
  САВЕЗ  САМОСТАЛНИХ  СИНДИКАТА  СРБИЈЕ 
  САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ 
  Адреса: Нови Сад  21000, Булевар Михајла Пупина бр. 24       
  Телефон: +381 (0) 21 557 911;  Факс: 021/457-472; 
   www.sssv.rs  ;   е- маил: office@sssv.rs 

___________________________________________________________________    
НОВИ САД, 25.10.2013.год. 

Број: 015-603 
    
 

АНАЛИЗА 
РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О РАДУ 
 

Радна верзија Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду, због броја и 

садржине предложених измена, више подсећа на нов Закон о раду, него на Закон о 

изменама и допунама. Изменама Закона је обухваћена велика већина чланова, 

предложена решења су садржински битно другачија у односу на постојећи закон, а 

некима од њих се и суштински мењају постулати на којима се заснива српски радно-

правни систем.  

Неке од предложених измена су допринеле јасноћи и бољем разумевању овог закона, 

али већина је закомпиковала ситуацију и отворила нове недоумице. 

Већи број предложених правила има за последицу, директно или индиректно, укидање 

или смањење права радника и организација запослених. 

Поједини, ретки  предлози су усмерени на побољшање положаја запослених, али већина 

њих у пракси вероватно неће остварити сврху свог постојања због тога што, или нису 

комплетни, тј. у правнотехничком смислу изведени до краја или зато што су 

делимично или потупно обесмишљени другим одредбама. 

Упадљиво је да предложени Нацрт не садржи готово ни један предлог синдиката, 

иако је СССВ више пута на адресу Министарства за рад, запошљавање и социјалну 

политику  слао своје предлоге.   

Велики недостатак Нацрта, у техничком смислу, јесте изостављање образложења 

предложених решења, због чега смо остали ускраћени за разлоге због којих су уведене 

поједине измене и допуне. 

 

Овом анализом нису обухваћене све измене и допуне које је изнео предлагач, јер би због 

кратког рока то било немогуће, а због обима измена и нецелисходно, па су анализиране 

само најважније измене.  

Такође, нису наведени ни предлози СССВ, јер је приоритет био да се укаже на бројна, 

потенцијално опасна решења којима се укидају или умањују постојећа права радника,  

а предлози СССВ су раније већ више пута достављани свим релевантним адресатима. 

 

 

 

РАДНА ВЕРЗИЈА НАЦРТА ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ 

 

 Припремљено у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике са 

предлозима и сугестијама Министарства привреде 

    У Београду, 21.10.2013.год. 

 



 

ПОЈАМ ЗАПОСЛЕНОГ (Чл. 5) 

 

Министарство није предвидело проширење појма запосленог, што значи да се под 

овим појмом и даље подразумевају само лица која су засновала радни однос на 

одређено и неодређено време.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Неопходно је да појам запосленог обухвати, поред лица у радном односу (на 

одређено и неодређено време) и лица која су радно ангажована у неком од видова 

рада ван радног односа (радно ангажована лица: уговор о привременим и повременим 

пословима, угово о допунском раду и др.) 

 

Проширење појма запосленог омогућило би радницима који раде ван радног односа, 

синдикално организовање, учешће у  колективном преговарању, заштиту права из 

радног односа у радним споровима (а не као што је сад случај у општој парници), као 

и право на штрајк. 

 

 

 

УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНОГ У ДОБИТИ (Чл. 14) 

 

Предлаже се да се учешће запосленог у добити предузећа више не везује за добит 

која је остварена у пословној години, како је то предвиђено важећим законским 

решењем. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Нисмо сагласни са предложеном изменом, будући да се на тај начин релативизује ово 

право запосленог. 

 

 

 

САДРЖИНА УГОВОРА О РАДУ (Чл.33) 

 

Предлаже се да поједини, по важећем Закону, обавезни елементи уговора о раду 

више не морају бити део уговора о раду у изричитом, конкретном смислу, уколико 

су утврђени законом или општим актом код послодавца. Они се могу одредити 

упућивањем на закон, колективни уговор, односно правилник о раду који је на 

снази на дан закључивања уговора о раду. 

То се односи на: новчани износ основне зараде и елементе за утврђивање радног 

учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог; рокове за 

исплату зараде и других примања запосленог и на трајање дневног и недељног 

радног времена. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Када се предложено решење тумачи заједно са новим правилима о анексу уговора о 

раду долази се до следеће ситуације: приликом закључивања уговора о раду, тј. 

заснивања радног односа, уговор о раду више не мора да садржи конкретне податке о 

зарадама и другим примањима запосленог, роковима за исплату зарада и других 

примања, као и о трајању дневног и недељног радног времена, већ може упућивати на 

закон, колективни уговор или правилник о раду код послодавца који уређују ова 



питања. Ако у међувремену дође до промене општих аката на које се уговор о раду 

позива, а самим тим и до промена у вези са зарадама, роковима, радним временом,  

послодавац не мора, као до сад, да понуди запосленом анекс уговора о раду, већ може 

примењивати те опште акте на запосленог без икаквих промена уговора о раду. 

