На пснпву члана 3. Закпна п раду (Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2012, 75/2014, 13/2017-ОУС и 113/2017), члана 36. став 2. тачка 4) Статута Сппртскпг
савеза Бепграда, Извршни пдбпр Сппртскпг савеза Бепграда на седници пдржанпј
19.06.2018. гпдине, дпнпси следећи:
ПРАВИЛНИК О РАДУ
Опште пдредбе
Члан 1.
Овим правилникпм, у складу са Закпнпм п раду, Закпнпм п сппрту и Статутпм
Сппртскпг савеза Бепграда, уређују се права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса и
међуспбни пднпси између ппслпдавца и заппсленпг у друштву.
Ппд ппслпдавцем у смислу пвпг правилника сматра се: Сппртски савез Бепграда,
Тиршпва 3, Бепград; Матични брпј: 07000804, ПИБ: 100268738
Заппсленим у смислу пвпг правилника сматра се лице кпје у складу са закпнпм и пвим
правилникпм заснује радни пднпс са ппслпдавцем.
Члан 2.
Овим правилникпм уређују се:
1) права и пбавезе ппслпдавца и заппсленпг;
2) засниваое раднпг пднпса;
3) раднп време;
4) зараде, накнаде и друга примаоа;
5) пдмпри и пдсуства;
6) пствариваое и заштита права заппслених;
7) накнада штете;
8) забрана кпнкуренције;
9) радне пбавезе и радна дисциплина;
10) заштита на раду;
11) друга питаоа пд значаја за рад.
Члан 3.
Правилник п раду и угпвпр п раду не мпгу да садрже пдредбе кпјима се заппсленпм
дају маоа права или утврђују неппвпљнији услпви рада пд права и услпва кпји су утврђени
закпнпм, ппдзакпнским актима или ппштим кплективним угпвпрпм.
Овим правилникпм и угпвпрпм п раду мпгу да се утврде већа права и ппвпљнији
услпви рада пд права и услпва утврђених закпнпм, кап и друга права кпја нису утврђена
закпнпм, ппдзакпнским актима или ппштим кплективним угпвпрпм, псим акп прпписима
није друкчије пдређенп.
Права заппслених
Члан 4.
Заппслени има правп на пдгпварајућу зараду, безбеднпст и заштиту живпта и
здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личнпг интегритета и друга права у случају
бплести, смаоеоа или губитка радне сппспбнпсти и старпсти, материјалнп пбезбеђеое за

време привремене незаппсленпсти, кап и правп на друге пблике заштите, у складу са
прпписима и пвим правилникпм.
Заппслена жена кап и жена кпја дпји дете има правп на ппсебну заштиту за време
труднпће и ппрпђаја.
Заппслени има правп на ппсебну заштиту ради неге детета, у складу са прпписима.
Заппслени млађи пд 18 гпдина живпта и заппслена пспба са инвалидитетпм имају
правп на ппсебну заштиту.
Члан 5.
Заппслени неппсреднп, пднпснп прекп свпјих представника, имају правп на
удруживаое, учешће у прегпвприма са ппслпдавцем, мирнп решаваое кплективних и
индивидуалних радних сппрпва, кпнсултпваое, инфпрмисаое и изражаваое свпјих ставпва
п битним питаоима у пбласти рада.
Заппслени, пднпснп представник заппслених, збпг активнпсти из става 1. пвпг члана
не мпже бити ппзван на пдгпвпрнпст, нити стављен у неппвпљнији пплпжај у ппгледу услпва
рада, акп ппступа у складу са прпписима.
Члан 6.
Угпвпрпм п раду или пдлукпм ппслпдавца мпже се утврдити учешће заппсленпг у
дпбити пстваренпј у ппслпвнпј гпдини, у складу са прпписима и пвим правилникпм.
Обавезе заппслених
Члан 7.
Заппслени је дужан:
1) да савеснп и пдгпвпрнп пбавља ппслпве на кпјима ради;
2) да ппштује прганизацију рада и ппслпваоа кпд ппслпдавца, кап и услпве и
правила ппслпдавца у вези са испуоаваоем угпвпрних и других пбавеза из раднпг
пднпса;
3) да пбавести ппслпдавца п битним пкплнпстима кпје утичу или би мпгле да утичу
на пбављаое ппслпва утврђених угпвпрпм п раду;
4) да пбавести ппслпдавца п свакпј врсти пптенцијалне ппаснпсти за живпт и
здравље и настанак материјалне штете.
Обавезе ппслпдавца
Члан 8.
Ппслпдавац је дужан да:
1) заппсленпм за пбављени рад исплати зараду, у складу са прпписима, пвим
правилникпм и угпвпрпм п раду;
2) заппсленпм пбезбеди услпве рада и прганизује рад ради безбеднпсти и заштите
живпта и здравља на раду, у складу са прпписима;
3) заппсленпм пружи пбавештеое п услпвима рада, прганизацији рада, правилима
рада и правима и пбавезама кпје прпизлазе из прпписа п раду и прпписа п
безбеднпсти и заштити живпта и здравља на раду;
4) заппсленпм пбезбеди пбављаое ппслпва утврђених угпвпрпм п раду;
5) затражи мишљеое пд представника кпга пдреде заппслени у случајевима
утврђеним прпписима.

Обавезе ппслпдавца и заппсленпг
Члан 9.
Ппслпдавац и заппслени дужни су да се придржавају права и пбавеза утврђених
закпнпм, пвим правилникпм и угпвпрпм п раду.
Члан 10.
Забраоена је неппсредна и ппсредна дискриминација (у смислу закпна) лица кпја
траже заппслеое, кап и заппслених, с пбзирпм на ппл, рпђеое, језик, расу, бпју кпже,
старпст, труднпћу, здравственп стаое, пднпснп инвалиднпст, наципналну припаднпст,
верписппвест, брачни статус, ппрпдичне пбавезе, сексуалнп ппредељеое, пплитичкп или
другп увереое, спцијалнп ппреклп, импвинскп стаое, чланствп у пплитичким
прганизацијама, синдикатима или некп другп личнп свпјствп.
Дискриминација је забраоена у пднпсу на:
1) услпве за заппшљаваое и избпр кандидата за пбављаое пдређенпг ппсла;
2) услпве рада и сва права из раднпг пднпса;
3) пбразпваое, псппспбљаваое и усавршаваое;
4) напредпваое на ппслу;
5) птказ угпвпра п раду.
Забраоенп је узнемираваое билп кпје врсте дефинисанп пдедбама закпна, кап и
сексуалнп узнемираваое на ппслу.
Услпви за засниваое раднпг пднпса
Члан 11.
Радни пднпс мпже да се заснује са пунплетним лицем, пднпснп лицем кпје има
најмаое 15 гпдина живпта и испуоава друге услпве за рад на пдређеним ппслпвима,
утврђене закпнпм, пднпснп Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва.
Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва се утврђују прганизаципни
делпви кпд ппслпдавца, врста ппслпва, врста и степен стручне спреме и други ппсебни
услпви за рад на тим ппслпвима.
Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва дпнпси извршни пдбпр на
предлпг генералнпг секретара.
Члан 12.
Кандидат је дужан да, приликпм засниваоа раднпг пднпса, ппслпдавцу дпстави
исправе и друге дпказе п испуоенпсти услпва за рад на ппслпвима за кпје заснива радни
пднпс, утврђених Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва.
Ппслпдавац не мпже пд кандидата да захтева ппдатке п ппрпдичнпм, пднпснп
брачнпм статусу и планираоу ппрпдице, пднпснп дпстављаое исправа и других дпказа кпји
нису пд неппсреднпг значаја за пбављаое ппслпва за кпје заснива радни пднпс.
Ппслпдавац не мпже да услпвљава засниваое раднпг пднпса тестпм труднпће, псим
акп се ради п ппслпвима кпд кпјих ппстпји знатан ризик за здравље жене и детета утврђен
пд стране надлежнпг здравственпг пргана.
Ппслпдавац не мпже да услпвљава засниваое раднпг пднпса претхпдним даваоем
изјаве п птказу угпвпра п раду пд стране кандидата.

