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Запослени има право на безбедност и заштиту здравља у складу са законом. Послодавац је дужан да
организује рад којим се обезбеђује заштита живота и здравља запослених у складу са посебним
законом и другим прописима.
Послодавац је дужан да обезбеди потребне услове за заштиту на раду, а запослени је дужан да се
придржава мера заштите на раду, ради заштите свог живота и здравља, као и живота и здравља
осталих запослених и грађана.
Послодавац је дужан да запосленог упозна са свим опасностима радног места по живот и здравље, са
правима и обавезама у вези са заштитом на раду и условима рада, а запослени има право и дужност да
се пре распоређивања на радно место упозна са прописаним мерама заштите на раду.
Запослени има право да одбије да ради ако му објективно прети непосредна опасност по живот и
здравље због тога што нису спроведене мере заштите на раду. У том случају послодавац је дужан да
одмах предузме мере за отклањање непосредне опасности по живот, односно здравље запосленог.
Члан 7
Запослени не може да ради прековремено, односно ноћу ако би по налазу надлежног здравственог
органа за оцену радне способности, у смислу прописа о здравственом осигурању, такав рад могао да
погорша његово здравствено стање.
1.3. ЗАШТИТА ОМЛАДИНЕ
Члан 8
Запослени млађи од 18 година живота не може да ради на пословима на којима се претежно обављају
нарочито тешки физички послови, нити на другим пословима који би могли штетно и са повећаним
ризиком да утичу на њихово здравље и живот, с обзиром на њихове психофизичке способности.
Наведене послове запослени између навршене 18. и 21. године живота могу да раде само на основу
налаза надлежног здравственог органа којим се утврђује да такав рад није штетан по њихово здравље.
Трошкове налаза надлежног здравственог органа сноси Факултет.
Члан 9
Пуно радно време, запосленог млађег од 18 година живота, не може да се утврди у трајању дужем од
35 часова недељно, нити дужем од 8 часова дневно.
Забрањен је прековремени рад и прерасподела радног времена запосленог који је млађи од 18 година
живота.
1.4. ЗАШТИТА МАТЕРИНСТВА
Члан 10
Запослена жена за време трудноће не може да ради на пословима који су, по налазу надлежног
здравственог органа, штетни за њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који
захтевају подизање терета или на којима постоји штетан утицај зрачења, хемикалија или да су
изложене екстремним температурама и вибрацијама.
Члан 11
Запослена жена за време прве недеље 32-недељене трудноће може да ради прековремено, односно
ноћу, само уз своју писану сагласност.
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Запослена жена за време последњих 8 недеља трудноће не може да ради прековремено и ноћу.
Члан 12
Један од родитеља, који има дете до три године живота, може да ради прековремено односно ноћу
само уз своју писану сагласност.
Самохрани родитељ који има дете до 7 година живота или дете које је тежак инвалид, може да ради
прековремено, односно ноћу само уз своју писану сагласност.
Факултет може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени за време трудноће и
запосленом родитељу, који има дете млађе од три године живота или дете са тежим степеном
психофизичке ометености, само уз писану сагласност запосленог.
Права из става 1, 2 и 3 овог члана има и усвојилац, хранитељ односно старатељ.
1.5. ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО И ОДСУСТВО РАДИ НЕГE ДЕТЕТА
Члан 13
Запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја (породиљско одсуство), као и
одсуство са рада ради неге детета, у укупном трајању од 365 дана за прво и друго дете, односно 2
године за треће и четврто дете.
Запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство на основу налаза надлежног здравственог
органа најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај. Породиљско одсуство
траје до навршена три месеца од дана порођаја.
Запослена жена по истеку породиљског одсуства има право на одсуство са рада ради неге детета до
истека 365 дана за прво и друго дете, односно 2 године за треће и четврто дете, од дана отпочињања
породиљског одсуства из става 2 овог члана.