 

Нисмо сагласни да се изузме иједан од Законом предвиђених обавезних елемената 

уговора о раду, већ, напротив, сматрамо да је потребно увести још неке, а у циљу 

смањења злоупотреба и потпуније примене прописа. 

 

 

 

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (Чл.37) 

 

1) Предлаже се укидање или релативизовање услова под којима се може засновати 

радни однос на одређено време и продужава се могуће трајање таквог радног 

односа уопште (један од предлога је 36 месеци). 

 

Издвајају се одређени случајеви и поједине категорије потенцијалних запослених 

и послодаваца у односу на које се предвиђа и могуће дуже трајање радног односа 

на одређено време:  

- замена привремено одсутног запосленог, 

- рад на пројекту, 

- запослени страни држављанин, 

- ако је то из других објективних разлога предвиђено законом или 

колективним уговором, 

- са запосленима старијим од 52 године, 

- са незапосленима који имају статус незапосленог лица најмање 6 месеци, 

- новоосновани послодавац може запошљавати лица на одређено време без 

посебног образложења.  

 

2) Нису предвиђена ваљана правила која спречавају злоупотребе рада на одређено 

време. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Продужавање периода на који се може засновати радни однос на одређено време са 

најдуже 12 месеци на најдуже три године, како је предложено, сматрамо неоправдано 

дугим, јер је период од 12 месеци, а нарочито од 2 године довољно дуг за послодавчеву 

оцену способности и ефикасности запосленог, као и за његову процену сопствених 

пословних потреба за примањем запосленог у стални радни однос. Усвајањем овако 

дугог могућег периода рада на одређено време повећава се социјално-економска 

несигурност запосленог, а умањује се његова могућност планирања живота и рада на 

дужи период (коришћење кредита, планирање приватних улагања и тд.).  

Укидање или релативизовање услова под којима се може засновати радни однос на 

одређено време није оправдан и омогућава да овакав радни однос, уместо изузетка, 

постане правило у Србији, што је супротно самом Закону о раду и свим релевантним 

међународним документима. Ако је рад на одређено време изузетак, а јесте, онда је 

недопустиво да закон предвиђа толико широку примену овог изузетка! 

Такође, предлагач није предвидео ваљану заштиту од злоупотребе рада на 

одређено време, а то је правило да запослени може највише 2 пута (једном) 

засновати радни однос на одређено време код истог послодавца.  



 

 

 

РАДНИ ОДНОС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (Чл. 39-41) 

 

Предлагач разрађује радни однос са непуним радним временом, предвиђа 

одређена корисна правила за запосленог, али уводи и правила која отежавају 

положај запосленог и угрожавају његова права и, такође, изоставља регулисање 

појединих права и односа. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

На пример, није јасно шта значи одредница да је послодавац дужан да размотри 

захтев запосленог са непуним, односно пуним радним временом за прелазак на пуно, 

односно непуно радно време. Разматрање није правна категорија, а нејасно је и на који 

начин се може проверити да ли је послодавац разматрао неки захтев.  

 

Нарочито забрињава одредба која уводи обавезу запосленог, који већ ради код једног 

послодавца са непуним радним временом, да обавести другог послодавца о тој 

чињеници пре закључивања уговора о раду са непуним радним временом са тим 

послодавцем.  

 

 

 

РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ВАН ПРОСТОРИЈА 

ПОСЛОДАВЦА (Чл.42-44) 

 

Предлагач разрађује радни однос за обављање послова ван просторија 

послодавца, предвиђа одређена корисна правила за запосленог, али уводи и нека  

правила која угрожавају положај запосленог, односно ''заборавља'' да уреди 

одређена права запосленог. 

Главна замерка се односи на правило које предвиђа да се одредбе Закона о раду о 

распореду радног времена, прековременом раду, прерасподели радног времена, ноћном 

раду, одморима и одсуствима примењују и на запосленог који је у радном односу за 

обављање послова ван просторија послодавца, ако другачије није уређено посебним 

прописом, колективним уговором и уговором о раду. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца је по много чему 

специфичан у односу на уобичајен рад који се одвија у радном простору послодавца, 

због чега је и потребно његово посебно регулисање. Иако предложена правила 

детаљније уређују ову материју, сматрамо да регулисање није изведено до краја, тј. 

одређена важна питања нису уређена (нпр. право на синдикално организовање, накнада 

штете трећим лицима и др.). 

С` друге стране, за неке значајне теме, као што су распоред радног времена, 

прековремени рад, прерасподела радног времена, ноћни рад и одмори и одсуства 

предвиђена је примена Закона о раду уколико та питања нису регулисана посебним 

прописом (???), колективним уговором или уговором о раду. Најпре није јасно који је 

то посебан пропис који се спомиње, а онда је спорно и то што се оставља могућност да 

се законска правила дерогирају тим посебним прописом, колективним уговором или 

уговором о раду, тј. лица која су у радном односу за обављање послова ван просторија 

послодавца нису заштићена на исти начин као и други запослени. 