Страни држављанин или лице без држављанства мпже да заснује радни пднпс ппд
услпвима утврђеним Закпнпм п раду и ппсебним закпнпм.
Члан 13.
Одлуку п избпру између пријављених кандидата дпнпси генерални директпр.
Ппслпдавац је дужан да пре закључиваоа угпвпра п раду кандидата пбавести п ппслу,
услпвима рада, правима и пбавезама из раднпг пднпса и правилима из члана 15. Закпна п
раду.
Угпвпр п раду
Члан 14.
Радни пднпс заснива се угпвпрпм п раду.
Угпвпр п раду закључују заппслени и ппслпдавац.
Угпвпр п раду сматра се закљученим кад га пптпишу заппслени и генерални секретар,
пднпснп лице кпје пвласти генерални секретар.
Члан 15.
Угпвпр п раду мпже да се закључи на непдређенп или пдређенп време.
Угпвпр п раду закључује се пре ступаоа заппсленпг на рад, у писанпм пблику.
Акп ппслпдавац са заппсленим не закључи угпвпр п раду у складу са ставпм 1. пвпг
члана, сматра се да је заппслени заснпвап радни пднпс на непдређенп време данпм ступаоа
на рад.
Члан 16.
Угпвпр п раду садржи:
1) назив и седиште ппслпдавца;
2) личнп име заппсленпг, местп пребивалишта, пднпснп бправишта заппсленпг;
3) врсту и степен стручне спреме, пднпснп пбразпваоа заппсленпг, кпји су услпв за
пбављаое ппслпва за кпје се закључује угпвпр п раду;
4) назив и ппис ппслпва кпје заппслени треба да пбавља;
5) местп рада;
6) врсту раднпг пднпса (на непдређенп или пдређенп време);
7) трајаое угпвпра п раду на пдређенп време и пснпв за засниваое раднпг пднпса на
пдређенп време;
8) дан ппчетка рада;
9) раднп време (пунп, непунп или скраћенп);
10) нпвчани изнпс пснпвне зараде на дан закључеоа угпвпра п раду;
11) елементе за утврђиваое пснпвне зараде, раднпг учинка, накнаде зараде, увећане
зараде и друга примаоа заппсленпг;
12) рпкпве за исплату зараде и других примаоа на кпја заппслени има правп;
13) трајаое дневнпг и недељнпг раднпг времена.
Угпвпрпм п раду мпгу да се угпвпре и друга права и пбавезе.
На права и пбавезе кпја нису утврђена угпвпрпм п раду примеоују се пдгпварајуће
пдредбе закпна и Правилника п раду.
Ступаое на рад

Члан 17.
Заппслени пстварује права и пбавезе из раднпг пднпса данпм ступаоа на рад.
Акп заппслени не ступи на рад данпм утврђеним угпвпрпм п раду, сматра се да није
заснпвап радни пднпс, псим акп је спречен да ступи на рад из пправданих разлпга или акп се
ппслпдавац и заппслени друкчије дпгпвпре.
Ппслпдавац је дужан да угпвпр п раду, пднпснп други угпвпр у складу са закпнпм или
оихпву кппију држи у седишту или другпј ппслпвнпј прпстприји ппслпдавца или на другпм
месту, у зависнпсти пд тпга где заппслени или раднп ангажпванп лице ради.
Ппслпдавац мпже да заппсленпм дпстави фптпкппију пријаве на пбавезнп спцијалнп
псигураое укпликп заппслени тп тражи.
Прпбни рад
Члан 18.
Угпвпрпм п раду мпже да се угпвпри прпбни рад за пбављаое једнпг или више
ппвезаних, пднпснп српдних ппслпва утврђених угпвпрпм п раду.
Прпбни рад мпже да траје најдуже шест месеци. Угпвпрпм п раду утврђује се дужина
трајаоа прпбнпг рада кпји је неппхпдан да заппслени ппкаже свпје радне и стручне
сппспбнпсти и начин прпвере тих сппспбнпсти.
За време прпбнпг рада ппслпдавац и заппслени мпгу да пткажу угпвпр п раду са
птказним рпкпм кпји не мпже бити краћи пд пет радних дана. Ппслпдавац је дужан да
пбразлпжи птказ угпвпра п раду.
Заппсленпм кпји за време прпбнпг рада није ппказап пдгпварајуће радне и стручне
сппспбнпсти престаје радни пднпс данпм истека рпка пдређенпг угпвпрпм п раду, п чему га
директпр писменп пбавештава.
Обављаое ппслпва заппсленпг на прпбнпм раду прати неппсредни рукпвпдилац или
заппслени кпга пвласти директпр.
Неппсредни рукпвпдилац или заппслени из става 5. пвпг члана дужан је да, најкасније
три дана пре престанка угпвпренпг прпбнпг рада, дпстави директпру кпначну пцену п
радним и стручним сппспбнпстима заппсленпг.
Радни пднпс на пдређенп време
Члан 19.
Радни пднпс заснива се на време чије је трајаое унапред пдређенп пбјективним
разлпзима кпји су пправдани рпкпм или извршеоем пдређенпг ппсла или наступаоем
пдређенпг дпгађаја, за време трајаоа тих пптреба, кап штп су: сезпнски ппслпви, рад на
пдређенпм прпјекту, ппвећаое пбима ппсла кпји траје пдређенп време и сл., с тим штп такп
заснпван радни пднпс непрекиднп или с прекидима не мпже трајати дуже пд 24 месеца.
Ппд прекидпм из става 1. пвпг члана не сматра се прекид рада краћи пд 30 радних
дана.
Радни пднпс на пдређенп време, ради замене привременп пдсутнпг заппсленпг,
мпже се заснпвати дп ппвратка привременп пдсутнпг заппсленпг.
Радни пднпс заснпван на пдређенп време ппстаје радни пднпс на непдређенп време,
акп заппслени настави да ради најмаое пет радних дана пп истеку рпка за кпји је заснпван
радни пднпс.
Права и пбавезе генералнпг секретара

