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На основу члана 3. Закона о раду («Сл. гласник РС“ 24/2005,  61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018), Управни одбор Гимнастичког савеза Србије на седници 
одржаној дана 27. децембра 2021. године, доноси   
 
 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 
 
 
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Предмет Правилника о раду 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником о раду (у даљем тексту: Правилник), у складу са Законом о раду (у даљем 
тексту: закон) уређују се права, обавезе и одговорности запослених у Гимнастичком савезу Србије  
(у даљем тексту: запослени) и права, обавезе и дужности Гимнастичког савеза Србије  (у даљем 
тексту: послодавац) из области рада и радних односа, зарада и осталих накнада запослених, заштита 
запослених на раду, као и друга питања од значаја за запослене и послодавца. 
 

Члан 2. 
 
На права, обавезе и одговорности које нису уређене овим Правилником примењују се одговарајуће 
одредбе Закона о раду (у даљем тексту: закон) и других прописа. 
 
 Основна права и обавезе 
 

Члан 3. 
 
Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и заштиту живота и здравља на раду, 
здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и друга права у случају болести, смањења или 
губитка радне способности и старости, материјално обезбеђење за време привремене 
незапослености, као и право на друге облике заштите, у складу са законом, овим Правилником и 
другим општим актима послодавца. 
 

Члан 4. 
  
Запослена жена има право на посебну заштиту за време трудноће и порођаја. 
 
Запослени има право на посебну заштиту ради неге детета, у складу са законом. 
 
Запослени млађи од 18 године и запослени инвалиди имају право на посебну заштиту. 
 

Члан 5. 
 
Запослени је дужан: 
 
1. да савесно и одговорно обавља послове на којима ради; 



 3 

2. да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила  послодавца 
    у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; 
3. да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање  
    послова утврђених уговором о раду; 
4. да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и за настанак  
    материјалне штете. 
 

Члан 6. 
 
Послодавац је дужан да: 
 
1.запосленом за обављени рад исплатити зараду, у складу са законом, овим Правилником и      
   уговором о раду; 
2. запосленом обезбедити услове рада и организује рад ради безбедности и заштите живота и  
    здравља на раду, у складу са законом и другим прописима; 
3. запосленом, пружити  обавештење о условима рада, организацији рада, правилима из члана 5  
    тачка 2 овог Правилника и правилима и обавезама које произилазе из прописа о раду и прописа      
    о безбедности и заштита живота и здравља на раду; 
4. запосленом обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду; 
5. затражи мишљење Синдиката у случајевима утврђеним законом. 
 
 
II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
 
Услови за заснивање радног односа 
 

Члан 7. 
 
Запослени може да заснује радни однос на одређено или неодређено време. 
 

Члан 8. 
 
Одлуку о потреби за заснивање радног односа и броју лица са којима ће засновати радни однос 
доноси Управни одбор Гимнастичког савеза Србије. 
 

Члан 9. 
 
Радни однос са послодавцем може да заснује лице које има најмање 15 година живота и испуњава 
друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене Правилником о систематизацији радних 
места код послодавца. 
 
Правилником о систематизацији радних места утврђује се врста посла, стручна спрема и други 
посебни услови за рад на тим пословима. 
 
Радни однос са лицем млађим од 18 година живота може да се заснује само уз писмену сагласност 
родитеља или стараоца, ако такав рад не угрожава његово здравље, морал и образовање, односно 
ако такав рад није забрањен законом. 
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Члан 10. 
 
Кандидат је дужан да, приликом заснивања радног односа, послодавцу достави исправе и друге 
доказе о испуњености здравствених и свих других услова за рад на пословима за које заснива радни 
однос утврђених Правилником о систематизацији радних места или другим актима послодавца. 
 

Члан 11. 
 
Страни држављани или лица без држављанства може да заснује радни однос под условима 
утврђеним Законом о раду и посебним законом. 
 

Члан 12. 
 
Радни однос заснива се уговором о раду. 
 
Уговор о раду закључују запослени и послодавац. 
 
Послодавац може, пре заснивања радног односа, вршити проверу стручних и психофизичких 
способности кандидата. 
 
Запослени је дужан да приликом заснивања радног односа послодавцу достави документа којима 
доказује да испуњава услове за рад. 
 

Члан 13. 
 
Уговор о раду може да се закључи на неодређено или одређено време. 
 
Уговор о раду у коме није утврђено време на које се закључује, сматра се уговором о раду на 
неодређено време. 
 

Члан 14. 
 
Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад у писменом облику. 
 
Уговор о раду сматра се закљученим када га потпишу послодавац и лице које заснива радни однос 
са послодавцем. 
 
Ступање на рад 
 

Члан 15. 
 
Запослени ступа на рад даном утврђеним уговором о раду. 
 
Ако запослени не ступи на рад даном утврђеним уговором о раду, сматра се да није засновао радни 
однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога или ако се послодавац и запослени 
друкчије договоре. 
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Члан 16. 
 
На права и обавезе који нису утврђени уговором о раду примењују се одговарајуће одредбе закона 
и овог правилника. 
 
Пробни рад 
 

Члан 17. 
 
Уговором о раду може да се уговори пробни рад. 
 
Пробни рад не може се уговорити са приправником. 
 

Члан 18. 
 
Пробни рад може да траје најдуже шест месеци. 
 
За време пробног рада послодавац и запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком. 
 
Отказни рок из става 2 овог члана износи пет радних дана. 
 

Члан 19. 
 
Радне и стручне способности запосленог за време пробног рада утврђује послодавац на начин и под 
условима утврђеним уговором о раду. 
 
Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности, 
престаје радни однос истеком рока одређеног уговором о раду. 
 
Радни однос на одређено време 
 

Члан 20. 
 
Радни однос на одређено време послодавац може да заснује са запосленим за обављање одређених 
послова само за период који непрекидно или са прекидима траје најдуже 24 месеца. 
 
Под прекидом из става 1 овог члана не сматра се прекид рада краћи од 30 радних дана. 
 
Радни однос на одређено време заснива се под условима и на начин предвиђен за заснивање радног 
односа на неодређено време. 
 