Било би корисно да се правила у вези са оваквим радом допуне и прецизирају у складу 

са Конвенцијом МОР-а бр.177 и Препоруком бр.184.  

 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ (Чл. 47а-47њ) 

 

Предлаже се увођење у српски радноправни систем агениција за привремено 

запошљавање. Агенција за привремено запошљавање (Агенција) је послодавац који, 

на темељу споразума о уступању радника, уступа радника другом послодавцу 

(кориснику) за обављање привремених послова. Радник је заправо запослен у агенцији, 

која га изнајмљује другим послодавцима у складу са одређеним условима, а агенција на 

тај начин остварује провизију.  

Предлагач је уредио нека питања у вези са овом врстом рада, на мање или више 

прихватљив начин, а СССВ указује на неколико пропуста. 

  

1. Потребно је да се делатност ових агенција ограничи само на обављање послова 

уступања радника, а не да им се дозволи да обављају и друге послове у вези са 

запошљавањем (посредовање у запошљавању). 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Будући да је ово нов институт у Србији, а да је уступање људских ресурса сложена и осетљива 

делатност, неопходно је да се направи јасна разлика између ове врсте делатности и других 

делатности у вези са запошљавањем, како би се умањила могућност злоупотреба у пракси. 

 

2. Потребно је изричито нагласити да Агенција не може обављати своју делатност 

док се не остваре сви законом прописани услови (регистрација, добијање дозволе 

за рад...). 

 

3. Потребно је предвидети јасне и смислене услове за отварање Агенција. Не сме се 

допустити да свако, без ваљаних гаранција, може отворити Агенцију. У том 

смислу, потребно је повећати износе банкарских гаранција, будући да је на основу 

просте рачунице јасно да предвиђени износи не покривају ни минимум обавеза 

Агенције (минимална зарада за сваког радника + порези и доприноси). 

     Потребно је појаснити и прецизирати критеријуме за одређивање вредности 

банкарских гаранција. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Предлогом су предвиђена 3 износа банкарских гаранција: 30.000 евра за закључивање више од 

250 уговора, 20.000 евра за закључивање до 250 уговора и 10.000 евра за закључивање до 100 

уговора. 

Није јасно шта значи критеријум ''за закључивање хy уговора''. Да ли се то везује за 

календарску годину или неки други период, да ли је од значаја да ли су уговори 

закључени на одређено или неодређено време, шта се дешава уколико се првобитни 

број уговора током времена повећа или смањи и тд. ? 

 

Једноставним множењем предвиђеног минималног броја уговора за банкарску 

гаранцију од 30.000 евра са тренутном минималном зарадом у Србији (нето износ), нпр. 

250 х 20.010,00 дин., добија се износ од преко од 5 милиона динара. Када се помножи 

30.000 евра са тренутном вредношћу евра од 115,00 динара, добије се износ од 

3.450.000,00 динара. Дакле, значајно мањи износ него што је потребан! Зато се 



поставља питање да ли банкарска гаранција уопште остварује сврху због које је 

уведена?! 

 

4. Потребно је предвидети да Корисник уступљених радника не може имати више 

од 15-20% радника који су уступљени преко агенције, да не може изнајмљивати 

раднике за обављање своје основне делатности, а неопходно је и предвидети 

одређене делатности и одређене врсте Корисника код којих изнајмљивање 

радника неће бити уопште дозвољено. 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РАДНИКА ПРЕКО АГЕНЦИЈА МОРА БИТИ ИЗУЗЕТАК, А НЕ 

ПРАВИЛО! 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

У предлогу Министарства не постоји ограничење у погледу броја или процента 

радника које Корисник може изнајмити у односу на укупан број запослених код тог 

Корисника. То, практично значи да Корисник не мора имати ни једног редовно 

запосленог радника, тј. ни једном раднику не мора бити послодавац. Да ли то значи да 

ће највећи послодавци у Србији постати агенције за привремено запошљавање?!    

Потребно је забранити Кориснику да изнајмљује раднике за обављање послова из своје 

основне делатности, зато што је претпоставка да су му такви радници потребни на 

дужи период, тј. трајно и зато што они остварују суштину његовог пословања, те нема 

никакво разлога ни логике да их ангажује преко агенција.  

Одређене делатности и одређени Корисници нису подобни за изнајмљивање радника 

(нпр. полиција), због чега се они морају изузети од ове могућности. 

 

5. Потребно је утврдити да агенције могу само засновати радни однос са 

запосленима, на одређено или неодређено време, а не и да могу радно ангажовати 

раднике. 

 

6. Потребно је прописати још неке обавезне елементе уговора о раду између 

запосленог и Агенције, као и детаљније (у неким случајевима и другачије) уредити 

предвиђене (нарочито обавезе Агенције према запосленом у периоду кад није упућен 

на рад код Корисника). 

 

7. Потребно је предвидети још неке обавезне елементе у споразуму о упућивању 

запослених (нпр. права уступљених радника која је Корисник, на основу Закона, 

колективног уговора и општег акта дужан да им обезбеди). 