Право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у укупном трајању од две године
има и запослена жена која у првом порођају роди троје или више деце, као и запослена жена која има
једно или двоје деце, а роди још двоје или више деце.
Отац детета може користити права из става 3 овог члана у случају да мајка напусти дете, умре или је
из других оправданих разлога спречена да користи то право (издржавање казне затвора, тежа болест и
др.). То право отац детета има и када мајка није у радном односу.
Отац детета може да користи права из става 4 и 5 овог члана.
За време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета запослена жена, односно отац детета, има
право на накнаду зараде, у складу са законом и овим правилником.
Члан 14
Право да користи породиљско одсуство у трајању утврђеном у чл. 13 овог правилника има и запослена
жена ако се дете роди мртво или умре пре истека породиљског одсуства.
Члан 15
Један од родитеља детета коме је потребна 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
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половином радног времена док дете не наврши пет година живота.
Право из става 1 овог члана, запослени остварује на основу мишљења надлежног органа за оцену
психофизичке ометености детета, у складу са законом и прописима о друштвеној бризи о деци.
За време одсуствовања са рада из става 1 овог члана, родитељ има право на накнаду зараде, сразмерно
времену одсуствовања са рада. За време рада са половином радног времена, у смислу става 1 овог
члана, запослени има право у складу са законом, Правилником и уговором о раду, а за другу половину
пуног радног времена, право на накнаду зараде у складу са законом.
Права из овог члана има и један од усвојилаца, хранитељ, односно старатељ детета, ако је детету, с
обзиром на степен психофизичке ометености, потребна посебна нега.
Члан 16
Хранитељ, односно старатељ детета млађег од 5 година живота има право да, ради неге детета,
одсуствује са рада 8 месеци непрекидно од дана смештања детета у хранитељску, односно
старатељску породицу, а најдуже до навршених пет година живота детета.
Ако је смештај у хранитељску, односно старатељску породицу наступио пре навршена три месеца
живота детета, хранитељ, односно старатељ има право да, ради неге детета, одсуствује са рада до
навршених 11 месеци живота детета.
Право из става 1 и 2 овог члана има лице коме је у складу са прописима о усвојењу, упућено дете на
прилагођавање пре заснивања усвојења, а по заснивању усвојења и један од усвојилаца.
Лице које користи право из става 1 до става 3 овог члана има право на накнаду зараде у складу са
законом.
Члан 17
Родитељ или старатељ, односно лице које се стара о особи оштећеној церебралном 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 18
Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, односно старатељ има право да одсуствује са рада док дете
не наврши три године живота.
За време одсуствовања са рада права и обавезе по основу рада мирују, ако за поједина права законом,
Правилником и уговором о раду, није другачије одређено.
1.6. ЗАШТИТА ИНВАЛИДА
Члан 19
Запосленом инвалиду рада, Факултет је дужан да обезбеди обављање послова према преосталој радној
способности.
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Запосленом код кога је, према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да постоји
опасност од настанка инвалидности на одређеним пословима, Факултет је дужан да обезбеди
обављање другог одговарајућег посла.
Факултет може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао у смислу става 1 и
2 oвог члана.
1.7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД
Члан 20
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 Факултету потврду лекара која
садржи и време очекиване спречености за рад.
У случају теже болести, потврду из става 1 овог члана, уместо запосленог, Факултету могу доставити
чланови уже породице или друга лица с којима живи у заједничком 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 Факултет посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада, може да поднесе захтев
надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог.

2. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 21
Запослени је дужан:
1. да савесно и одговорно обавља послове на којима је распоређен, као и да учествује у раду
стручних органа Факултета, органа управљања, комисија и других тела. Рад у наведеним
органима је радна обавеза;
2. да поштује организацију рада и пословања на Факултету, као и услове и правила у вези са
испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа;
3. да обавести Факултет о битним околностима које утичу или би могле да утичу на
обављање послова утврђених овим правилником и уговором о раду;
4. да обавести Факултет о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље
запослених и за сваки настанак материјалне штете.
3. ОБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА
Члан 22
Факултет је дужан:
1. да запосленом за обављени рад исплати зараду у складу са законом, актом Владе којим се
утврђује зарада запослених, Правилником, уговором о раду, другим посебним актом
Факултета, као и Одлуком декана о исплати зарада на Факултету;
2. да запосленом обезбеди услове рада и организује рад ради безбедности и заштите живота и
здравља на раду, у складу са законом и другим прописима;
3. да запосленом пружи обавештење о условима рада, организацији рада, дужностима
запосленог, као и правима и обавезама које произилазе из прописа о раду и прописа о
безбедности и заштите живота и здравља на раду;
4. да затражи мишљење Синдиката у случају утврђеним законом;
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5. да води евиденцију о дневној присутности запослених на радном месту, на начин и по
поступку који одреди декан.

