- опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати 

уговор о раду без поновног упозорења, ако у наредном року од шест месеци учини 

исту повреду радне обавезе или непоштовањарадне дисциплине.  

7. Упозорење пре отказа уговора о раду

Члан 53. 

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду због повреде на раду и 

непоштовања радне дисциплине, запосленог писаним путем обавести на постојање 

разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана 

достављања уговора да се изјасни на наводе из упозорења.  

8. Отказни рок

Члан 54. 

Запослени коме је отказан уговор о раду зато што не остварује потребне резултате 

рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради, 

има право на отказни рок који не може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана.  

Отказни рок почиње да тече наредног дана од дана достављања решења о отказу 

уговора о раду. 

XIV. ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 55. 

О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује директор или 

запослени кога он овласти. 14.



Члан 56. 

Запосленом се у писаном облику доставити решење о остваривању права, обавеза и 

одговорности са образложењем и поуком о правном леку.  

Члан 57. 

Спорна питања између послодавца и запосленог пре покретања поступка пред 

надлежним судом, могу се решавати у поступку споразумног решавања спорних питања 

између послодавца и запосленог која решава арбитар.  

Арбитра споразумом одређују стране у спору из реда стручњака у области која је 

предмет спора.  

Рок за покретање поступка пред арбитром јесте три дана од дана достављања 

решења запосленом.  

Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана подношења захтева за 

споразумно решавање спорних питања. 

За време трајања поступка пред арбитром због отказа уговора о раду, запосленом 

мирује радни однос. 

Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог. 

Ако арбитар у року из става 4. овог члана не доносе одлуку, решење о отказу 

уговора  о раду постаје извршно.  

XV. ПОСЕБНЕ  ОДРЕДБЕ

1. Рад ван  радног  односа

1) Привремени  и  повремени  послови

Члан 58. 

Послодавац  може  за  обављање  послова  који  су  по  својој природи  такви  да  не 

трају  дуже  од 120 радних  дана у  календарској  години, закључити  уговор о обављању 

привремених и  повремених  послова са: 

- Незапосленим  лицем; 

- Запосленим који ради  непуно  радно  време -  до  пуног  радног  времена; 

- Корисником  старосне пензије 

Овај  уговор  се закључује  у  писаном  облику. 

2) Уговор  о  делу

Члан  59. 

Послодавац  може  са  одређеним  лицем да  закључи  уговор  о  делу, ради 

обавања послова  који  су  ван  делатности  послодавца, а  који  имају  за  предмет 

самосталну  израду  или  оправку  одређене  ствари, самостално  извршење  одређеног 

физичког  или  интелектуалног  посла. 

Овај  уговор  се закључује  у  писаном  облику. 

3) Допунски  рад

Члан 60. 

Запослени  који  ради са пуним  радним  временом код послодавца  може  да 

закључи уговор  о  допунском  раду са другим  послодавцем, а  највише  до  једне  трећине 

пуног  радног  времена. 15.