 

8. Потребно је предвидети да сви услови за рад, а не само неки, упућених 

запослених не могу бити неповољнији од услова за рад запослених код корисника 

на истим или сличним пословима. 

 

 

РАДНО ВРЕМЕ (Чл. 50-63) 

 
ПОЈАМ РАДНОГ ВРЕМЕНА  

 

Предлагач уводи дефиницију радног времена уопште (што до сад није постојало) 

која појам радног времена одређује на нејасан и широк начин.  
 



РАДНО ВРЕМЕ ЈЕ временски период  у коме је запослени дужан, односно 

расположив да обавља послове према налозима послодавца, на месту где се послови 

обављају или другом месту које одреди послодавац. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

1) 

1. Шта значи ''дужан, односно расположив'' да обавља послове? 

2. Шта значи ''према налозима послодавца''?  

Послови које је запослени дужан да обавља утврђени су уговором о раду и 

правилником о организацији и систематизацији послова, те се не може 

допустити да послодавац на основу нејасне и широко постављене законске 

одреднице произвољно мења та правила.  

3. Шта значи ''на другом месту које одреди послодавац''?  

Место рада запосленог се одређује уговором о раду и не сме се допустити да 

послодавац произвољно, зависно од случаја, мења место рада запосленог, а да то 

није предвиђено уговором о раду. 

 

2) Предлаже се увођење категорије приправности, али се у предлогу не уређује ни 

једно питање у вези са овим појмом, већ се регулисање препушта општем акту или 

уговору о раду.  

Неопходно је да се Законом о раду предвиде основна правила у вези са овим начином 

ангажовања запослених (нпр. ограничење трајања приправности, минимална висина 

накнаде за време трајања приправности и тд.). 

 

 

 

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД 

 

Предлаже се значајно проширење разлога за увођење прековременог рада, уводи 

се прековремени рад и за радни однос са непуним радним временом, у неким 

случајевима се продужава могуће трајање прековременог рада без ограничења и 

укида се обавеза послодавца да благовремено обавести запослене о прековременом 

раду.  

 

Прековремени рад може, изузетно, да траје дуже од 8 часова недељно и 12 

часова дневно: 

- у случају више силе (елементарне непогоде и др.), 

- других непредвиђених околности када је угрожен интерес грађана  

- или ради спречавања несразмерне штете послодавцу. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

1) 

1. Шта значи ''других непредвиђених околности када је угрожен интерес 

грађана''? 

2. Шта значи ''ради спречавања несразмерне штете послодавцу''? 

 

Наведени услови су нејасни и неодређени, погодни за веома широко и креативно 

тумачење, па тако и за злоупотребе. 



Није оправдана примена једнаких правила о прековременом раду за запослене са 

непуним радним временом. 

 

 

РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

1) Предложеним правилима о распореду радног времена уводи се нека врста 

''мини прерасподеле радног времена''.  

Дозвољава се да код послодавца, код кога је рад организован у сменама или кад то 

захтева организација рада, радно време не буде распоређено једнако по радним 

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

при чему запослени може радити најдуже 12 часова дневно, односно 48 часова 

недељно (у односу на 8 или мање часова дневно и 40 или мање часова недељно). Исто 

правило важи и за запослене са непуним радним временом. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Нису прихватљиве предложене одредбе зато што се њима ''на мала врата'' дерогира 

једно од основних права запослених, а то је осмочасовно радно време и 

четрдесетчасовна радна недеља. ''Мини прерасподела радног времена'' није ни 

прековремени рад, ни прерасподела радног времена, већ је нека потпуно нова, 

неуређена  категорија која ће омогућити различите злоупотребе. 

 

 

2) Предложено је увођење тзв. клизног радног времена, али није предвиђено ни 

једно правило које штити запослене од могућих злоупотреба. 

 

 

 

ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

Предлаже се продужење периода током којег се може вршити прерасподела радног 

времена са 6 месеци у току календарске године на 12 месеци непрекидно. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Продужавање времена током којег се може вршити прерасподела радног времена на 12 

месеци је прихватљиво, ако би се увела обавеза вођења евиденције о радном времену, 

прерасподели радног времена и прековременом раду за сваког запосленог код 

послодавца и под условом да просечно радно време у току прерасподеле не прелази 40 

часова недељно.  Кад је реч о прерасподели, послодавац би у посебном акту унапред 

морао предвидети како ће радити сваки запослени, тј. када ће радити дуже, а кад краће 

од пуног радног времена и тог плана би се морао придржавати. Истинитост података би 

се потврђивала нпр. потписом запосленог за сваки радни дан. 