Члан 23
Факултет и запослени су дужни да се придржавају права и обавеза утврђених законом, овим
правилником и уговором о раду.
II

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

2. УСЛОВИ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
Члан 24
Радни однос може да се заснује са лицем које испуњава општу здравствену способност, услове
прописане Законом о раду, посебне услове прописане Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Статут Универзитета), Статутом Факултета, општим
актом којим се уређује организација и систематизација послова и радних места на Факултету и другим
законима, подзаконским и општим актима који регулишу заснивање радног односа.
Општим актом којим се уређује организација и систематизација послова и радних места утврђују се
организациони делови, врста посла, врста и степен стручне спреме и други услови за рад на тим
пословима.
Члан 25
Страни држављанин и лице без држављанства могу да заснују радни однос под условима утврђеним
Законом о раду и посебним законом.
Члан 26
Запослени у звања наставника, осим редовног професора и професора струковних студија, заснива
радни однос на пет година, по правилу са пуним радним временом, а наставници у звању редовног
професора и професори струковних студија заснивају радни однос на неодређено време.
Запослени изабран у звања асистента и асистента са докторатом заснивају радни однос на три године,
а запослени изабран у звање сарадник у настави заснивају радни однос на период од годину дана, по
правилу са пуним радним временом са могућношћу продужења уговора о раду у складу са законом.
Наставници страног језика, односно наставници вештина заснива радни однос на 5 година по правилу
са пуним радним временом.
Члан 27
Наставник и сарадник заснивају радни однос и стичу звања за уже научне односно уметничке области
утврђене општим актом на основу конкурса, по поступку и на начин прописан Законом о високом
образовању, Статутом и општим актима Универзитета и Статутом и општим актима Факултета.
Члан 28
Декан доноси одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника. Универзитет у Новом
Саду (у даљем тексту: Универзитет) врши избор у сва звања наставника.
Избор у звање и сарадника врши Факултет у складу са Законом о високом образовању, Статутом и
актима Факултета.
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Избори у научна и истраживачка звања врше се у складу са Законом о научноистраживачкој
делатности и општим актима Факултета.

Члан 29
Ненаставно особље заснива радни однос на неодређено или одређено време.
Члан 30
Одлуку о заснивању радног односа запослених из реда ненаставног особља доноси декан у складу са
законом и општим актом о систематизацији радних места.
Одлуку из става 1 овог члана декан доноси и када оцени да постоји потреба, за радом лица, која се
није могла решити распоређивањем постојећих запослених на Факултету.
Одлука декана је коначна.
Члан 31
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави Факултету исправе и друге доказе о
испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни однос.
Факултет не може од кандидата да захтева податке о породичном, односно брачном статусу и
планирању породице, односно достављање исправа и других доказа који нису од непосредног значаја
за обављање послова за које се заснива радни однос.
Факултет не може да условљава заснивање радног односа тестом трудноће, осим ако се ради о
пословима код којих постоји знатан ризик за здравље жене и детета утврђен од стране надлежног
здравственог органа.
Факултет те може да условљава заснивање радног односа претходним давањем изјаве отказа уговора о
раду од стране кандидата.
2. УГОВОР О РАДУ
Члан 32
Радни однос се заснива уговором о раду на неодређено или одређено време.
Уговор о раду закључују запослени и декан пре ступања запосленог на рад, на начин и под условима
утврђеним законом.
Служба Факултета надлежна за послове рада и радних односа, дужна је да лице из става 1 овог члана
пријави организацији обавезног социјалног осигурања, у складу са законом.
Факултет је дужан да при пријему новозапосленог у радни однос о томе информише репрезентативни
синдикат у установи.