Радни однос заснован на одређено време постаје радни однос на неодређено време ако запослени 
настави да ради најмање пет радних дана по истеку рока за који је засновао радни однос. 
 

Члан 21. 
 
Време трајања радног односа на одређено време регулише се уговором о раду. 
 
Запосленом који је засновао радни однос на одређено време радни однос престаје даном извршења 
посла, истеком одређеног рока или даном повратка одсутног запосленог. 
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Приправници 
 

Члан 22. 
 
Пријем приправника у радни однос може се вршити само за она радна места за која су општим актом 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места предузећа као посебан услов 
предвиђена средња, виша или висока стручна спрема и радно искуство у трајању приправничког 
стажа. 
 

Члан 23. 
 
Приправнички стаж, зависно од степена стручне спреме, може да траје најдуже: 
 
• за приправнике са средњом стручном спремом - до 6 месеци 
• за приправнике са вишом стручном спремом      - до 9 месеци 
• за приправнике са високом стручном спремом  - до 12 месеци 
 
Изузетно од става 1. овог члана, приправнички стаж може трајати и дуже у случајевима дуже 
привремене неспособности или спречености за рад приправника или дужег одсуствовања са рада 
(боловање дуже од 30 дана, трудничко боловање, одслужење или дослужење војног рока), при чему 
се приправнички стаж може продужити за највише онолико времена колико је трајала привремена 
неспособност или спреченост за рад или одсуствовање са рада. 
 

Члан 24. 
 
Обука приправника врши се према програму који утврђује комисија пред којом приправник полаже 
стручни испит, а коју именује директор, односно лице које он овласти. 
 

Члан 25. 
 
На крају приправничког стажа, приправник полаже стручни испит у року од осам дана по истеку 
последњег дана приправничког стажа. 
 
Стручни испит приправника састоји се од писменог, усменог и практичног дела. 
 
У писменом делу приправничког испита, приправник обрађује једну или више тема које одреди 
комисија. 
 
У току усменог дела приправничког испита, поред одбране писменог рада приправник треба да 
покаже и да је овладао неопходним теоријским и практичним знањем које је потребно за обављање 
послова радног места на којем се обучавао. 
 
У практичном делу испита приправник демонстрира поједине фазе рада у оквиру послова радног 
места на којем се обучавао. 
 
За време испита води се записник који потписују сви чланови комисије. 
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Члан 26. 
 
Оцењивање приправника приликом полагања приправничког испита врши се описном оценом: 
«положио» или «није положио». 
 
 
III  РАДНО ВРЕМЕ 
 
Пуно радно време 
 

Члан 27. 
 
Пуно радно време износи 40 часова недељно ако законом и овим Правилником није друкчије 
одређено. 
 
Пуно радно време за запосленог млађег од 18 година живота не може да се утврди у трајању дужем 
од 35 часова недељно. 
 
Прековремени рад 
 

Члан 28. 
 
На захтев послодавца, запослени је обавезан 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 (у даљем тексту: прековремени рад). 
 
Запослени не може да ради прековремено дуже од четири часа дневно, нити дуже од осам часова 
недељно. 
 

Члан 29. 
 
Радна недеља траје пет радних дана. 
 
Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац. 
 
Радни дан, по правилу, траје осам часова. 
 

Члан 30. 
 
Изузетно од члана 29. став 1 овог Правилника, ако се код послодавца рад на појединим пословима 
буде обављао у сменама, ноћу или ако то буде природа посла и организација рада захтевала, 
послодавац може радну недељу организовати на други начин. 
 
Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени радног времена, најмање седам 
дана пре почетка рада. 
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Прерасподела радног времена 
 

Члан 31. 
 
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. 
 
У случајевима из става 1 овог члана, 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 
пуног радног времена. 
 

Члан 32. 
 
У случају прерасподеле радног времена, радно време у току недеље не може бити дуже од 60 часова. 
 
Прерасподела радног времена из члана 31. овог Правилника не сматра се прековременим радом. 
 

Члан 33. 
 
Запосленом који у одређеном периоду у току календарске године ради дуже, а у другом краће од 
пуног радног времена, у смислу члана 31. овог Правилника, коришћење дневног и недељног одмора 
може се одредити на други начин и у другом периоду, под условима да му се дневни и недељни 
одмор обезбеди у обиму утврђеном законом, у периоду који не може бити дужи од 30 дана. 
 

Члан 34. 
 
Забрањена је прерасподела радног времена запосленом који је млађи од 18 године. 
 
Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени за време трудноће и 
запосленом родитељу са дететом млађим од три године живота или са дететом са тежим степеном 
психофизичке ометености само уз писмену сагласност запосленог. 
 

Члан 35. 
 
Запослени коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши прерасподела радног 
времена, има право да му се часови прековременог рада прерачунају у пуно радно време и признају 
у пензијски стаж или да му се рачунају као часови рада дужег од пуног радног времена. 
 
Ноћни рад 
 

Члан 36. 
 
Рад који се обавља од 22,00 часа до 6,00 часова наредног дана сматра се радом ноћу. 
 
Ако је рад организован у сменама, мора се обезбедити измена смена тако да запослени не ради 
непрекидно више од једне радне недеље ноћу. 
 
Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље само уз његову писмену сагласност. 
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IV ОДМОРИ И ОДСУСТВА 
 
 Одмор у току дневног рада 
 

Члан 37. 
 
Запослени који ради пуно радно време има право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 
минута. 
 
Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова дневно има право на одмор у току рада 
у трајању од 15 минута. 
 
Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање десет часова дневно, има право на 
одмор у току рада у трајању од најмање 45 минута. 
 
Одмор у току рада не може се користити на почетку и на крају радног времена. 
 
Време из става 1-3 овог члана урачунава се у радно време. 
 

Члан 38. 
 
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. 
 
Дневни одмор 
 

Члан 39. 
 
Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова 
непрекидно ако законом и овим Правилником није друкчије одређено. 
 
Недељни одмор 
 

Члан 40. 
 
Запослени има  право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно, а ако је 
неопходно да ради на дан свог недељног одмора, мора да му се обезбеди један дан одмора у току 
наредне недеље. 
 
Годишњи одмор 
 

Члан 41. 
 