 

 

 

ГОДИШЊИ ОДМОР 
 

1) Предлаже се увођење правила по којем запослени мора радити најмање 6 

месеци у календарској години  да би стекао право на пун годишњи одмор у тој 

години. 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

По важећем Закону о раду, запослени стиче право на пун годишњи одмор после 6 

месеци непрекидног рада и ако настави да ради, сваког 1. јануара нове године стиче 

право на пун годишњи одмор за ту годину. По предложеној измени, запослени мора 

радити најмање 6 месеци непрекидно у свакој календарској години да би стекао право 

на пун годишњи одмор у тој години. То значи да, у ситуацији која је горе наведена, 

запослени 1. јануара нове године нема право ни на један дан годишњег одмора, а право 

на пун годишњи одмор стиче тек 1. јула те године, док до тада има право само на 

сразмеран део годишњег одмора, што је 1/12 пуног годишњег одмора за сваки месец 

рада. 

 

 

2) Предлаже се укидање права запосленог да, у случају престанка радног односа, 

искористи  годишњи одмор на који има право за ту годину. Уместо тога уводи се 

обавеза послодавца да запосленом исплати накнаду за коришћење годишњег 

одмора сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. 

 

 

 

ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА (Чл.104-123) 

 
ЗАРАДА 

 

1) Предлаже се другачије дефинисање појма ''рад исте вредности'', на тај начин 

што се одустаје од везивања овог начела за једнаку радну способност и једнак 

физички и интелектуални рад, а уместо тога се уводи критеријум једнаког 

образовања,  радног доприноса и одговорности.  

 
2) Предлаже се другачија структура зараде у односу на постојећу и то: основна 

зарада, зарада за радни учинак, увећана зарада и друга примања по основу радног 

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

 

3) Предлаже се изузимање из зараде накнаде трошкова за исхрану у току рада 

(накнада за топли оброк)  и отпремнине запосленог који је технолошки вишак. Није 

прописан најнижи износ за исплату топлог оброка, што значи да он и даље може 

бити 1 динар. 

 

4) Предлаже се увођење категорије ''стандардни учинак'' за утврђивање основне 

зараде. 

 

5) Утврђује се да основна зарада запосленог за стандардни учинак не може бити 

нижа од минималне зараде, али се већ у следећем ставу каже да, ако запослени не 

оствари стандардни учинак, основна зарада му може бити умањена у складу са 

општим актом.  

 

6) Предлаже се брисање увећане зараде за рад у сменама. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 



По важећем Закону о раду, основна зарада се одређује на основу услова утврђених 

правилником (правилник о организацији и систематизацији послова) потребних за рад 

на пословима за које је запослени закључио уговор о раду (даље: Правилник) и времена 

проведеног на раду. Правилником се утврђују организациони делови послодавца, врста 

послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим 

пословима. На основу података из Правилника, у општем акту код послодавца утврђује 

се коефицијент или вредност радног сата за сваки посао, тј. радно место. Коефицијент 

се множи са ценом рада за најједноставнији посао и временом проведеним на раду, а 

вредност радног сата са временом проведеним на раду и тако се долази до основне 

зараде запосленог. На основну зараду додају се  зарада за радни учинак, зарада по 

основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца и друга примања по основу 

радног односа и све то заједно чини нето зараду. Ако послодавац сматра да је један 

запослени бољи од другог запосленог на истим или сличним пословима, он  то може 

''наградити'' кроз зараду за радни учинак или кроз зараду по основу доприноса 

запосленог пословном успеху послодавца, али је битно да основна зарада запослених на 

истим или сличним пословима код послодавца буде једнака. Дакле, важећи начин 

обрачуна зараде омогућава да се основна зарада, као најважнији део зараде 

запосленог, одређује се на основу колико-толико објективних и лако проверљивих 

критеријума, као и поштовање принципа ''једнака зарада за исти рад или рад исте 

вредности код послодавца''. 

По новом предлогу, поред горе наведених мерила, као нови критеријум за 

утврђивање основне зараде уводи се ''стандардни учинак запосленог''. Овај 

критеријум се одређује на основу субјективне оцене послодавца шта за одређену 

врсту посла или радно место представља стандардни учинак, односно да ли је 

запослени из месеца у месец остварио стандардни учинак, те као такав може довести до 

неконтролисаног умањења основне зараде и до дерогирања принципа ''једнака зарада за 

исти рад или рад исте вредности'', што је супротно Уставу Републике Србије и 

ратификованим међународним конвенцијама. 

 

Правило да основна зарада запосленог који не оствари стандардни учинак може 

бити умањена у складу са општим актом омогућава снижавање основне зараде испод 

минималне зараде кад год послодавац процени да запослени није остварио стандардни 

радни учинак. 

 

По новом предлогу, изузима се из зараде накнада трошкова за исхрану у току рада 

(накнада за топли оброк). На овај начин се смањује основица за обрачун доприноса за 

обавезно социјално осигурање, што значи да ће послодавци плаћати мање порезе и 

доприносе на зараде, али и да ће запослени имати мање пензије. Такође, уколико 

основица за обрачун накнаде зараде остане као до сада (просечна зарада у претходна 3 

месеца), запосленима ће се исплаћивати мања накнада зараде док су на боловању, 

годишњем одмору и др., јер ће основица за обрачун бити нижа. 

 

 

НАКНАДА ЗАРАДЕ 

 

Предлаже се умањење основице за обрачун накнаде зараде по свим основима. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

По важећем Закону о раду, накнада зараде се исплаћивала у висини просечне зараде у 

претходна 3 месеца. 