Члан 33
Уговор о раду садржи:
1. назив и седиште послодавца;
2. име и презиме запосленог, место пребивалишта, односно боравиште запосленог;
3. врсту и степен стручне спреме запосленог који су услов за обављање послова за које
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закључује уговор о раду;
назив и опис послова које запослени треба да обавља;
место рада;
врсту радног односа (на неодређено или одређено време);
трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено
време;
8. дан почетка рада;
9. радно време (пуно, непуно или скраћено);
10. новчсни износ основне зараде на дан закључења уговора о раду.
4.
5.
6.
7.

Уговор о раду може да садржи и:
1. елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, накнаде зараде,
увећане зараде и друга примања запосленог;
2. рокове за исплату зараде и других примања на које запослени има право;
3. трајање дневног и недељног радног времена;
4. позивање на Правилник о раду који је на снази.
Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе.
Уговор о раду мора да садржи назив акта којим су утврђена остала права и обавезе у моменту
закључења уговора о раду.
Уговор о раду мора бити закључен најкасније дан пре ступања запосленог на рад.
На права и обавезе које нису утврђене уговором о раду примењују се одредбе закона, овог правилника
и другог акта послодавца у складу са законом.
3. СТУПАЊЕ НА РАД
Члан 34
Запослени ступа на рад даном утврђеним уговором о раду.
Уколико запослени не ступи на рад на дан утврђен уговором о раду, сматра се да није засновао радни
однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога или ако се Факултет и запослени
другачије не договоре.
4. ПРОБНИ РАД
Члан 35
Уговором о раду може да се уговори пробни рад за оне послове за које је Правилником о
систематизацији радних места утврђен пробни рад као посебан услов за рад.
Пробни рад може да траје најдуже 6 месеци.
За време пробног рада Факултет и запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком који не
може бити краћи од пет радних дана.
Члан 36
Обављање послова на пробном раду прати посебна комисија, коју образује декан, састављена од лица
која имају најмање исти степен стручне спреме, одређене врсте занимања, као запослени који је на
пробном раду, а своје мишљење у писаном облику о резултатима пробног рада, доставља декану у
року утврђеном одлуком о њеном образовању.
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Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности
престаје радни однос даном истека рока уговора о раду.
Пробни рад се не може утврдити за приправнике.
5. РАДНИ ОДНОС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
Члан 37
Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на неодређено или одређено
време.
Запослени који ради са непуним радним временом има сва права из радног односа сразмерно времену
проведеном на раду, осим ако за поједина права законом, овим правилником и уговором о раду није
другачије одређено.
Запослени који на Факултету ради са непуним радним временом може за остатак радног времена да
заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин оствари пуно радно време.

6. РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Члан 38
Радни однос на одређено време може да се заснује у складу са законом.
Запосленом који је засновао радни однос на одређено време, радни однос престаје: истеком одређеног
рока, даном повратка одсутног радника или наступањем другог разлога прописаног законом.
Запослени који је засновао радни однос на одређено време има права, обавезе и одговорности, као и
запослени који је засновао радни однос на неодређено време.