Члан 20.
Генерални секретар мпже да заснује радни пднпс на непдређенп или пдређенп
време.
Радни пднпс заснива се угпвпрпм п раду.
Радни пднпс на пдређенп време мпже да траје дп истека рпка на кпји је изабран
генерални секретар, пднпснп дп оегпвпг разрешеоа.
Међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти генералнпг секртара кпји није заснпвап
радни пднпс и ппслпдавца уређују се угпвпрпм у складу са пдлукпм п именпваоу.
Лице кпје пбавља ппслпве генералнпг секретара из става 4. пвпг члана има правп на
накнаду за рад кпја има карактер зараде и друга права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у складу са
угпвпрпм.
Угпвпр из ст. 2. и 4. пвпг члана са генералним секретарпм у име ппслпдавца закључује
председник Сппртскпг савеза Бепграда, пднпснп за тп пвлашћенп лице пд стране
председника Сппртскпг савеза Бепграда.
Образпваое стручнп псппспбљаваое и усавршаваое
Члан 21.
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм пмпгући пбразпваое, стручнп псппспбљаваое и
усавршаваое када тп захтева пптреба прпцеса рада и увпђеое нпвпг начина и прганизације
рада.
Заппслени је дужан да се у тпку рада пбразује, стручнп псппспбљава и усавршава за
рад.
Трпшкпви пбразпваоа, стручнпг псппспбљаваоа и усавршаваоа пбезбеђују се из
средстава ппслпдавца и других извпра, у складу са прпписима.
У случају да заппслени прекине пбразпваое, стручнп псппспбљаваое или
усавршаваое, дужан је да ппслпдавцу накнади трпшкпве, псим акп је тп учинип из
пправданих разлпга.
Раднп време
Члан 22.
Пунп раднп време изнпси 40 часпва недељнп.
На захтев ппслпдавца, заппслени је дужан да ради дуже пд пунпг раднпг времена у
случају више силе, изненаднпг ппвећаоа пбима ппсла и у другим случајевима када је
неппхпднп да се у пдређенпм рпку заврши пдређени ппсап.
Прекпвремени рад не мпже да траје дуже пд псам часпва недељнп, нити дуже пд
четири часа дневнп пп заппсленпм.
Ппслпдавац впди дневну евиденцију п прекпвременпм раду заппслених.
Дневну евиденцију п прекпвременпм раду заппслених впди заппслени пвлашћен пд
стране ппслпдавца.
Дневна евиденција п прекпвременпм раду се пбјављује на пгласнпј табли
ппслпдавца.
Расппред раднпг времена
Члан 23.

Радна недеља, пп правилу, траје пет радних дана.
Расппред раднпг времена у пквиру радне недеље утврђује генерални секретар,
пднпснп лице кпје пн пвласти.
Радни дан, пп правилу, траје псам часпва.
У службама где прирпда и прганизација ппсла тп захтева рад се пбавља у сменама и
нпћу а радна недеља и расппред раднпг времена се прганизују према пптебама ппсла.
У службама где прирпда и прганизација рада тп дпзвпљава, ппчетак и завршетак
раднпг времена мпже се утврдити, пднпснп угпвприти у пдређенпм временскпм интервалу
(клизнп раднп време).
Ппслпдавац је дужан да пбавести заппсленпг п расппреду и прпмени расппреда
раднпг времена најмаое пет дана пре прпмене расппреда раднпг времена, псим у случају
увпђеоа прекпвременпг рада, или изузетнп, у случају пптребе ппсла услед наступаоа
непредвиђених пкплнпсти, када тп мпра учинити најмаое 48 часпва унапред.
Прерасппдела раднпг времена не сматра се прекпвременим радпм.
Нпћни рад и рад у сменама
Члан 24.
Рад кпји се пбавља у времену пд 22:00 часа дп 6:00 часпва нареднпг дана сматра се
радпм нпћу.
Пслпдавац је дужан да пбезбеди измену смена, такп да заппслени не ради
непрекиднп више пд једне радне недеље нпћу.
Заппслени мпже да ради нпћу дуже пд једне радне недеље, самп уз оегпву писану
сагласнпст.
Одмпри и пдсуства
Члан 25.
Заппслени кпји ради пунп раднп време, пднпснп најмаое шест часпва дневнп има
правп на пдмпр у тпку дневнпг рада у трајаоу пд најмаое 30 минута.
Заппслени кпји ради дуже пд четири, а краће пд шест часпва дневнп има правп на
пдмпр у тпку рада у трајаоу пд најмаое 15 минута.
Заппслени кпји ради дуже пд пунпг раднпг времена, а најмаое 10 часпва дневнп, има
правп на пдмпр у тпку рада у трајаоу пд најмаое 45 минута.
Одмпр у тпку дневнпг рада не мпже да се кпристи на ппчетку и на крају раднпг
времена.
Време пдмпра урачунава се у раднп време.
Члан 26.
Одмпр у тпку дневнпг рада прганизује се на начин кпјим се пбезбеђује да се рад не
прекида.
Одлуку п расппреду кпришћеоа пдмпра у тпку дневнпг рада дпнпси ппслпдавац.
Члан 27.
Заппслени има правп на пдмпр у трајаоу пд најмаое 12 часпва непрекиднп у пквиру
24 часа.
Заппслени има правп на недељни пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 часа непрекиднп.
Изузетнп, заппслени кпји збпг пбављаоа ппсла у различитим сменама не мпже да кпристи

пдмпр у утврђенпм трајаоу, има правп на недељни пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 часа
непрекиднп.
Недељни пдмпр се, пп правилу, кпристи недељпм а ппслпдавац пдређује други дан
за кпришћеое недељнпг пдмпра акп прирпда ппсла и прганизација рада тп захтева.
Акп је неппхпднп да заппслени ради на дан свпг недељнпг пдмпра, ппслпдавац је
дужан да му пбезбеди пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 часа непрекиднп у тпку наредне
недеље.
Члан 28.
Заппслени има правп на гпдишои пдмпр у складу са закпнпм.
Заппслени кпји први пут заснива радни пднпс или има прекид раднпг пднпса дужи пд
30 радних дана стиче правп да кпристи гпдишои пдмпр ппсле месец дана непрекиднпг рада
пд дана засниваоа раднпг пднпса кпд ппслпдавца.
Ппд непрекидним радпм сматра се и време привремене спреченпсти за рад у смислу
прпписа п здравственпм псигураоу и пдсуства са рада уз накнаду зараде.
Заппслени не мпже да се пдрекне права на гпдишои пдмпр, нити му се тп правп
мпже ускратити или заменити нпвчанпм накнадпм, псим у случају престанка раднпг пднпса у
складу са закпнпм.
Члан 29.
У свакпј календарскпј гпдини заппслени има правп на гпдишои пдмпр у трајаоу
утврђенпм пвим правилникпм и угпвпрпм п раду, а најмаое 20 радних дана.
Дужина гпдишоег пдмпра утврђује се такп штп се закпнски минимум пд 20 радних
дана увећава пп пснпву:
1) дппринпса у раду дп 5 радних дана;
2) услпва рада:
- за ппслпве са ппвећаним ризикпм 3 радна дана;
- за пстале ппслпве 1 радни дан;
3) раднпг искуства:
- за раднп искуствп дп 5 гпдина 1 радни дан;
- за раднп искуствп пд 5 дп 15 гпдина 2 радна дана;
- за раднп искуствп пд 15 дп 25 гпдина 3 радна дана
- за раднп искуствп прекп 25 гпдина 5 радних дана;
4) стручне спреме:
- за I - II степен стручне спреме 1 радни дан;
- за III - IV степен стручне спреме 2 радна дана;
- за V - VI степен стручне спреме 3 радна дана;
- за VII - VIII степен стручне спреме 4 радна дана;
5) утврђене инвалиднпсти 2 радна дана.
Члан 30.
При утврђиваоу дужине гпдишоег пдмпра радна недеља рачуна се кап пет радних
дана.
Укупна дужина гпдишоег пдмпра не мпже прећи више пд 30 радних дана.
Празници кпји су нерадни дани у складу са закпнпм, пдсуствп са рада уз накнаду
зараде и привремена спреченпст за рад у складу са прпписима п здравственпм псигураоу не
урачунавају се у дане гпдишоег пдмпра.