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. 
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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 овим законом. 
 

Члан 42. 
 
За сваку календарску годину запослени има право на годишњи одмор у трајању утврђеном овим 
Правилником, а најмање 20 радних дана. 
 
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по 
основу радног искуства, стручне спреме, услова рада и других критеријума утврђених овим 
Правилником. 
 

Члан 43. 
 
Запосленом се годишњи одмор у трајању од 20 радних дана увећава по основу: 
 
 
1. радног искуства и то: 
 
             - од 1 до 20 година                                     1 радни дан 
             - преко 20 година                         2 радна дана 
 
2. стручне спреме и то: 
 
           - за послове за које се захтева средња 
            стручна спрема или виша стручна спрема                1 радни дан 
 
 - за послове за које се захтева 
            висока стручна спрема                                               2 радна дана 
 
3. услови рада – рад у сменама                                      1 радни дан 
 
 

Члан 44. 
 
При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна се као пет радних дана. 
 
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 рачунају се у 
дане годишњег одмора. 
 
Ако је запослени за време коришћења годишњег одмора привремено неспособан за рад у смислу 
прописа о здравственом осигурању, има право да по истеку боловања настави коришћење годишњег 
одмора. 
 

Члан 45. 
 
Запослени има право на дванаестину годишњег одмора (сразмерни део) за месец дана рада у 
календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му престаје радни однос. 
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Члан 46. 
 
Годишњи одмор може се користити једнократно или 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 47. 
 
У зависности од потребе посла, послодавац одлучује о времену коришћења годишњег одмора, уз 
претходну консултацију запосленог. 
 
Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља 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. 
 
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 48. 
 

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. 
 
Одсуство уз накнаду зараде (плаћено одсуство) 
  

Члан 49. 
 
Запослени има право у току календарске године на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено 
одсуство) у укупном трајању до пет радних дана, у случају: 
 
- склапања брака 4 радна дана 
- порођаја супруге 2 радна дана 
- теже болести члана уже породице 3 радна дана 
- порођаја другог члана уже породице (кћер, снаја) 1 радни дан 
- смрти брачног друга, родитеља и деце запосленог 5 радних дана 
- смрти родитеља брачног друга, брата или сестре брачног друга запосленог 2 радна дана 
- заштите и отклањања штетних последица у домаћинству 
  проузрокованих елементарном непогодом 2 радна дана 
- селидбе сопственог домаћинства 1 радни дан 
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- полагања стручног или другог испита 1 радни дан 
 
Поред права на одсуство из става 1 овог члана запослени има право на плаћено одсуство још: 
 
1. пет радних дана због смрти члана уже породице 
2. два дана за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви. 
 
Чланови уже породице у смислу става 1 и 2 овог члана сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, 
родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у заједничког породичном 
домаћинству са запосленим. 
 
Запослени има право на плаћено одсуство и у дане државних и верских празника у складу са 
законом. 
 
Неплаћено одсуство 
 

Члан 50. 
 
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство, када послодавац оцени да то не ремети процес 
рада, најдуже до 30 дана у току календарске године. 
 
За време неплаћеног одсуства за рада запосленом мирују права и обавезе из рада и по основу рада, 
осим ако за одређена права и обавезе није друкчије предвиђено. 
       
Мировање радног односа 
 

Члан 51. 
 
Запосленом мирују права и обавезе који се стичу на раду и по основу рада, осим права и обавеза за 
које је законом и овим Правилником друкчије одређено, ако одсуствује са рада због: 
 
• одласка на одслужење, односно дослужење војног рока; 
• упућивања на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру међународно-
техничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга представнишва; 
• избора, односно именовања на функцију у државном органу, политичкој или синдикалној 
организацији или другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане са радом код 
послодавца; 
• издржавње 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, престанка 
функције, повратка са издржавања казне затвора, односно мере безбедности, васпитне или заштитне 
мере, врати на рад код послодавца. 
 
Права из става 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. 
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V  ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Општа заштита запослених 
 

Члан 52. 
 
Запослени има право на безбедност и заштиту здравља на раду у складу са законом, овим 
Правилником и другим актима послодавца. 
 
Послодавац је дужан да организује рад којим се обзебеђује заштита живота и здравља запослених 
у складу са посебним законом и другим прописима, овим Правилником и другим општим актима 
послодавца. 
 

Члан 53. 
 
Послодавац се обавезује да запосленима обезбеди лична заштитна средства и опрему, средства за 
личну хигијену, оспособљавање запослених за безбедан рад, одржавање оруђа за рад у исправном 
стању и да предузима потребне мере заштите од штетних утицаја за живот и здравље запослених, 
полазећи од специфичности предузећа. 
 

Члан 54. 
 
Запослени су дужни да се обуче за примену мера заштите на раду и за пружање помоћи осталим 
запосленима  уколико им запрети опасност по живот и здравље, да се подвргавају редовним и 
ванредним превентивно-здравственим прегледима, да своје знање и практичну способност у 
погледу радне и животне средине стално усавршавају, да обављањем својих послова спречавају 
загађивање радне и животне средине, да правилно рукују оруђима за рад и да се придржавају 
прописа о заштити на раду. 
 

Члан 55. 
 
Запослени је одговоран ако супротно намени користи средства и опрему личне заштите, неправилно 
рукује њима и не одржава их у исправном стању и ако одмах не обавести одговорног запосленог о 
кваровима или другим недостацима који могу угрозити живот других запослених и безбедност 
процеса рада. 
 
Заштита личних података 
 

Члан 56. 
 
Лични подаци који се односе на запосленог могу се користити само у сврхе везане за његово радно 
ангажовање и 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 надлежног органа послодавца. 
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Заштита материнства 
 

Члан 57. 
 
Запослена жена за време последњих осам недеља трудноће не може да ради прековремено, односно 
ноћу. 
 
Један од родитеља са дететом узраста до три године може да ради прековремено, односно ноћу само 
на основу његове писмене сагласности. 
 
Самохрани родитељ који има дете узраста до седам година или дете које је тежак инвалид може да 
ради прековремено или ноћу само на основу његове писмене сагласности. 
 
 
Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета 
 

Члан 58. 
 