По новом предлогу, накнада зараде се утврђује тако што се основна зарада за месец у 

коме запослени има право на накнаду зараде увећава по основу минулог рада, што је 

очигледно нижи износ. 

Најпре, мења се релевантни период,  претходна 3 месеца наспрам месеца у коме 

запослени има прано на накнаду зараде,  потом се мења и основица, просечна 

зарада запосленог наспрам основне зараде увећане по основу минулог рада. Када 

се узме у обзир какве се измене предлажу у погледу утврђивања основне зараде, јасно 

је да ће накнада зараде бити значајно нижа него што је то било до сад. 

 

 

НАКНАДА ТРОШКОВА 

 

Предлаже се увођење могућности да се ''топли оброк'' може обезбедити у новцу, 

али и у храни, боновима и електронским картицама за исхрану, ако се запослени 

са тим сагласи. 

 
 

ДРУГА ПРИМАЊА 

 

Предлаже се брисање права на отпремнину приликом одласка у пензију или 

смањење њеног износа на једну просечну зараду у РС. 

 

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ 

 

Министарство предлаже укидање обавезе потписивања евиденције о заради и 

накнади зараде од стране запосленог коме је извршена исплата ових примања. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Наведеним предлогом се онемогућава ваљана контрола исплате зараде и накнаде зараде 

код послодавца и упознавање запосленог са структуром својих примања. Сматрамо да 

је постојеће законско решење добро и да га не треба мењати у правцу рестрикције 

евиденције, већ би напротив требало обавезати послодавца да води дневну и месечну 

евиденцију о присутности на раду запослених, како би се смањила могућност 

злоупотреба, а олакшао рад инспекције и упознавање запосленог са бројем сати 

проведених на раду.   
 

 

 

КОЛЕКТИВНИ ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ (Чл. 153-160) 

 

Министарство предлаже ограничење права запосленог на отпремнину, при 

утврђивању вишка запослених, само за период проведен у радном односу код  

последњег  послодавца. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Сматрамо да је потребно ограничити право запосленог на отпремнину на период 

проведен у радном односу после исплате претходне отпремнине и у том смислу 

предлажемо увођење заштитне одредбе. Такође, сматрамо да је потребно осигурати ово 

право за запослене уколико је код послодавца дошло до статусних промена или 



промене власништва над капиталом. Неприхватљив је предлог да се право запосленог 

на отпремнину утврђује само за време које је запослени провео код тог, последњег 

послодавца који отпремнину исплаћује.  

 

 

 

ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ (Чл. 171-172а) 

 

1) Предлаже се брисање законске обавезе измене уговорених услова рада, тј. 

анексирања уговора о раду, ако се промена односи на измену тачке уговора о раду 

којом се врши упућивање на општи акт код послодавца којим се уређују зарада и 

друга примања запосленог, рокови за исплату зараде и других примања и трајање 

дневног и недељног радног времена.  

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Када се предложено решење тумачи заједно са новим правилима о обавезној садржини 

уговора о раду долази се до следеће ситуације: приликом закључивања уговора о 

раду, тј. заснивања радног односа, уговор о раду више не мора да садржи конкретне 

податке о зарадама и другим примањима запосленог, роковима за исплату зарада и 

других примања, као и о трајању дневног и недељног радног времена, већ може 

упућивати на закон, колективни уговор или правилник о раду код послодавца који 

уређују ова питања. Ако у међувремену дође до промене општих аката на које се 

уговор о раду позива, а самим тим и до промена у вези са зарадама, роковима, радним 

временом,  послодавац не мора, као до сад, да понуди запосленом анекс уговора о раду, 

већ може примењивати те опште акте на запосленог без икаквих промена уговора о 

раду. 

 

 

2) Уводи се правило да запослени који одбије анекс уговора о раду задржава право 

да, у судском поступку поводом отказа уговора о раду због непотписивања анекса, 

оспорава законитост престанка радног односа, а не анекса уговора о раду. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Наведени предлог значи да запослени који одбије да потпише анекс уговора о раду 

нема право да пред судом оспорава његову законитост, већ то може чинити само 

запослени који потпише анекс. Првом запосленом се дозвољава само да, у случају 

отказа због тога што није потписао анекс, оспорава законитост тог отказа, тј. престанка 

радног односа, а не и анекса. 

 Предложено решење није прихватљиво! Њиме се повређује Уставом прокламована 

забрана дискриминације, загарантовано право на правично суђење и право на једнаку 

заштиту права и на правно средство. Нужно је обезбедити запосленом да у сваком 

случају може пред судом оспоравати анекс уговора о раду! 
 

 

3) Предлаже се увођење категорије ''привремени премештај на друге одговарајуће 

послове најдуже 30 дана у календарској години'', што послодавац чини својим 

решењем, без измене уговора о раду. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Решење је једнострани акт послодавца за чије доношење није предвиђена никаква 

посебна процедура, док је анекс уговора о раду споразум две уговорне стране.  Послови 



које запослени обавља представљају битан елеменат уговора о раду и због тога је јако 

важно да све што се мења у вези са тим елементом буде регулисано уговором о раду, тј. 