III

ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

Члан 39
Запослени кога Факултет упути на стручно оспособљавање и усавршавање у складу са законом,
односно Колективним уговором има право на накнаду зараде, накнаду трошкова превоза, накнаду
трошкова стручног оспособљавања и усавршавања, котизације и набавке литературе, као и накнаду
других зависних трошкова.
Одлуку о упућивању запосленог у смислу става 1 овог члана и о висини трошкова доноси декан на
основу Годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања запослених.
IV ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 40
У случају потребе процеса и организације рада запослени може бити премештен на друге одговарајуће
послове најдуже 45 радних дана у периоду од 12 месеци.
У случају премештаја из става 1 овог члана запослени задржава основну зараду утврђену за посао са
кога се премешта ако је то повољније за запосленог.

9

Запослени може, у изузетним околностима, да буде премештен на друге послове за чије се обављање
тражи нижи степен стручне спреме, одређене врсте занимања од оне коју запослени има, у случају:
1. више силе (пожар, земљотрес, поплава), која је настала или непосредно предстоји;
2. квара на средствима рада;
3. замена изненадно одсутног запосленог, ако то захтева процес рада.
Ако запослени у времену од најмање три, а најдуже шест месеци, не покаже потребно знање и
способности за обављање послова на којима се налази, или не остварује одговарајуће резултате рада,
непосредни руководилац покреће поступак за утврђивање знања и способности запосленог, односно
резултата рада тог запосленог.
Захтев из става 4 овог члана са образложењем непосредни руководилац доставља Декану који је дужан
да, по добијању захтева, образује Комисију која утврђује знање и способности, односно резултате рада
запосленог.
Комисија из става 5 овог члана мора да буде састављена од лица која имају најмање исти степен
стручне спреме одређене врсте занимања као запослени чије се способности утврђују.
Ако Комисија, на одговарајући начин утврди да запослени нема потребна знања и способности за
обављање послова радног места на које је распоређен или да не остварује одговарајуће резултате рада,
запослени се распоређује на друго радно место које одговара његовом знању и способностима. Ако
таквог радног места нема, запосленом престаје радни однос у складу са законом и Правилником.

IV РАДНО ВРЕМЕ
1. ПУНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 41
Пуно радно време износи 40 часова недељно.
Факултет може да утврди радно време краће од 40 часова недељно, али не краће од 36 часова недељно.
Пуно радно време за запосленог млађег од 18 година живота износи 36 часова недељно.
Запослени из става 2 и 3 овог члана остварују сва права из радног односа као да раде са пуним радним
временом.
2. НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 42
Непуно радно време јесте време краће од пуног радног времена.
3. СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 43
Запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним
законом или актима који регулишу прописе о заштити на раду, скраћује се радно време сразмерно
штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно
(послови са повећаним ризиком).
Скраћено радно време утврђује се на основу стручне анализе у складу са законом.
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Запослени који ради скраћено радно време има сва права из радног односа као да ради са пуним
радним временом.
4. ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД
Члан 44
На захтев декана или лица кога исти овласти, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног
времена у случају више силе, изненадно повећаног обима посла и у свим случајевима када је
неопходно да се у одређеном року заврши посао.
Прековремени рад не може да траје дуже од 8 часова недељно, нити дуже од 4 часа дневно по
запосленом.
Декан је дужан да запосленом изда решење о разлозима и трајању прековременог рада и налог за
исплату прековременог рада у складу са законом, Колективним уговором и овим правилником.
5. РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА
Члан 45
Радна недеља траје пет радних дана.
Запослени раде једнократно, двократно и у сменама.
Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује декан. Радни дан, по правилу, траје 8 часова.
Када природа посла и организација рада то захтева, Факултет може радну недељу и распоред рада да
организује на други начин, с тим што је дужан да обавести запосленог о распореду и промени
распореда радног времена, најмање 7 дана пре промене распореда радног времена.
6. ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА
Члан 46
Факултет може да изврши прерасподелу радног времена, када то захтева организација времена,
рационалније коришћење радног времена и извршење одређеног посла у утврђеним роковима.
Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од 6 месеци у
току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена, а ако се не везује за
календарску годину може да траје најдуже 9 месеци.
У случају прерасподеле радног времена, радно време не може да траје дуже од 60 часова недељно.
Члан 47
Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом.
Члан 48
Прерасподела радног времена не може се вршити на пословима на којима је уведено скраћено радно
време.
Члан 49
Запослени коме је престао радни однос пре истека времена за које се врши прерасподела радног
времена, има право да му се часови прековремног рада прерачунају у пуно радно време и признају у
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пензијски стаж или да му се рачунају као часови рада дужег од пуног радног времена.
6. НОЋНИ РАД И РАД У СМЕНАМА
Члан 50
Рад који се обавља у времену од 22 часа до 6 часова наредног дана сматра се радом ноћу.
Запосленом који ради ноћу најмање 3 часа сваког радног дана или трећину пуног радног времена у
току једне радне недеље, Факултет је дужан да обезбеди обављање послова у току радног дана ако би,
по мишљењу надлежног здравственог органа, такав рад довео до погоршања његовог здравственог
стања.
Факултет је дужан да пре увођења ноћног рада затражи мишљење Синдиката о мерама безбедности и
заштите живота и здравља на раду запослених који рад обављају и ноћу.
Члан 51
Ако је рад организован у сменама, Факултет је дужан да обезбеди измену смена, тако да запослени не
ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу.
Запослени може да ради и ноћу више од једне радне недеље, само уз његову писану сагласност.
VI