Запослена жена има право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у трајању 
од 365 дана за прво и друго дете, односно две године за треће и четврто дете. 
 
Запослена жена може да отпочне породиљско одсуство на основу налаза надлежног здравственог 
органа најмање 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 за прво и друго дете односно две године за треће и четврто дете од дана 
отпочињања породиљског одсуства. 
 
Отац детета може да користи права из става 1 овог члана у случају када мајка напусти дете, ако умре 
или је из других оправданих разлога спречена да користи та права (издржавање казне затвора, тежа 
болест). 
 
Право из става 4 овог члана има отац детета и када мајка није у радном односу. 
 
За време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета запослена жена,односно отац 
детета има право на накнаду зараде, у складу за законом. 
 

Члан 59. 
 
Ако запослена жена роди мртво дете или ако јој де те умре пре истека породиљског одсуства, има 
право да користи породиљско одсуство из члана 58. овог Правилника. 
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Одсуство ради посебне неге детета или друге особе 
 

Члан 60. 
 
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 радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета. 
 
Право у смислу става 1 овог члана утврђује орган надлежан за оцену степена психофизичке 
ометености детета, у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. 
 
За време одсуствовања са рада, у смислу става 1 овог члана, запослени има право на накнаду зараде, 
у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. 
 
За време рада са половином пуног радног времена, у смислу става 1 овог члана, запослени има право 
на зараду у складу овим Правилником и уговором о раду, а за другу половину пуног времена 
накнаду зараде, у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. 
 

Члан 61. 
 
Један од усвојилаца, хранитељ, односно старатељ детета млађег од пет година има право да, ради 
неге детета, одсуствује са рада осам месеци непрекидно од дана смештаја детета у усвојитељску, 
хранитељску, односно старатељску породицу, а најдуже до навршених пет година живота детета. 
 
Ако је смештај у усвојитељску, хранитељску, односно старатељску породицу из става 1 овог члана 
наступио пре навршена три месеца живота детета, један од усвојилаца, хранитељ, односно старатељ 
детета има право да, ради неге детета, одсуствује са рада до навршених 11 месеци живота детета. 
 
За време одсуства са рада ради неге детета, усвојилац, хранитељ, односно старатељ има право на 
накнаду зараде у складу са прописима о друштвеној бризи о деци. 
 

Члан 62. 
 
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 
скраћеним радним временом, али не краће од половине пуног радног времена. 
 
Запослени који ради са скраћеним радним временом, у смислу става 1 овог члана, има право на 
одговарајућу зараду сразмерно времену проведеном на раду, у складу са законом, овим 
Правилником и уговором о раду. 
 

Члан 63. 
 
Право из члана 60 овог правилника има и један од усвојилаца, хранитељ, односно  старатељ детета, 
ако је детету, с обзиром на степен психофизичке ометености, потребна посебна нега. 
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Члан 64. 
 
Један од родитеља 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 и овим Правилником или уговором о раду није друкчије одређено. 
 
Заштита инвалида рада 
 

Члан 65. 
 
Запосленом инвалиду рада, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, 
послодавац је дужан да обезбеди обављање послова према преосталој радног способности. 
 
Запосленом код кога је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да 
постоји опасност од настанка инвалидности на одређеним пословима, послодавац је дужан да 
обезбеди обављање другог одговарајућег посла. 
 

Члан 66. 
 
Послодавац може запосленом који одбије да прихвати посао у смислу члана 65. овог Правилника да 
откаже уговор о раду. 
 
Обавештење о привременој спречености за рад 
 

Члан 67. 
 
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, потврду из става 1 овог члана, уместо запосленог, послодавцу достављају 
чланови уже породице  или друга лица са којима живи у породичном домаћинству. 
 
Ако запослени живи сам потврду из става 1 овог члана дужан је да достави у року од три дана од 
дана престанка разлога због којих није могао да достави потврду. 
 
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. 
 
 
VI  ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 
 
Зарада 
 

Члан 68. 
 
Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, овим 
Правилником и уговором о раду. 
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Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који остварује код 
послодавца. 
 
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 69. 
 
Зарада из члана 68. овог Правилника састоји се од: 
 
• зараде за обављени рад и време проведено на раду, 
• зараде по основу доприноса запосленог пословног успеха послодавца (бонуси, награде и 
сл.), 
• свих других примања запосленог из радног односа осим: 
 
примања 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. Закона о раду. 
 
Под зарадом у смислу става 1 овог члана сматра се зарада која садржи порез и доприносе који се 
плаћају из зараде. 
 

Члан 70. 
 
Зарада која се остварује за обављени рад и време проведено на раду утврђује се на основу: 
 
- основне зараде 
- дела зараде по основу радног учинка и 
- увећана зарада 
 

Члан 71. 
 
Висина месечне основне зарада запосленог се утврђује уговором о раду. 
 
Уговором о раду основна зарада запосленог се може утврдити у већем износу од основне зараде 
утврђене на основу елемената из овог Правилника. 
 

Члан 72. 
 
Висина месечне основне зараде запосленог утврђене уговором о раду обухвата и вредновање ноћног 
рада. 
 

Члан 73. 
 
Радни учинак запосленог одређује се на основу следећих критеријума; 
 
• квалитета, обима и тачности обављеног посла, 
• радне дисциплине, 
• одговорности према раду и средствима рада, 
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• степена оспособљености запосленог за послове на којима ради и на којима може да ради, 
• норматива за поједине послове у случајевима када се радни учинак може мерити, 
• на основу оцене радног доприноса кад се радни учинак не може мерити. 
 
Поред напред наведених критеријума, сматра се да је запослени остварио већи радни учинак ако: 
 
- оствари значајно већи обим радних задатака од планираних, 
- обави послове изнад стандардног квалитета, 
- обави послове пре рока, 
- оствари повољније резултате од стандардних, 
- у обављању послова оствари значајне уштеде у материјалним трошковима и др., 
 
а да је запослени остварио мањи радни учинак ако: 
 
- током месеца оствари мањи обим послова од планираних, 
- поверене послове не обави квалитетно, односно ако их обави са квалитетом који је испод 
стандардног за ту врсту посла код послодавца, 
- део послова не обави у року, 
- премашује планиране стандарде и нормативе трошкова. 
 