анексом уговора. У супротном, а с` обзиром на искуство из досадашње праксе, реално 

је очекивати бројне злоупотребе.  
 

 

 

УПУЋИВАЊЕ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА (Чл. 174) 

 

1) Предлаже се увођење могућности да се запослени привремено упути на рад код 

другог послодавца, без своје сагласности, неограничен број пута, уколико између 

два упућивања протекне више од 3 месеца. 

 

2) Предлаже се брисање заштитне одредбе за запосленог који је привремено 

упућен на рад код другог послодавца, а којом је предвиђено да се таквом 

запосленом не могу утврдити мања права од права која је имао код послодавца 

који га је упутио на рад. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:   

Наведеним предлозима се умањују досадашња права запосленог који се упућује на рад 

код другог послодавца и потпуно дестабилизује радноправни положај таквог 

запосленог, до те мере да он више неће знати за кога, колико и под којим условима 

ради. 

 

 

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА (Чл.175-192) 

 
ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА 

 

1) Предлаже се увођење нових отказних разлога и то: 

1. Ако је запослени неоправдано изостао са рада најмање 3 узастопна радна 

дана, односно најмање 7 (алт. 5) радних дана у току календарске године; 

2. Ако је запослени дао нетачне податке који су били одлучујући за 

заснивање радног односа; 

3. Долазак на рад у алкохолисаном стању или под утицајем других опојних 

средстава, односно употреба алкохола или других опојних средстава у 

току радног времена. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

По важећем Закону о раду, ови и сви други случајеви који, по мишљењу послодавца 

представљају повреду радне обавезе и радне дисциплине, наводе се у општем акту 

послодавца и, уколико се догоде у пракси, послодавац може дати отказ запосленом. 

Није јасан разлог због чега се ови случајеви, који у смислу отказног разлога 

представљају појединачно поступање, а не уопштену дефиницију, предвиђају у Закону, 

који би требало да уређује односе на општем, вишем нивоу. Једино што се намеће као 

закључак јесте намера да се максимално олакша отказ од стране послодавца, који ће 

убудуће моћи да откаже уговор о раду само на основу закона. 

 

 

 



САНКЦИЈЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ОДНОСНО 

ПОВРЕДУ РАДНИХ ОБАВЕЗА (Чл.179а) 

 

 1) Уводи се могућност послодавца да запосленом, у случају да овај повреди радну 

дисциплину или радну обавезу, уместо отказа изрекне неку од дисциплинских 

санкција и то: 

 - привремено удаљење са рада без накнаде зараде од 1 до 15 радних дана, 

 - новчану казну у висини до 20% основне зараде у трајању до 3 месеца 

 - и опомену пред отказ која ''важи'' 6 месеци. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  

Када се узме у обзир да радње које представљају повреду радне обавезе и радне 

дисциплине одређује послодавац, да ни начелно није предвиђен нити регулисан 

дисциплински поступак и да често он и не постоји, као и то да уз горе наведене 

санкције није предвиђена ни једна заштитна одредба, јасно је да ће овај члан бити извор 

бројних злоупотреба у пракси. Једина добро решење у овом члану је ограничење 

''важења'' опомене пред отказ, што до сад није били уређено. 

 

 

 

ПОСТУПАК ПРЕ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА 

 

Предлаже се брисање одредбе којом се предвиђа обавеза послодавца да упозорење 

пред отка достави на мишљење синдикату. 

 

 

 

ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ 

 

1) Уводи се ограничење заштите од отказа за запослен-у/ог на одређено време за 

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

одсуства са рада ради посебне неге детета, тако што се могућност отказа ипак 

предвиђа уколико запослен-а/и учини повреду радне обавезе, радне дисциплине или 

злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Предложеном изменом се готово обесмишљава постојећа заштита ове категорије 

запослених. У питању су запослени (углавном жене) у радном односу на одређено 

време, којима је из разлога заштите права на здравље и родитељство обезбеђена 

заштита, која подразумева забрану престанка радног односа пре истека времена због 

ког су они оправдано окупирани другим, важнијим обавезама. Уколико се прихвати 

наведена измена, а у контексту других предложених измена којима се олакшава отказ, 

стварни домети заштите ових запослених ће бити озбиљно доведени у питање. 