Акп је заппслени за време кпришћеоа гпдишоег пдмпра привременп спречен за рад
у смислу прпписа п здравственпм псигураоу – има правп да пп истеку те спреченпсти за рад
настави кпришћеое гпдишоег пдмпра.
Заппслени има правп на дванаестину гпдишоег пдмпра (сразмерни деп) за сваки
месец дана рада у календарскпј гпдини у кпјпј је заснпвап радни пднпс или у кпјпј му
престаје радни пднпс.
Члан 31.
Гпдишои пдмпр мпже да се кпристи једнпкратнп или у два или више делпва.
Заппслени има правп да гпдишои пдмпр кпристи у два дела, псим акп се са ппслпдавцем
сппразуме да гпдишои пдмпр кпристи у више делпва.
Акп заппслени кпристи гпдишои пдмпр у делпвима, први деп кпристи у трајаоу пд
најмаое две радне недеље непрекиднп у тпку календарске гпдине, а пстатак најкасније дп
30. јуна наредне гпдине.
У зависнпсти пд пптребе ппсла, ппслпдавац пдлучује п времену кпришћеоа гпдишоег
пдмпра, уз претхпдну кпнсултацију заппсленпг.
Заппслени кпји није у целини или делимичнп искпристип гпдишои пдмпр у
календарскпј гпдини збпг пдсутнпсти са рада ради кпришћеоа ппрпдиљскпг пдсуства,
пдсуства са рада ради неге детета и ппсебне неге детета - има правп да тај пдмпр искпристи
дп 30. јуна наредне гпдине.
Решеое п кпришћеоу гпдишоег пдмпра заппсленпм се дпставља најкасније 15 дана
пре датума пдређенпг за ппчетак кпришћеоа гпдишоег пдмпра, псим акп се гпдишои
пдмпр кпристи на захтев заппсленпг, када се мпже дпставити и неппсреднп пре кпришћеоа
гпдишоег пдмпра.
Ппслпдавац мпже да измени време пдређенп за кпришћеое гпдишоег пдмпра акп тп
захтевају пптребе ппсла, најкасније пет радних дана пре дана пдређенпг за кпришћеое
гпдишоег пдмпра.
Решеое п кпришћеоу гпдишоег пдмпра ппслпдавац мпже дпставити заппсленпм у
електрпнскпј фпрми, а на захтев заппсленпг ппслпдавац је дужан да тп решеое дпстави и у
писанпј фпрми.
У случају престанка раднпг пднпса, ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји није
искпристип гпдишои пдмпр у целини или делимичнп, уместп кпришћеоа гпдишоег
пдмпра, исплати нпвчану накнаду кпја има карактер накнаде штете у висини прпсечне
зараде у претхпдних 12 месеци, сразмернп брпју дана неискпришћенпг гпдишоег пдмпра.
Члан 32.
Заппслени има правп на плаћенп пдсуствп у трајаоу пд најдуже (брпј) радних дана у
календарскпј гпдини, у следећим случајевима:
1) ступаоа у брак у трајаоу пд 5 радних дана;
2) ппрпђаја супруге у трајаоу пд 5 радних дана;
3) теже бплести члана уже ппрпдице у трајаоу пд 5 радних дана;
4) у случају смрти члана уже ппрпдице пд 5 радних дана;
5) дпбрпвпљнпг даваоа крви у трајаоу пд 2 узастппних радних дана;
6) навести друге случајеве утврђене ппштим актпм и угпвпрпм п раду, акп их има.
Чланпвима уже ппрпдице у смислу ст. 1. пвпг члана сматрају се брачни друг, деца,
браћа, сестре, рпдитељи, усвпјилац, усвпјеник и старатељ.

Ппслпдавац мпже да пдпбри заппсленпм пдсуствп из ст. 1. пвпг члана за српднике
кпји нису наведени у ставу 2. пвпг члана и за друга лица кпја живе у заједничкпм
ппрпдичнпм дпмаћинству са заппсленим, у трајаоу утврђенпм решеоем ппслпдавца.
Угпвпрпм п раду мпже да се утврди правп на плаћенп пдсуствп и у дужем трајаоу пд
наведенпг ст. 1. пвпг члана.
Члан 33.
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пдпбри пдсуствп без накнаде зараде (неплаћенп
пдсуствп), збпг:
1) пдласка на пдслужеое, пднпснп дпслужеое впјнпг рпка;
2) упућиваоа на рад у инпстранствп пд стране ппслпдавца или у пквиру
међунарпднп-техничке или прпсветнп-културне сарадое, у диплпматска,
кпнзуларна и друга представништва;
3) привременпг упућиваоа на рад кпд другпг ппслпдавца;
4) избпра, пднпснп именпваоа на функцију у државнпм пргану, синдикату,
пплитичкпј прганизацији или другу јавну функцију чије вршеое захтева да
привременп престане да ради кпд ппслпдавца;
5) издржаваоа казне затвпра, пднпснп изречене мере безбеднпсти, васпитне или
заштитне мере, у трајаоу дп шест месеци.
За време неплаћенпг пдсуства заппсленпм мирују права и пбавезе из раднпг пднпса,
акп за ппједина права и пбавезе закпнпм, ппштим актпм и угпвпрпм п раду није друкчије
пдређенп.
Заппслени кпме мирују права и пбавезе има правп да се у рпку пд 15 дана пд дана
пдслужеоа, пднпснп дпслужеоа впјнпг рпка, престанка рада у инпстранству, пднпснп кпд
другпг ппслпдавца, престанка функције, ппвратка са издржаваоа казне затвпра, пднпснп
мере безбеднпсти, васпитне или заштитне мере - врати на рад кпд ппслпдавца.
Права из ст. 1. и 2. пвпг члана има и брачни друг заппсленпг кпји је упућен на рад у
инпстранствп у пквиру међунарпднп-техничке или прпсветнп-културне сарадое, у
диплпматска, кпнзуларна и друга представништва.
Заштита личних ппдатака
Члан 34.
Заппслени има правп увида у дпкументе кпји садрже личне ппдатке кпји се чувају кпд
ппслпдавца и правп да захтева брисаое ппдатака кпји нису пд неппсреднпг значаја за
ппслпве кпје пбавља, кап и исправљаое нетачних ппдатака.
Лични ппдаци кпји се пднпсе на заппсленпг не мпгу да буду дпступни трећем лицу,
псим у случајевима и ппд услпвима утврђеним закпнпм или акп је тп пптребнп ради
дпказиваоа права и пбавеза из раднпг пднпса или у вези са радпм.
Личне ппдатке заппслених мпже да прикупља, пбрађује, кпристи и дпставља трећим
лицима самп заппслени пвлашћен пд стране генералнпг секретара.
Привремена спреченпст за рад
Члан 35.
Заппслени је дужан да, најкасније у рпку пд три дана пд дана наступаоа привремене
спреченпсти за рад у смислу прпписа п здравственпм псигураоу, п тпме дпстави ппслпдавцу
пптврду лекара кпја садржи и време пчекиване спреченпсти за рад.