Члан 74. 
 
Оцену радног учинка даје Управни одбор Гимнастичког савеза Србије у складу са критеријумима 
из члана 73. овог Правилника. 
 

Члан 75. 
 
На основу оцене радног учинка, основна зарада запосленог може се повећати или умањити за 10 
процената. 
 

Члан 76. 
 
Приправник има право на зараду у висини 80% основне зараде за послове за које је закључио уговор 
о раду, као и накнаду трошкова и друга примања у складу са овим Правилником и уговором о раду. 
 

Члан 77. 
 
Зарада се исплаћује најмање једанпут месечно, а најкасније до последњег радног дана у месецу за 
претходни месец. 
 
Увећана зарада 
 

Члан 78. 
 
Запослени има право на увећану зараду и то: 
 
1. за рад на дан празника који је нерадни дан – 110% од основице 
2. за прековремени рад - 26% од основице 
3. по основу времена проведеног на раду – за сваку пуну годину рада остварену у радном 
односу код послодавца – 0,4% од основице. 
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Минимална зарада 
 

Члан 79. 
 
Запослени има право на минималну зараду у складу са Законом о раду, уговором о раду и другим 
прописима. 
 
Накнада зараде 
 

Члан 80. 
 
Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу 
са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни 
дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа. 
 
Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде 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 друкчије одређено. 
 

Члан 81. 
 
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 да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу 
са 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 да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу 
са законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом  на раду или професионалном 
болешћу, ако законом није друкчије одређено. 
 

Члан 82. 
 
Запослени има право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 
месеци, с тим да не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, за 
време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 
45 радних дана у календарској години. 
 
Изузетно, у случају прекида рада, односно смањења обима рада које захтева дуже одсуство, 
послодавац може, уз претходну сагласност министра, упутити запосленог на одсуство дуже од 45 
радних дана, уз накнаду зараде из става 1. овог члана.  
 
Пре давања сагласности из става 2. овог члана, министар ће затражити мишљење репрезентативног 
синдиката гране или делатности основаног на нивоу Републике.  
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Накнада трошкова 
 

Члан 83. 
 
Запослени има право на накнаду трошкова и то: 
 
1. за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају; 
2. дневницу за службено путовање у земљи, у висини од 2% просечне нето зараде по 
запосленом у привреди републике, с тим што се путни трошкови признају према приложеном 
рачуну, односно у висини цене путне карте за превоз, средством оне врсте и разреда које према 
налогу за службено путовање запослени може да користи; 
3. дневницу за службено путовање у иностранство, у складу са посебним прописима о издацима 
за службено путовање у иностранство (регулисано „Уредбом о издацима за службена путовања и 
селидбе у иностранство“);  
4. за смештај и исхрану за рад и боравак на терену ако послодавац није запосленом обезбедио 
смештај и исхрану без накнаде; 
5. за исхрану у току рада у висини од 500,00 динара месечно; 
6. за регрес за коришћење годишњег одмора у укупном износу од 60.000,00 динара који износ 
се исплаћује сразмерно у висини од 1/12 дела приликом исплате месечне зараде. 
 
Запослени има право на дневницу, у смислу става 1 тачка 2 и 3 овог члана, за службени пут који 
траје дуже од 12 часова и 50% износ дневнице за службени пут који траје дуже од 8, а краће од 12 
часова. 
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. 
 
 
Друга примања 
 

Члан 84. 
 
Послодавац је дужан да исплати запосленом: 
 
1) отпремнину при одласку у пензију, најмање у висини две просечне зараде; 
2) накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже 
породице у случају смрти запосленог; 
3) накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења. 
 
Послодавац може деци запосленог старости до 15 година живота да обезбеди поклон за Божић и 
Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез 
на доходак грађана. 
 
Под просечном зарадом из става 1. тачка 1) овог члана сматра се просечна зарада у Републици 
Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику. 
 
Члановима уже породице, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматрају се брачни друг и деца 
запосленог. 
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VII  ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА 
 

Члан 85. 
 
У случају статусне промене, односно промене послодавца, у складу са законом, запослени има права 
која су утврђена Законом о раду. 
 
 
VIII  ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 86. 
 
Послодавац је дужан да донесе програм решавања вишка запослених (у даљем тексту: програм), ако 
утврди да ће због технолошких, економских или организационих промена у оквиру периода од 30 
дана доћи до престанка потребе за радом запослених на неодређено време, и то: 
 
- за најмање 10 запослених ако у радном односу код пословаца има више од 20, а мање од 100 
запослених на неодређено време; 
- за 10% запослених ако у радном односу код послодавца има најмање 100, а највише 300 запослених 
на неодређено време; 
- за најмање 30 запослених код послодавца који има у радном односу преко 300 запослених на 
неодређено време. 
 
Програм је дужан да донесе и послодавац који утврди да ће доћи до престанка потребе за радом 
најмање 20 запослених у оквиру периода од 90 дана, из разлога наведених у ставу 1 овог члана, без 
обзира на укупан број запослених код послодавца. 
 

Члан 87. 
 
Програм обавезно садржи: 
 
1. разлоге престанка потребе за радом запослених; 
2. укупан број запослених код послодавца; 
3. број,  квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су 
вишак и послове које обављају; 
4. критеријуме за утврђивање вишка запослених; 
5. мере за запошљавање: премештај на друге послове , рад код другог послодавца, 
преквалификација или доквалификација, непуно радно време али не краће од пуног радног времена 
и друге мере; 
6. средства за решавање социјално – економског положаја запослених; 
7. рок у коме ће бити отказан уговор о раду. 
 
Послодавац је дужан да предлог програма достави синдикату и републичкој организацији 
надлежној за запошљавање, најкраће осам дана од дана утврђивања предлога програма, ради давања 
мишљења. 
 
Програм доноси Скупштина. 
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Члан 88. 
 

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у смислу члана  86. овог Правилника запосленом 
исплати отпремнину у складу са овим чланом.  
 
Висина отпремнине из става 1. овог члана утврђује се општим актом или уговором о раду, с тим што 
не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном 
односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину. 
  