 

 

2) Предлаже се смањење заштите овлашћеног представника синдиката од отказа 

уговора о раду или стављања у неповољан положај на тај начин што се: 

- наведена заштита везује само за време обављања функције, 



-заштита условљава доказивањем да је до погоршања положаја 

синдикалног представника дошло због његовог чланства, статуса или активности 

у синдикату 

- законом штити само један синдикални представник, а евентуална заштита 

још неког представника синдиката је могућа само ако се то предвиди 

колективним уговором или споразумом. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:   

По важећем Закону о раду, посебну заштиту од отказа или стављања у неповољан 

положај уживао је председник синдиката код послодавца и именовани или изабрани 

синдикални представник (углавном чланови одбора), без посебног доказивања да је до 

угрожавања дошло због статуса или активности у синдикату, а заштита је трајала током 

функције и 1 годину по  престанку функције. Умањење заштите је очигледно. 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ (Чл.192-196) 

 
ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА 

 

1) Предлаже се да одлука арбитра, код споразумног решавања спорних 

питања између запосленог и послодавца, има снагу извршне исправе. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Уколико се предвиди да одлука арбитра има снагу извршне исправе, то значи да није 

дозвољено преиспитивање такве одлуке у судском поступку. Сматрамо да такво 

решење није прихватљиво, због тога што је и за одлуке суда обезбеђена двостепеност, 

па некад и тростепеност, а у овом случају је све препуштено вољи једног човека 

(арбитра). То није у складу са Уставом Републике Србије, а чини се да је и 

контрапродуктивно, јер ће још више удаљити потенцијалне странке од идеје да мирно, 

споразумно реше радни спор. 

 

 

2) Предлаже се скраћивање рока за покретање судског поступка против 

решења послодавца којим је повређено неко право запосленог, а 

истовремено се укида обавеза да се радни спор оконча у року од 6 месеци 

од дана покретања. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Нисмо сагласни са скраћивањем рока за покретања спора, јер сматрамо да запосленом 

треба дати довољно времена да се ''сабере'', одлучи и припреми за један тако озбиљан 

корак и засигурно дуг и мукотрпан поступак.  

Иако је познато да судски поступци у радним споровима трају знатно дуже од 

прописаних 6 месеци, нисмо сагласни да се рок за завршетак спора у потпуности 

брише, већ да се предвиди други, такође кратак рок, који више одговара постојећим 

правосудним капацитетима. Такође, сматрамо да би одредба о судском поступку 

требало да буде део Закона о парничном поступку, као процесног закона, а не Закона о 

раду. 

 

 

РАДНА КЊИЖИЦА (Чл. 204) 



 

Предлаже се укидање радне књижице са одложеним роком. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Нисмо сагласни са наведеним предлогом, чак ни када се формира нова база података. 

Радна књижица је документ којим се доказује време проведено у радном односу и 

дугим облицима рада, односно осигурања, не кошта послодавца, а служи запосленом за 

остваривање бројних  права (минули рад, годишњи одмор, доказ о радном стажу при 

заснивању радног односа, пријава у Националној служби за запошљавање и тд.) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВАЦА (Чл.205-239) 

 

Предложене измене Закона о раду које се односе на организације запослених, тј. 

синдикате у великој мери повређују синдикалне слободе и синдикална права 

предвиђена Конвенцијама МОР-а бр.87 и 98. 

 
НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ: 

 

1) 

1. Уводи се одредница да се запосленима јемчи слобода синдикалног 

организовања и деловања без одобрења, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 

РАДУ.  

2. Одређује се обавезна садржина приступнице.  

3. Обавеза послодавца да обезбеди просторно-техничке услове и др. за 

обављање синдикалних активности доводи се у везу са бројем чланова 

синдиката (уводи се сразмера) и просторним и финансијским 

могућностима послодавца, односно условљава се објективним 

могућностима. 

4. Брише се законом гарантовани број плаћених часова одсуства за 

обављање синдикалне функције за  чланове органа синдиката. 

5. Предлаже се условљавање обављања синдикалне функције у току 

радног времена сагласношћу послодавца. 

6. Уводе се вишеструки критеријуми за оснивање синдиката на свим 

нивоима. 

7. Одређује се обавезна садржина статута . 

8. Измењена су и допуњена правила о утврђивању репрезентативности. 

 

 

2) У члану 222 последњи став предвиђена је нова одредба која није баш најјаснија, 

али изазива озбиљну забринутост. Одредба гласи: 

Послодавци којима је оснивач Република Србија или јединица територијалне 

аутономије и локалне самоуправе, као и запослени код наведених послодаваца, не 

улазе у укупан број послодаваца, односно запослених у односу на које се утврђује 

репрезентативност. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Најпре се поставља питање да ли се ова одредба односи на утврђивање 

репрезентативности и синдиката и послодаваца или само послодаваца, будући да се 

налази у члану који уређује репрезентативност ових других. Ако се односи само на 



послодавце, због чега није тако и написано? Ако се односи на једне и друге (што је 

вероватније), да ли то значи да ће се репрезентативност убудуће утврђивати само у 

односу на број запослених у реалном сектору? Шта се онда дешава са запосленима у 

јавном сектору? Коме они припадају и како се код њих утврђује репрезентативност? 

Будући да нема образложења овог предлога, немамо ни одговоре на ова и многа друга 

питања. 
 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ (Чл.240-267) 

 

Предлаже се да одлуку о проширеном дејству колективног уговора убудуће доноси 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, а не као до сад ресорни Министар. 

 

 

 

 

 

        

 

 

ПРАВНА СЛУЖБА  

     САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА 

            ВОЈВОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