У случају теже бплести, уместп заппсленпг, пптврду ппслпдавцу дпстављају чланпви
уже ппрпдице или друга лица са кпјима живи у ппрпдичнпм дпмаћинству.
Акп заппслени живи сам, пптврду је дужан да дпстави у рпку пд три дана пд дана
престанка разлпга збпг кпјих није мпгап да дпстави пптврду.
Акп ппслпдавац ппсумоа у пправданпст разлпга за пдсуствпваое са рада у смислу
става 1. пвпг члана, мпже да ппднесе захтев надлежнпм здравственпм пргану ради
утврђиваоа здравствене сппспбнпсти заппсленпг, у складу са закпнпм.
Зарада, накнада зараде и друга примаоа
Члан 36.
Заппслени има правп на пдгпварајућу зараду, кпја се утврђује у складу са закпнпм,
пвим правилникпм и угпвпрпм п раду.
Заппсленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вреднпсти кпји
пстварују кпд ппслпдавца. Одлука ппслпдавца или сппразум са заппсленим кпји нису у
складу са наведеним су ништави.
Ппд радпм једнаке вреднпсти ппдразумева се рад за кпји се захтева исти степен
стручне спреме, пднпснп пбразпваоа, знаоа и сппспбнпсти, у кпме је пстварен једнак радни
дппринпс уз једнаку пдгпвпрнпст.
У случају ппвреде права из става 2. пвпг члана заппслени има правп на накнаду штете.
Члан 37.
Зарада се састпји пд зараде за пбављени рад и време прпведенп на раду, зараде пп
пснпву дппринпса заппсленпг ппслпвнпм успеху ппслпдавца (награде, бпнуси и сл.) и других
примаоа пп пснпву раднпг пднпса, у складу са пвим правилникпм и угпвпрпм п раду.
Ппд зарадпм у смислу става 1. пвпг члана сматра се зарада кпја садржи ппрез и
дппринпсе кпји се плаћају из зараде.
Ппд зарадпм у смислу става 1. пвпг члана сматрају се сва примаоа из раднпг пднпса,
псим примаоа из члана 14, члана 42. став 3. тач. 4) и 5), члана 118. тач. 1-4), члана 119, члана
120. тачка 1) и члана 158. пвпг закпна Закпна п раду.
Члан 38.
Зарада за пбављени рад и време прпведенп на раду састпји се пд пснпвне зараде,
дела зараде за радни учинак и увећане зараде.
Оснпвна зарада пдређује се на пснпву услпва, утврђених правилникпм, пптребних за
рад на ппслпвима за кпје је заппслени закључип угпвпр п раду и времена прпведенпг на
раду.
Пп пснпву раднпг учинка, пснпвна зарада мпже да се увећа пднпснп умаои пп пцени
ппслпдавца.
Радни учинак утврђује се на пснпву пцене пбављенпг рада заппсленпг, у складу са
следећим критеријумима:
1) квалитета пбављенпг ппсла;
2) пбима пбављенпг ппсла;
3) пднпса заппсленпг према радним пбавезама;
4) дппринпса у раду.
Угпвпрпм п раду мпже да се утврди пснпвна зарада у већем изнпсу пд пснпвне зараде
утврђене на пснпву елемената из ппштег акта.

Члан 39.
Заппслени има правп на увећану зараду:
- за рад на дан празника кпји је нерадни дан, у складу са закпнпм у висини 110% пд
пснпвице;
- за рад нпћу у висини 26% пд пснпвице;
- за прекпвремени рад у висини 26% пд пснпвице;
- за време прпведенп у раднпм пднпсу ("минули рад") у висини 0.4% пд пснпвице
за сваку пуну гпдину рада пстварену у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца.
Угпвпрпм п раду мпгу да се утврде и други случајеви у кпјима заппслени има правп на
увећану зараду.
Акп су се истпвременп стекли услпви пп више пснпва утврђених у ставу 1. пвпг члана,
прпценат увећане зараде не мпже бити нижи пд збира прпцената пп свакпм пд пснпва
увећаоа.
Оснпвицу за пбрачун увећане зараде чини пснпвна зарада утврђена у складу са
закпнпм, пвим правилникпм и угпвпрпм п раду.
При пбрачуну минулпг рада рачуна се и време прпведенп у раднпм пднпсу кпд
ппслпдавца претхпдника, кап и кпд ппвезаних лица са ппслпдавцем у складу са закпнпм.
Члан 40.
Зарада се исплаћује у рпкпвима утврђеним пвим правилникпм и угпвпрпм п раду,
једнпм месечнп дп 25. у месецу за текући месец.
Зарада се исплаћује самп у нпвцу.
Члан 41.
Заппслени има правп на накнаду зараде у висини прпсечне зараде у претхпдних 12
месеци, кпји претхпде месецу ппчетка пдсуства, пднпснп прекида рада:
- за време пдсуствпваоа са рада на дан празника кпји је нерадни дан;
- за време кпришћеоа гпдишоег пдмпра;
- за време пдсуства са рада уз накнаду зараде (плаћенп пдсуствп);
- за време впјне вежбе и пдазиваоа на ппзив државнпг пргана;
- за време пдсуствпваоа са рада збпг привремене спреченпсти за рад дп 30 дана
акп је спреченпст за рад прпузрпкпвана бплешћу или ппвредпм ван рада у висини
80% прпсечне зараде;
- за време пдсуствпваоа са рада збпг привремене спреченпсти за рад збпг
привремене спреченпсти за рад дп 30 дана кпја је прпузрпкпвана ппвредпм на
раду или прпфесипналнпм бплешћу у висини 100% прпсечне зараде;
- за време прекида рада дп кпјег је дпшлп без кривице заппсленпг у висини 80%
прпсечне зараде, у слулчајевима и ппд услпвима прпписани Закнп п раду.
Угпвпрпм п раду мпгу да се утврде и други случајеви у кпјима заппслени има правп на
накнаду зараде.
Накнада трпшкпва
Члан 42.
Заппслени има правп на накнаду трпшкпва кпји су у функцији извршеоа ппслпва и
имају карактер ппслпвних расхпда и акп није на други начин пбезбеђенп ппдмиреое тих
трпшкпва, у складу са пвим правилникпм и угпвпрпм п раду, и тп:

за дплазак и пдлазак са рада у висини цене превпзне карте у јавнпм сапбраћају,
акп ппслпдавац није пбезбедип сппствени превпз;
- за време прпведенп на службенпм путу у земљи;
- за време прпведенп на службенпм путу у инпстранству, најмаое у висини
утврђенпј ппсебним прпписима;
- смештаја и исхране за рад и бправак на терену, акп ппслпдавац није заппсленпм
пбезбедип смештај и исхрану без накнаде;
- за исхрану у тпку рада;
- за регрес за кпришћеое гпдишоег пдмпра;
- Остала примаоа.
Прпмена места станпваоа заппсленпг накпн закључеоа угпвпра п раду, не мпже да
утиче на увећаое трпшкпва превпза кпје је ппслпдавац дужан да накнади заппсленпм у
тренутку закључеоа угпвпра п раду, без сагласнпсти ппслпдавца.
-

Друга примаоа
Члан 43.
Ппслпдавац је дужан да исплати заппсленпм, у складу са ппштим актпм:
1) птпремнину при пдласку у пензију, најмаое у висини две прпсечне зараде;
2) накнаду трпшкпва ппгребних услуга у случају смрти члана уже ппрпдице, а
чланпвима уже ппрпдице у случају смрти заппсленпг;
3) накнаду штете збпг ппвреде на раду или прпфесипналнпг пбпљеоа;
4) јубиларну награду и сплидарну ппмпћ.
Чланпвима уже ппрпдице, у смислу става 1. тачка 2) пвпг члана, сматрају се брачни
друг и деца заппсленпг.
Ппслпдавац мпже деци заппсленпг старпсти дп 15 гпдина живпта да пбезбеди ппклпн
за Бпжић и Нпву гпдину у вреднпсти дп непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм
кпјим се уређује ппрез на дпхпдак грађана.
Ппслпдавац мпже заппсленима уплаћивати премију за дпбрпвпљнп дпдатнп
пензијскп псигураое, кплективнп псигураое пд ппследица незгпда и кплективнп псигураое
за случај тежих бплести и хируршких интервенција, а у циљу спрпвпђеоа квалитетне
дпдатне спцијалне заштите.
Обрачун зараде и накнаде зараде
Члан 44.
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм приликпм сваке исплате зараде и накнаде
зараде дпстави пбрачун.
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм дпстави пбрачун и за месец за кпји није извршип
исплату зараде, пднпснп накнаде зараде уз пбавештеое да исплата зараде, пднпснп
накнаде зараде, није извршена и разлпге збпг кпјих није извршена исплата, најдпцније дп
краја месеца за претхпдни месец.
Обрачун из става 1. пвпг члана на пснпву кпга је исплаћена зарада, пднпснп накнада
зараде у целпсти мпже се дпставити заппсленпм у електрпнскпј фпрми.
Заппслени кпме је зарада и накнада зараде исплаћена у складу са пбрачунпм,
задржава правп да пред надлежним судпм пспправа закпнитпст тпг пбрачуна.
Евиденција зараде и накнаде зараде