За утврђивање висине отпремнине рачуна се и време проведено у радном односу код послодавца 
претходника у случају статусне промене и промене послодавца у смислу члана 147. Закона о раду, 
као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом.  
 
Промена власништва над капиталом не сматра се променом послодавца у смислу остваривања права 
на отпремнину у складу са овим чланом. 
  
Општим актом или уговором о раду не може да се утврди дужи период за исплату отпремнине од 
периода утврђеног у ст. 2. и 3. овог члана.  
 
Запослени не може да оствари право на отпремнину за исти период за који му је већ исплаћена 
отпремнина код истог или другог послодавца. 
 
IX  ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ, ПОСЛОВНА ТАЈНА И ДЕЛА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ 
 

Члан 89. 
 
Уговором о раду могу се утврдити послови које запослени у току трајања радног односа код 
послодавца не може да ради нити у своје име и за свој рачун, нити у своје име а за рачун другог 
правног и/или физичког лица, нити у име и за рачун другог правног и/или физичког лица, без 
претходне изричите сагласности послодавца издате у писаној форми (забрана конкуренције).  
 
Забрана конкуренције може да се утврди само ако постоје услови да запослени радом код 
послодавца стекне нова, посебно важна технолошка знања, широк круг пословних партнера или да 
дође до сазнања важних пословних информација и тајни. 
 
Ако запослени прекрши забрану конкуренције, послодавац има право да од запосленог захтева 
накнаду штете и уговорну казну у складу са одредбама уговора о раду. 
 
Посебним актом послодавца и/или уговором о раду са запосленим биће утврђено шта се сматра 
пословном тајном, начин коришћења и саопштавања података који су пословна тајна, шта се сматра 
повредом чувања пословне тајне, колико траје обавеза чувања пословне тајне, као и уговорна казна 
за случај повреде обавезе чувања пословне тајне. 
 
Уговором о раду са запосленим се утврђују међусобна права обавезе и одговорности послодавца и 
запосленог у вези са делима интелектуалне својине која настану на раду и у вези са радом код 
послодавца. 
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Члан 90. 
 
Уговором о раду послодавац и запослени могу да уговоре забрану конкуренције у смислу члана 89. 
овог Правилника и накнаду штете по престанку радног односа, у року који не може да буде дужи од 
две године по престанку радног односа. 
 
 
X  НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 91. 
 
Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом, 
проузрокује послодавцу, у складу са законом и овим Правилником. 
 
Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени одговоран је 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 пођеднако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима. 
 
Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају 
солидарно. 
 

Члан 92. 
 
Постојања штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како 
се накнађује утврђује директор. 
 

Члан 93. 
 
Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене евиденције вредности ствари. 
 
Ако се висина штете не може утврдити у тачном износу, односно на основу ценовника или 
књиговодствене евиденције или би утврђивање њеног износа проузроковало несразмерне трошкове, 
висину накнаде штете утврђује послодавац у паушалном износу, проценом штете или вештачењем 
стручног лица. 
 

Члан 94. 
 
Кад утврди све чињенице и околности од утицаја на одговорност запосленог, послодавац доноси 
одлуку којом се запослени обавезује да надокнади штету или се ослобађа од одговорности. 
 

Члан 95. 
 
Ако послодавац нађе да је запослени дужан да накнади штету, одређује начин како ће запослени 
штету да накнади и у ком року. 
 
Послодавац може запосленог обавезати да штету накнади у новцу или, ако је то могуће, поправком 
или довођењем оштећене ствари у стање у коме је постојало пре наступања штете. 
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О томе да ли пристаје или не пристаје да накнади штету, запослени је дужан да да писмену изјаву. 
 
Ако запослени не пристане да надокнади штету или не надокнади штету у року од три месеца од 
дана давања изјаве да пристаје да штету надокнади, о накнади штете одлучује надлежни суд. 
 

Члан 96. 
 
Запослени који је у раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао штету 
трећем лицу, а коју је накнадио послодавац, дужан је да послодавцу накнади износ исплаћене штете. 
 

Члан 97. 
 
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 овим Правилником. 
 
Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене повреде или штете на раду или у вези са радом 
послодавац и запослени не споразумеју о накнади штете, запослени има право да накнаду штете 
захтева пред надлежним судом. 
 
 
XI  УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА 
 

Члан 98. 
 

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 обавезе угрожава имовину веће 
вредности утврђене општим актом или уговором о раду;  
3) ако је природа повреде радне обавезе, односно непоштовања радне дисциплине или је понашање 
запосленог такво да не може да настави рад код послодавца пре истека рока из члана 180. став 1. 
закона. 
 

Члан 99. 
 

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

Члан 100. 
 

Удаљење из члана 98. овог Правилника може да траје најдуже три месеца, а по истеку тог периода 
послодавац је дужан да запосленог врати на рад или да му откаже уговор о раду или изрекне другу 
меру у складу са законом ако за то постоје оправдани разлози из члана 179. ст. 2. и 3. Закона 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 правноснажног окончања тог кривичног поступка. 
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Члан 101. 
 

За време привременог удаљења запосленог са рада у смислу чл. 98. и 99. овог Правилника, 
запосленом припада накнада зараде у висини једне четвртине, а ако издржава породицу у висини 
једне трећине основне зараде. 
 
Накнада зараде за време привременог удаљења са рада у смислу члана 99. овог Правилника 
исплаћује се на терет органа који је одредио притвор. 
 

Члан 102. 
 

Запосленом за време привременог удаљења са рада, у смислу чл. 98. и 99. овог закона, припада 
разлика између износа накнаде зараде примљене по основу члана 100. овог Правилника и пуног 
износа основне зараде, и то: 
 
1)ако кривични поступак против њега буде обустављен правноснажном одлуком, или ако 
правноснажном одлуком буде ослобођен оптужбе, или је оптужба против њега одбијена, али не због 
ненадлежности; 

 
2) ако се не утврди одговорност запосленог за повреду радне обавезе или непоштовање радне 
дисциплине из члана 179. ст. 2. и 3. Закона о раду. 
 
 
XII  ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ 
 

Члан 103. 
 
Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (у даљем тексту: анекс 
уговора о раду) у следећим случајевима: 
 
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 о раду; 
3. ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са Законом о 
раду; 
4. ако је запосленом који је вишак обезбедио право: 
• премештаја на друге послове, 
• рада код другог послодавца, 
• преквалификација или доквалификација, 
• рада са непуним радним временом, а не краћим од пуног радног времена, 
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 Законом 
о раду, 
6. промена осталих елемената уговора о раду који је запослени закључио са послодавцем. 
 
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. 
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Члан 104. 
 
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 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) овог закона, 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. 
 
 
XIII  ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ И ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА 
 

Члан 105. 
 
Ступањем на рад запослени преузима дужности и обавезе на раду и у вези са радом.  
 
Запослени који својом кривицом не испуњава радне обавезе, не поштује радну дисциплину  или се 
не придржава одлука донетих код послодавца сноси одговорност у складу са законом, овим 
Правилником и уговором о раду. 
 

Члан 106. 
 
Запослени одговара за повреду радне обавезе и непоштовање радне дисциплине које учини својом 
кривицом у стању урачуњивости. 
 
 Довођење себе у стање неурачуњивости услед употребе алкохола или опојних средстава не 
искључује одговорност запосленог за повреде радних обавеза и непоштовање радне дисциплине. 
 
Урачунљивим се сматра онај запослени који је у време извршавања повреде радне обавезе или 
непоштовања радне дисциплине био способан да схвати значај свог понашања и да управља својих 
поступцима. 
 

Члан 107. 
 
Запослени је са умишљајем учинио повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине кад 
је био свестан те повреде, односно непоштовања радне дисциплине, и хтео њено извршење или када 
је био свестан да услед његовог поступања или непоступања могу наступити одговарајуће штетне 
последице, па је на ту могућност пристао. 
 
Запослени је из нехата учинио повреду радне обавезе, односно није поштовао радни дисциплину, 
када је био свестан да до повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине може доћи, али 
је олако држао да неће доћи или да ће моћи отклонити њене последице или када није био свестан 
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могућности настанка повреде радне обавезе, одноно кршења радне дисциплине, али је према 
околностима случаја и својим личним својствима могао и морао бити свестан те могућности. 
 

Члан 108. 
 

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: 
  
1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на 
којима ради;  
2) ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом;  
3) ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног 
односа из члана 79. закона, односно неплаћеног одсуства из члана 100. закона.  
 
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне 
обавезе, и то:  
 
1) ако несавесно или немарно извршава радне обавезе;  
2) ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења;  
3) ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада;  
4) ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за личну заштиту на 
раду;  
5) проузроковање материјалне штете услед крајње непажње или намерно, без обзира на висину 
штете; 
6) због проневере или крађе имовине предузећа без обзира на вредност; 
7) одавање пословне, службене или друге тајне утврђене законом, уговором о раду, Правилником о 
раду и другим актима послодавца;  
8) повреда радне обавезе која представља кривично дело; 
9) неостваривање предвиђених резултата рада из неоправданих разлога у периоду од два месеца 
узастопно; 
10) злоупотреба службених возила послодавца; 
11) неоправдано изостајање са рада два радна дана узастопно или три радна дана са прекидима у 
току једног месеца; 
12) непријављивање спречености за рад у року од три дана од дана наступања привремене 
спречености за рад; 
13) злоупотреба радне обавезе у намери да се за себе или за другога прибави имовинска корист или 
другоме нанесе штета; 
14) нетачно евидентирање и приказивање пословања и резултата свог рада или рада другог 
запосленог у намери да себи или другом прибави имовинску корист или веће право из радног 
односа; 
15) неосновано прибављање материјалне користи, као и примање поклона и других погодности у 
вези са радом, осим уобичајених поклона; 
16) уништавање службених докумената; 
17) фалсификовање новчаних и других службених докумената; 
18) закључивање послова са трећим лицима који су штетни по послодавца; 
19) неовлашћено давање или одобравање позајмице новца из благајне; 
20) неовлашћено располагање новцем из благајне; 
21) продаја робе и извршавање услуга по ценама које не одговарају стварној цени робе и извршених 
услуга; 
22) проузроковање штете послодавцу; 
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23) одбијање или недозвољавање претреса приликом изласка из круга и пословних просторија 
послодавца; 
24) одбијање извршења радног налога издатог од стране овлаш 
ених лица послодавца или поступање противно налогу овлашћених лица послодавца; 
25) непоступање по одлуци о прерасподели радног времена или прековременом раду; 
26) нетачно евидентирање присуства запослених и прикривање резултата рада; 
27) прикривање или непријављивање повреде радне обавезе извршене од стране других запослених 
код послодавца; 
28) спречавање овлашћених лица у пословима контроле; 
29) у току радног времена бављење другим делатностима које нису у вези са његовим послом; 
30) повреда прописа о заштити од пожара, експлозије, елементарних непогода и штетног деловања 
отровних и других опасних материја, као и повреда прописа и непредузимање мера ради заштите 
запослених, средстава рада и животне средине; 
31) свако непридржавање односно кршење радних задатака, обавеза и одговорности утврђених  
Правилником о раду, важећим прописима и актима послодавца о безбедности и здрављу на раду, 
као и другим актима послодавца;  
32) ако прекрши обавезу забране конкуренције утврђену у уговору о раду; 
33) ако без одобрења овлашћених лица послодавца ступи у контакт са пословним партнерима и 
клијентима послодавца, као и ако то учини у своје име у било коју сврху;  
34) ако не испуни своје обавезе и прекрши дужности утврђене законом, актима послодавца и 
одредбама уговора о раду, а у вези са делима интелектуалне својине насталим на раду и у вези са 
радом; 
35) ако учини другу повреду радне обавезе утврђену Правилником о раду, односно уговором о  раду. 
 