ОДМОР И ОДСУСТВА

1. ОДМОР У ТОКУ ДНЕВНОГ РАДА
Члан 52
Запослени који ради пуно радно време има право на одмор у току дневног рада у трајању од 30
минута, који не може користити на почетку и на крају радног времена.
Запослени који ради дуже од 4, а краће од 6 часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању
од најмање 15 минута.
Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање 10 часова дневно, има право на одмор у
току рада у трајању од најмање 45 минута.
Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад не прекида.
Запослени који ради краће од 4 часа дневно нема право на одмор у току рада. Време одмора из става 1,
2 и 3 овог члана урачунава се у радно време. Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног
рада доноси декан.
2. ДНЕВНИ ОДМОР
Члан 53
Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова
непрекидно, а запослени за којег је утврђена прерасподела радног времена има право на одмор у
непрекидном трајању од најмање 11 часова између два узастопне радна дана.

3. НЕДЕЉНИ ОДМОР
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Члан 54
Запослени има право на недељни одмор у трајању од 24 часа непрекидно. Недељни одмор се, по
правилу, користи недељом.
Факултет може да одреди и други дан за коришћење недељног одмора ако природа посла и
организација рада то захтева.
Ако је неопходно да запослени ради на дан свог недељног одмора, Факултет је дужан да му обезбеди
најмање 24 часа одмора у току наредне недеље.
Члан 55
Запосленом се не може ускратити право на одмор у току дневног рада, одмор између два узастопна
радна дана и недељни одмор.
4. ГОДИШЊИ ОДМОР
1.1. СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ГОДИШЊИ ОДМОР
Члан 56
Запослени има право на годишњи одмор, у складу са законом, Колективним уговором, овим
правилником и уговором о раду.
Запослени који први пут заснива радни однос или има прекид радног односа дужи од 30 радних дана,
стиче право да користи годишњи одмор у календарској години после месец дана непрекидног рада од
дана заснивања радног односа. Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за
рад (време боловања) у смислу прописа о здравственом осигурању и одсуство са рада уз накнаду
зараде (плаћено одсуство).
Члан 57
Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити.
1.2. ДУЖИНА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
Члан 58
У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању утврђеном
Правилником и уговором о раду, најмање 20 радних дана, а највише 35 радних дана.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по
основу доприноса на раду, услова рада, радног искуства, стручне спреме запосленог и других
критеријума утврђених овим правилником, уговором о раду и Колективним уговором.
Члан 59
Запослени коме престаје радни однос на Факултету због навршеног радног века или одласка у пензију
има право на пун годишњи одмор.
Члан 60
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана из члана 58
овог правилника, увећава по основу:
1. Доприноса у раду:
• запослени награђени на дану Факултета– 3 радна дана;
•
остала радна места- 1 радни дан.
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2. По основу радног искуства:
• за сваке навршене три године радног стажа – 1 радни дан.
3. Образовања и оспособљености за рад:
1) за високо образовање на студијама другог степена завршено у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10.септембра 2005. године и на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који јеуређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године - 4 радна дана,
2) за високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три године,
више образовање и специјалистичко образовање након средњег образовања - 3 радна
дана,
3) за средње образовање у трајању од три или четири године - 2 радна дана,
4) за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање з
арад у трајању од две године -1 радни дан
4. Других критеријума:
• Запосленом лицу са инвалидитетом, самохраном родитељу који има дете до 18 година
живота, родитељу са двоје или више деце до 18 година живота, запосленом који у свом
домаћинству издржава дете са тешким степеном психофизичке ометености – 4 радна
дана;
• Запосленом млађем од 18 година, запосленом са преко 30 година радног стажа или са
преко 55 година живота и запосленој жени са преко 25 година радног стажа или са
преко 50 година живота – 4 радна дана.
5. Услова рада: за свако радно место запосленог чији се послови радног места
обављају изван кабинета или канцеларије (као што су запослени у Техничкој служби,
возачи, курири)– 1 радни дан.
Годишњи одмор по свим горе утврђеним критеријумима не може трајати дуже од 35 радних дана.
Члан 61
При утврђивању годишњег одмора, радна недеља се рачуна као пет радних дана која траје по правилу
од понедељка до петка. Празници који су нерадни дани у складу са законом, одсуство са рада уз
накнаду зараде и привремена спреченост за рад у складу са прописима о здравственом осигурању, не
урачунавају се у дане годишњег одмора.
Ако је запослени за време коришћења годишњег одмора привремено неспособан за рад у смислу
прописа о здравственом осигурању, има право да по завршетку привремене спречености за рад
(боловања) настави са коришћењем годишњег одмора.
Сложеност послова радних места, услови рада, социјални и други услови утврђују се на дан доношења
решења о коришћењу годишњег одмора.
1.3. ГОДИШЊИ ОДМОР У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА
Члан 62
Факултет је дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор, у случају престанка радног
односа, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора у висини просечне зараде у
претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

14

1.4.

СРАЗМЕРНИ ДЕО КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Члан 63
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.
1.5.

КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА

Члан 64
Годишњи одмор запослени користе, по правилу, у непрекидном трајању у периоду када по радном
календару није организована настава или испитни рок .
Члан 65
Запослени могу користити годишњи одмор у једном, два или више делова у складу са законом, по
правилу у периоду када по радном календару није организована настава или испитни рок .
Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне
недеље у току календарске године, а последњи део најкасније до 30. јуна наредне године.
Запослени који је испунио услов за стицање права за коришћење годишњег одмора у смислу члана 60
става 2 овог правилника, а није у целини или делимично искористио одмор у календарској години због
одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
посебне неге детета, има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године.
1.6. ГОДИШЊИ ОДМОР ЗАПОСЛЕНИХ У НАСТАВИ
Члан 66
При планирању коришћења годишњег одмора наставног особља води се рачуна да се не ремети
одржавање наставе и испита.