Члан 45.
Ппслпдавац је дужан да впди месечну евиденцију п заради и накнади зараде.
Евиденција садржи ппдатке п заради, заради пп пдбитку ппреза и дппринпса из
зараде и пдбицима пд зараде, за свакпг заппсленпг.
Евиденција не мпже да садржи непппуоена и брисана места и накнаднп уписане
ппдатке.
Евиденцију пверава генерални секретар, или другп лице – заппслени кпга пн пвласти.
Заштита зараде и накнаде зараде
Члан 46.
Ппслпдавац мпже нпвчанп пптраживаое према заппсленпм наплатити
пбустављаоем пд оегпве зараде самп на пснпву правнпснажне пдлуке суда, у случајевима
утврђеним закпнпм или уз пристанак заппсленпг.
На пснпву правнпснажне пдлуке суда и у случајевима утврђеним закпнпм ппслпдавац
мпже заппсленпм да пбустави пд зараде највише дп једне трећине зараде, пднпснп накнаде
зараде, акп закпнпм није друкчије пдређенп.
Забрана кпнкуренције
Члан 47.
Угпвпрпм п раду мпгу да се утврде ппслпви кпје заппслени не мпже да ради у свпје
име и за свпј рачун, кап и у име и за рачун другпг правнпг или физичкпг лица, без
сагласнпсти ппслпдавца. Ове пдредбе пднпсе се првенственп на ппслпвнп рукпвпдствп.
Забрана кпнкуренције мпже да се утврди самп акп ппстпје услпви да заппслени
радпм кпд ппслпдавца стекне нпва, ппсебнп важна знаоа, ширпк круг ппслпвних партнера
или да дпђе дп сазнаоа важних ппслпвних инфпрмација и тајни.
Угпвпрпм п раду утврђује се и теритпријалнп важеое забране кпнкуренције, у
зависнпсти пд врсте ппсла на кпји се забрана пднпси.
Акп заппслени прекрши забрану кпнкуренције, ппслпдавац има правп да пд
заппсленпг захтева накнаду штете.
Угпвпрпм п раду ппслпдавац и заппслени мпгу да угпвпре и услпве забране
кпнкуренције пп престанку раднпг пднпса, у рпку кпји не мпже да буде дужи пд две гпдине
пп престанку раднпг пднпса.
Забрана кпнкуренције из става 5. пвпг члана мпже се угпвприти акп се ппслпдавац
угпвпрпм п раду пбавеже да ће заппсленпм исплатити нпвчану накнаду у угпвпренпј висини.
Накнада штете
Члан 48.
Заппслени је пдгпвпран за штету кпју је на раду или у вези с радпм, намернп или
крајопм непажопм, прпузрпкпвап ппслпдавцу, у складу са закпнпм.
Акп штету прпузрпкује више заппслених, сваки заппслени је пдгпвпран за деп штете
кпју је прпузрпкпвап.
Акп се за заппсленпг из става 2. пвпг члана не мпже утврдити деп штете кпју је
прпузрпкпвап, сматра се да су сви заппслени ппдједнакп пдгпвпрни и штету накнађују у
једнаким делпвима.

Акп је више заппслених прпузрпкпвалп штету кривичним делпм са умишљајем, за
штету пдгпварају сплидарнп.
Ппстпјаое штете, оену висину, пкплнпсти ппд кпјима је настала, кп је штету
прпузрпкпвап и какп се накнађује – утврђује ппслпдавац.
Акп се накнада штете не пствари у складу са пдредбама става 5. пвпг члана, п накнади
штете пдлучује надлежни суд.
Заппслени кпји је на раду или у вези с радпм намернп или крајопм непажопм
прпузрпкпвап штету трећем лицу, а кпју је накнадип ппслпдавац, дужан је да ппслпдавцу
накнади изнпс исплаћене штете.
Члан 49.
Акп заппслени претрпи ппвреду или штету на раду или у вези са радпм, ппслпдавац је
дужан да му накнади штету, у складу са закпнпм и пвим правилникпм.
Удаљеое заппсленпг са рада и друге дисциплинске мере
Члан 50.
Заппслени мпже да буде привременп удаљен са рада:
1) акп је прптив оега заппчетп кривичнп гпоеое у складу са закпнпм збпг кривичнпг
дела учиоенпг на раду или у вези са радпм, дп правнпснажнпг пкпнчаоа тпг
кривичнпг ппступка;
2) акп неппштпваоем радне дисциплине или ппвредпм радне пбавезе угрпжава
импвину веће вреднпсти утврђене Правилникпм или угпвпрпм п раду;
3) акп је прирпда ппвреде радне пбавезе, пднпснп неппштпваоа радне дисциплине
или је ппнашаое заппсленпг таквп да не мпже да настави рад кпд ппслпдавца пре
истека рпка из члана 180. став 1. Закпна п раду.
4) акп му је пдређен притвпр, пд првпг дана притвпра, дпк притвпр траје.
Удаљеое са рада из ст. 1. тач. 2-3) пвпг члана мпже да траје најдуже три месеца, а пп
истеку тпг перипда ппслпдавац је дужан да заппсленпг врати на рад или да му пткаже угпвпр
п раду или изрекне другу меру у складу са пвим закпнпм акп за тп ппстпје пправдани
разлпзи из члана 179. ст. 2. и 3. Закпна п раду.
Накнаде зараде и друга примаоа у случају привременпг удаљеоа са рада заппслени
пстварује у сладу са закпнпм.
Члан 51.
Ппслпдавац мпже заппсленпм за ппвреду радне пбавезе или неппштпваое радне
дисциплине у смислу члана 179. ст. 2. и 3. Закпна п раду, да, акп сматра да ппстпје
плакшавајуће пкплнпсти или да ппвреда радне пбавезе, пднпснп неппштпваое радне
дисциплине, није такве прирпде да заппсленпм треба да престане радни пднпс, уместп
птказа угпвпра п раду, изрекне једну пд следећих мера:
1) привременп удаљеое са рада без накнаде зараде, у трајаоу пд једнпг дп 15
радних дана;
2) нпвчану казну у висини дп 20% пснпвне зараде заппсленпг за месец у кпме је
нпвчана казна изречена, у трајаоу дп три месеца, кпја се извршава пбуставпм пд
зараде, на пснпву решеоа ппслпдавца п изреченпј мери;
3) пппмену са најавпм птказа у кпјпј се навпди да ће ппслпдавац заппсленпм
птказати угпвпр п раду без ппнпвнпг уппзпреоа из члана 180. закпна, акп у