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину, и то:  
 
1) ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са законом; 
2) ако не достави потврду о привременој спречености за рад у смислу члана 103. закона; 
3) ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад (злоупотреба боловања); 
4) због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе 
алкохола или других опојних средстава у току радног времена, као и у случају одбијања да се 
подвргне тестирању на присуство алокохола или наркотика у организму; 
5) доношење алкохолних пића или наркотика у круг или пословне просторије послодавца или на 
друге место где послодавац обавља своју делатност; 
6.) одбијање подвргавања лекарском прегледу ради утврђивања радне способности; 
7.) спавање на радном месту; 
8.) давање нетачних података који су од утицаја за доношење одлуке надлежних органа; 
9.) изазивање нереда или туче односно учествовање у тучи и нередима за време рада; 
10.) 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; 
11.) ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; 
12.) ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, на којима је као посебан услов за 
рад утврђена посебна здравствена способност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене 
способности; 
13.) организовање политичких странака или бављење политичким радом код послодавца; 
14) непристојно, нељубазно и недолично понашање према претпостављеним и осталим лицима 
запосленим код послодавца, као и према пословним партнерима послодавца;  
15) незаконито и неовлашћено располагање и послуга средствима послодавца; 
16) ометање запослених у процесу рада; 
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17) недолично понашање које има за последицу поремећај у процесу рада; 
18)  непоштовање радног времена (кашњење у доласку и ранији одлазак са посла); 
19) неоправдано напуштање радног места у току радног времена; 
20) бављење другим делатностима у току радног времена, који нису у вези са његовим послом;  
21) непријављивање промене личних података; 
22) повреда прописа о заштити од пожара, експлозије, елементарних непогода и штетних деловања 
отровних и других опасних материја, као и повреда прописа и непредузимање мера ради заштите 
запослених, средстава рада и животне средине; 
23) одбијање односно не присуствовање обуци и провери знања из области заштите од пожара и 
заштите на раду;  
24) одбијање  да са послодавцем закључи уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе 
поводом стручног усавршавања на које се запослени упућује од стране послодавца; 
25) ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца или уговором о раду, односно 
ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца. 
 
Послодавац може запосленог да упути на одговарајућу анализу у овлашћену здравствену установу 
коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања околности из става 3. тач. 3) и 4) овог 
члана или да утврди постојање наведених околности на други начин у складу са општим актом.  
 
Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се непоштовањем 
радне дисциплине у смислу става 3. овог члана.  
 
Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на 
потребе послодавца и то:  
 
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. 
 
Под злоупотребом права коришћења боловања подразумева се понашање за време боловања 
супротно упутству лекара који је отворио боловање, односно такво понашање из којег 
недвосмислено произилази намера запосленог да одобрено боловање користи за обављање 
приватних послова (пољопривредни, грађевински и сл. послови, одлазак у иностранство који није 
повезан са лечењем уз сагласност лекара и сл.). 
 
Под проневером или крађом имовине предузећа подразумева се проневера или крађа имовине 
послодавца без обзира на вредност.  
 
Под крађом се подразумева и случај када запослени неовлашћено односно противправно покуша да 
из пословних просторија и објеката послодавца или са места на коме послодавац обавља делатност 
изнесе робу, основно средство или другу имовину послодавца, па у томе буде ухваћен или спречен 
од стране службеног лица или другог запосленог. 
 
Запосленом престаје радни однос на начин, под условима и у случајевима утврђеним Законом о раду 
и овим Правилником. 
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XV  ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 109. 
 
О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучују овлашћена лица и/или надлежни 
органи послодавца. 
 
Запосленом се у писаном облику лично доставља решење које се односи на остваривање права, 
обавеза и одговорности из радног односа, са образложењем и поуком о правном леку, уз његов 
потпис да га је примио.  
 
Запосленом се лично достављају и друга акта која се односе на остваривање права, обавеза и 
одговорности из радног односа. 
 
У случају да је запослени одсутан са рада из било ког разлога или није у могућности да непосредно 
прими акт из става 3, достава се врши слањем препоручене пошиљке или телеграмом на последњу 
адресу коју је запослени пријавио послодавцу. 
 
Уколико запослени одбије пријем аката, ако је његова адреса непозната или се достава не може 
извршити слањем препоручене пошиљке или телеграма из било ког разлога, достављање се врши 
истицањем на огласној табли послодавца, а по протеку рока од осам дана од дана објављивања 
сматра се да је достављање запосленом извршено. 
 
 
XVI  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Рад ван радног односа 
 
Привремени и повремени послови 
 

Члан 112. 
 
Овлашћено лице послодавца може да закључи уговор о обављању привремених и повремених 
послова са одређеним лицем у складу са Законом о раду. 
 
Уговором из става 1 овог члана утврђује се: врста посла, обим и начин рада, време и место вршења 
рада и висина и начин исплате накнаде за обављени рад. 
 
Уговор о делу 
 

Члан 113. 
 
Овлашћено лице послодавца може, са одређеним лицима, да закључи уговор о делу, ради обављања 
послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку 
одређене ствари или самостално извршавање одређеног физичког или интелектуалног рада. 
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Члан 114. 
 
Послодавац може да закључи уговор са одређеним лицем ради обављања послова заступања или 
посредовања односно о стручном оспособљавању и усавршавању. 
 
Допунски рад 
 

Члан 115. 
 
Запослени који ради са пуним радним временом код једног послодавца може да закључи уговор о 
допунском раду са другим послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена. 
 
Уговором о допунском раду утврђује се право на новчану накнаду и друга права и обавезе по основу 
рада. 
 
Уговор из става 1 овог члана закључује се у писаном облику. 
 
 
XVII  УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 
 
 

Члан 116. 
 
Послодавац је дужан да у складу са законом запосленима омогући синдикално организваоње и 
споровођење активности усмерених на побољшање њихових услова рада и укупног животног 
положаја. 
 

Члан 117. 
 
Послодавац је обавезан да синдикату омогући деловање у складу са његовом улогом и задацима из 
закона и колективног уговора, и то: 
 
• да покреће иницијативе, подноси захтеве и предлоге и да заузима ставове о свим питањима 
од значаја за материјални, социјални положај запослених и услова рада; 
• да информише о питањима која су од значаја за материјални, социјални положај 
запослених; 
• да се упозна са материјалима, да присуствује седницама на којима се разматрају мишљења, 
предлози и захтеви синдиката, односно на којима се одлучује о појединачним правима запослених. 
 
 
XVIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 118. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
  
У Београду, 27. децембра 2021. године     _______________________  
                    Проф. др Саша Величковић 
                                                                                                         Председник ГСС 