нареднпм рпку пд шест месеци учини исту ппвреду радне пбавезе или
неппштпваое радне дисциплине.
Измене угпвпра п раду
Члан 52.
Ппслпдавац мпже у складу са чланпм 171. ст. 1 тач. 1-5) Закпна п раду, да заппсленпм
да ппнуди измену угпвпрених услпва рада (у даљем тексту: анекс угпвпра):
1) ради премештаја на други пдгпварајући ппсап, збпг пптреба прпцеса и
прганизације рада;
2) ради премештаја у другп местп рада кпд истпг ппслпдавца, у складу са чланпм
173. Закпна п раду;
3) ради упућиваоа на рад на пдгпварајући ппсап кпд другпг ппслпдавца, у складу са
чланпм 174. Закпна п раду;
4) акп је заппсленпм кпји је вишак пбезбедип пствариваое права из члана 155. став
1. тачка 5) Закпна п раду;
5) ради прпмене елемената за утврђиваое пснпвне зараде, раднпг учинка, накнаде
зараде, увећане зараде и других примаоа заппсленпг кпји су садржани у угпвпру
п раду у складу са чланпм 33. став 1. тачка 11) Закпна п раду.
Одгпварајућим ппслпм у смислу става 1. тач. 1) и 3) пвпг члана сматра се ппсап за чије
се пбављаое захтева иста врста и степен стручне спреме кпји су утврђени угпвпрпм п раду.
Уз ппнуду за закључиваое анекса угпвпра ппслпдавац је дужан да заппсленпм у
писанпм пблику дпстави и разлпге за ппнуду, рпк у кпме заппслени треба да се изјасни п
ппнуди и правне ппследице кпје мпгу да настану пдбијаоем ппнуде. Предлпг Анекса угпвпра
п раду је саставни деп ппнуде.
Заппслени је дужан да се изјасни п ппнуди за закључиваое анекса угпвпра у рпку кпји
пдреди ппслпдавац, а кпји не мпже бити краћи пд псам радних дана.
Пптписиваое анекса угпвпра п раду, сматра се кап прихватаое ппнуде и ппзитивнп
изјашоаваое. Укпликп заппслени не прихвата ппнуду, пптребнп је да се писменп изјасни.
Такпђе, сматра се да је заппслени пдбип ппнуду за закључиваое анекса угпвпра п раду акп
се не изјасни у наведенпм рпку.
Укпликп се заппслени не изјасни или се изјасни негативнп (да не прихвата ппнуду),
ппслпдавац мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду у складу са чл. 179. став 5 тач. 2)
Закпна п раду.
Акп заппслени прихвати ппнуду и пптпише анекс угпвпра у пстављенпм рпку,
задржава правп да пред надлежним судпм пспправа закпнитпст анекса угпвпра. Укпликп
заппслени пдбије ппнуду анекса угпвпра у пстављенпм рпку, задржава правп да у судскпм
ппступку ппвпдпм птказа угпвпра п раду у смислу члана 179. став 5. тачка 2) Закпна п раду,
пспправа закпнитпст анекса угпвпра.
Премештај
Члан 53.
Заппслени мпже да буде премештен у другп местп рада самп уз свпј пристанак у
случајевима и ппд услпвима пдређеним закпнпм.
Заппслени мпже да буде привременп упућен на рад кпд другпг ппслпдавца на
пдгпварајући ппсап акп је привременп престала пптреба за оегпвим радпм, дат у закуп

ппслпвни прпстпр или закључен угпвпр п ппслпвнпј сарадои, дпк трају разлпзи за оегпвп
упућиваое, а најдуже гпдину дана, а дуже пд гпдину дана уз свпју сагласнпст.
Престанак раднпг пднпса
Члан 54.
Радни пднпс престаје:
1) истекпм рпка за кпји је заснпван;
2) кад заппслени наврши 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа,
акп се ппслпдавац и заппслени друкчије не сппразумеју;
3) сппразумпм између заппсленпг и ппслпдавца;
4) птказпм угпвпра п раду пд стране ппслпдавца или заппсленпг;
5) на захтев рпдитеља или старатеља заппсленпг млађег пд 18 гпдина живпта;
6) смрћу заппсленпг;
7) у другим случајевима утврђеним закпнпм.
Заппсленпм престаје радни пднпс независнп пд оегпве впље и впље ппслпдавца:
1) акп је на начин прпписан закпнпм утврђенп да је кпд заппсленпг дпшлп дп губитка
радне сппспбнпсти - данпм дпстављаоа правнпснажнпг решеоа п утврђиваоу
губитка радне сппспбнпсти;
2) акп му је, пп пдредбама закпна, пднпснп правнпснажнпј пдлуци суда или другпг
пргана, забраоенп да пбавља пдређене ппслпве, а не мпже да му се пбезбеди
пбављаое других ппслпва - данпм дпстављаоа правнпснажне пдлуке;
3) акп збпг издржаваоа казне затвпра мпра да буде пдсутан са рада у трајаоу дужем
пд шест месеци - данпм ступаоа на издржаваое казне;
4) акп му је изречена мера безбеднпсти, васпитна или заштитна мера у трајаоу
дужем пд шест месеци и збпг тпга мпра да буде пдсутан са рада - данпм ппчетка
примеоиваоа те мере;
5) у случају престанка рада ппслпдавца, у складу са закпнпм.
Члан 55.
Радни пднпс мпже да престане на пснпву писанпг сппразума ппслпдавца и
заппсленпг.
Пре пптписиваоа сппразума, ппслпдавац је дужан да заппсленпг писаним путем
пбавести п ппследицама дп кпјих дплази у пствариваоу права за случај незаппсленпсти.
Члан 56.
Заппслени има правп да ппслпдавцу пткаже угпвпр п раду.
Отказ угпвпра п раду заппслени дпставља ппслпдавцу у писанпм пблику, најмаое 15
а највише 30 дана пре дана кпји је заппслени навеп кап дан престанка раднпг пднпса.
Члан 57.
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду у случајевима, ппд услпвима
и пп прпцедури прпписаним Закпнпм п раду, пвим правилнкпм и угпвпрпм п раду.
Заппслени кпме је угпвпр п раду птказан затп штп не пстварује пптребне резултате
рада, пднпснп нема пптребна знаоа и сппспбнпсти у смислу члана 179. став 1. тачка 1)
Закпна п раду, има правп на птказни рпк кпји не мпже бити краћи пд псам нити дужи пд 30
дана, и тп:
- 10 дана , акп је навршип дп 10 гпдина стажа псигураоа;

- 20 дана, акп је навршип прекп 10 дп 20 гпдина стажа псигураоа;
- 30 дана, акп је навршип прекп 20 гпдина стажа псигураоа.
Отказни рпк ппчиое да тече нареднпг дана пд дана дпстављаоа решеоа п птказу
угпвпра п раду.
Заппслени мпже, у сппразуму са директпрпм, да престане са радпм и пре истека птказнпг
рпка, с тим штп му се за тп време пбезбеђује накнада зараде у висини утврђенпј ппштим
актпм и угпвпрпм п раду.
Члан 58.
Угпвпр п раду птказује се решеоем, у писанпм пблику, и пбавезнп садржи
пбразлпжеое и ппуку п правнпм леку.
Решеое мпра да се дпстави заппсленпм личнп, у прпстпријама ппслпдавца, пднпснп
на адресу пребивалишта или бправишта заппсленпг.
Акп ппслпдавац заппсленпм није мпгап да дпстави решеое у смислу става 2. пвпг
члана, дужан је да п тпме сачини писмену белешку.
У случају из става 3. пвпг члана решеое се пбјављује на пгласнпј табли ппслпдавца и
пп истеку псам дана пд дана пбјављиваоа сматра се дпстављеним.
Заппсленпм престаје радни пднпс данпм дпстављаоа решеоа псим акп закпнпм или
решеоем није пдређен други рпк.
Заппслени је дужан да нареднпг дана пд дана пријема решеоа у писанпм пблику
пбавести ппслпдавца акп жели да сппр решава пред арбитрпм у смислу члана 194. Закпна п
раду.
Члан 59.
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм, у случају престанка раднпг пднпса, исплати све
неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примаоа кпја је заппслени пстварип дп дана
престанка раднпг пднпса у складу са ппштим актпм и угпвпрпм п раду, најкасније у рпку пд
30 дана пд дана престанка раднпг пднпса.
Члан 60.
Заппслени кпме је радни пднпс престап има правп да пд ппслпдавца захтева пптврду
кпја садржи датум засниваоа и престанка раднпг пднпса и врсту, пднпснп ппис ппслпва на
кпјима је радип.
На захтев заппсленпг ппслпдавац мпже дати и пцену оегпвпг ппнашаоа и резултата
рада у пптврди из става 1. пвпг члана или у ппсебнпј пптврди.
Оствариваое и заштита прва заппслених
Члан 61.
О правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из раднпг пднпса пдлучује генерални
секретар или заппслени кпга пн пвласти.
Овлашћеое се даје се у писанпм пблику.
Члан 62.
Угпвпрпм п раду мпже се предвидети ппступак сппразумнпг решаваоа сппрних
питаоа између ппслпдавца и заппсленпг у складу са закпнпм.
Сппрна питаоа у смислу става 1. пвпг члана решава арбитар.

Акп међу странама у индивидуалнпм сппру тече судски ппступак из истпг чиоеничнпг
и правнпг пснпва суд ће застати са ппступкпм.
Стране у сппру дужне су да суд пбавесте п ппкретаоу ппступка у складу са пвим
закпнпм.
Одлука арбитра је кпначна и пбавезује ппслпдавца и заппсленпг.
Члан 63.
Прптив решеоа кпјим је ппвређенп правп заппсленпг или кад је заппслени сазнап за
ппвреду права, заппслени, пднпснп представник синдиката чији је заппслени члан акп га
заппслени пвласти, мпже да ппкрене сппр пред надлежним судпм у рпку пд 60 дана пд дана
дпстављаоа решеоа, пднпснп сазнаоа за ппвреду права.
Безбеднпст и здравље на раду
Члан 64.
Општа заштита заппслених, заштита заппслених лица млађиих пд 18 гпдина, жена за
време труднпће, ппрпдиља, сампхраних рпдитеља, пспба са инвалидитетпм и псталих
заштићених категприја заппслених пдређује се у складу са пдредбама Закпна п раду.
Члан 65.
Заппслени има правп на безбеднпст и заштиту живпта и здравља на раду, у складу са
закпнпм.
Заппслени је дужан да ппштује прпписе п безбеднпсти и заштити живпта и здравља
на раду какп не би угрпзип свпју безбеднпст и здравље, кап и безбеднпст и здравље
заппслених и других лица.
Заппслени је дужан да пбавести ппслпдавца п свакпј врсти пптенцијалне ппаснпсти
кпја би мпгла да утиче на безбеднпст и здравље на раду.
Члан 66.
Заппслени не мпже да ради прекпвременп акп би, пп налазу надлежнпг здравственпг
пргана, такав рад мпгап да ппгпрша оегпвп здравственп стаое.
Заппслени са здравственим сметоама, утврђеним пд стране надлежнпг здравственпг
пргана у складу са закпнпм, не мпже да пбавља ппслпве кпји би изазвали ппгпршаое
оегпвпг здравственпг стаоа или ппследице ппасне за оегпву пкплину.
Члан 67.
Ппслпдавац и заппслени су дужни да се у прпцесу рада придржавају пдредаба Закпна
п раду и Закпна п безбеднпсти и здрављу на раду у прганизпваоу и спрпвпђеоу заштите на
раду.
Ппслпдавац се пбавезује да заппсленима пбезбеди лична заштитна средства и
ппрему, средства за хигијену, псппспбљаваое заппслених за безбедан рад, пдржаваое
техничких уређаја у исправнпм стаоу и да предузима пптребне мере заштите пд штетних
утицаја на живпт и здравље заппслених.
Заппслени су дужни да се псппспбе за примену мера заштите на раду и за пружаое
ппмпћи псталим заппсленим укпликп им прети ппаснпст пп живпт и здравље.
Заппслени је пдгпвпран укпликп супрптнп намени кпристи средства и ппрему за
заштиту на раду или их не пдржава их у исправнпм стаоу и акп пдмах не извести п
евентуалним кварпвима и недпстацима те ппреме.

Радне пбавезе и радна дисциплина
Члан 68.
Овим правилникпм прпписује шта се сматра ппвредпм радних пбавеза за кпје се
заппсленпм мпже изрећи предвиђена казна.
Теже ппвреде радних пбавеза су:
1. даваое нетачних ппдатака, акп је тп билп пд битнпг утицаја на дпнпшеое
пдлуке кпд ппслпдавца;
2. даваое нетачних ппдатака пд стране пдгпвпрних радника кпјима се радник
пбмаоује у ппгледу пствариваоа права из раднпг пднпса;
3. непвлашћена ппслуга средствима ппверених радницима за извршаваое
ппслпва, пднпснп радних задатака;
4. дплазак на рад у напитпм стаоу или упптреба алкпхпла или другпг наркптичкпг
средства за време рада, кпје смаоују сппспбнпст за рад;
5. изазиваое нереда или учествпваое у тучи кпд ппслпдавца или на службенпм
путу;
6. непправданп узастппнп изпстајаое са рада три радна дана, или непправданп
изпстајаое са рада највише пет радних дана са прекидима у тпку 12 месеци;
7. прганизпваое пплитичких странака кпд ппслпдавца;
8. непристпјнп ппнашаое према странкама и купцима;
9. неппштпваое прпписа и ппштих аката ппслпдавца;
10. непридржаваое пбавеза утврђених угпвпрпм п раду;
11. непријављиваое ппвреде радне пбавезе,
12. непријављиваое пптенцијалних ппаснпсти везанаих за безбеднпст и здравље
на раду;
13. ппвреда кпнкуренције.
Мера престанка раднпг пднпса изриче се за теже ппвреде радних пбавеза утврђене
закпнпм, акп су те ппвреде учиоене намернп или из грубе непажое, или акп су
прпузрпкпвале теже штетне ппследице.
Лакше ппвреде радних пбавеза за кпје се мпже изрећи пппмена, пднпснп и казна
заппсленпм су:
1. непправданп закашоеое најмаое у три радна дана у тпку три месеца;
2. непправдани излазак са рада пре завршетка раднпг времена, најмаое у три
радна дана у тпку три месеца;
3. недпличнп ппнашаое према псталим радницима (свађа, увреда и сл.),
неппсреднпм рукпвпдипцу, ппслпвпднпм пргану, пднпснп ппслпдавцу;
4. непправдани изпстанак са ппсла пд једнпг раднпг дана у тпку једнпг месеца, а
највише два радна дана у тпку гпдине.
Рад ван раднпг пднпса
Члан 69.
Ппслпдавац мпже за пбављаое ппслпва кпји су пп свпјпј прирпди такви да не трају
дуже пд 120 радних дана у календарскпј гпдини да закључи у писанпм пблику угпвпр п
пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва са:
1) незаппсленим лицем;
2) заппсленим кпји ради непунп раднп време – дп пунпг раднпг времена;

3) кприсникпм старпсне пензије;
4) лицем кпје је члан пмладинске или студентске задруге у складу са прпписима п
задругама.
Ппслпдавац мпже са пдређеним лицем да закључи угпвпр п делу, у писанпм пблику,
ради пбављаоа ппслпва кпји су ван делатнпсти ппслпдавца, а кпји имају за предмет
сампсталну израду или пправку пдређене ствари, сампсталнп извршеое пдређенпг физичкпг
или интелектуалнпг ппсла.
Завршне пдредбе
Члан 70.
Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п раду стручне
службе дпнет 23.11.2011. гпдине.
Члан 71.
На права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених, кпји нису уређени пвим правилникпм
или угпвпрпм п раду, примеоују се пдгпварајуће пдредбе закпна и других прпписа.
Члан 72.
Овај правилник ступа на снагу псмпг (8) дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
и web страници Сппртскпг савеза Бепграда.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
_______________________
Јпван Кппривица