1.7. РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
Члан 67
Запослени користи годишњи одмор по плану коришћења годишњег одмора који доноси декан, на
предлог продекана за наставу за запослене у настави и на предлог шефова служби Факултета за
ненаставно особље, који су у обавези да се консултују са запосленима о времену коришћења
годишњег одмора, а ван тог плана ако то захтевају потребе процеса рада или друге изузетне
околности.
Распоред коришћења годишњег одмора садржи:
• имена запослених који имају или ће стећи право на годишњи одмор у календарској
години,
• дужину годишњег одмора,
• време његовог коришћења за сваког запосленог.
Члан 68

Запосленом се уручује решење о коришћењу годишњег одмора најкасније 15 дана пре датума
одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.
5. ОДСУСТВО СА РАДА УЗ НАКНАДУ ЗАРАДЕ (ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО)
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Члан 69

Запослени има право у току календарске године на плаћено одсуство, уз накнаду зараде, у
укупном трајању до 10 радних дана у случају:
1. рођење детета или порођај супруге – 5 радних дана;
2. склапање брака – 7 радних дана;
3. тежа болест члана уже породице – 5 радних дана;
4. ступање у брак члана уже породице – 5 радних дана;
5. заштита и отклањање штетних последица у домаћинству проузрокованих
елементарним непогодама – 5 радних дана;
6. селидба сопственог домаћинства на подручју истог места – 2 радна дана;
7. селидба сопственог домаћинства из једног у друго насељено место – 3 радна дана;
8. полагање стручног или другог испита, у зависности од тога колико траје – од 1 до 5
радних дана;
9. учествовање на синдикалним сусретима, семинарима, образовању за синдикалне
активности и сл. – 7 радних дана;
10. потреба за регулисањем права и обавеза код надлежних органа – 1 радни дан;
11. коришћење организованог рекреативног или здравственог одмора у циљу
превенције радне инвалидности – 7 радних дана.
Поред права на одсуство из става 1 овог члана, запослени има право на плаћено одсуство у случају:
1. смрти члана уже породице – 5 радних дана;
2. добровољног давања крви – 2 радна дана за сваки случај добровољног давања крви
рачунајући и дан давања крви.

Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се: брачни и ванбрачни друг, дете
рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник, усвојилац, родитељ, старатељ и друга лица
која живе у заједничком домаћинству са запосленим.
Факултет ће запосленом омогућити коришћење плаћеног одсуства и у следећим случајевима:
1. неговање болесног члана уже породице – 5 радних дана;
2. смрти блиских сродника који нису чланови уже породице запосленог – 2 радна дана;
3. за завршавање личних послова изван места пребивалишта или који се не могу обавити ван
радног времена запосленог – 2 радна дана.
Плаћено одсуство одобрава декан.
Члан 70
Наставнику после пет година рада проведених у настави на Факултету, може се одобрити плаћено
одсуство у трајању до једне школске године ради стручног, научног односно уметничког усавршавања
у складу са општим актима Факултета и Универзитета.
Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку на образложени предлог декана, уз прибављено
мишљење катедре, која пружа доказе о начину обезбеђивања квалитетног и континуираног обављања
наставе и других обавеза одсутног наставника, као и да наставник неће бити у радном односу у другој
институцији.
6. НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО
Члан 71
На основу сагласности Наставно-научног већа, а у скалду са планом обављања послова на Факултету,
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декан је у обавези да запосленом омогући право на неплаћено одсуство уколико не ремети процес
рада, у следећим случајевима:
1. дошколовавања – од 30 дана до 3 године;
2. учешћа у научноистраживачком односно уметничкоистраживачком пројекту – до три
године односно до окончања пројекта;
3. учествовање запосленог у оквиру међународно-научне или просветно-културне сарадње у
иностранству – до 30 дана;
4. израде докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта – до годину дана;
5. ради припреме и полагања усменог дела докторске дисертације – до месец дана;
6. ради студијског боравка у иностранству у трајању до 30 дана, за којим Факултет има
интереса;
7. ради израде специјалистичког рада запосленог – до 3 месеца;
8. ради учешћа у студијским или експертским групама од интереса за Факултет – до 3 месеца.
Послодавац може запосленом на лични захтев одобрити неплаћено одсуство за лечење члана уже
породице ван места боравка или у иностранству до једне године.
Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа.
Члан 72
Декан може запосленом, на његов захтев, да омогући коришћење неплаћеног одсуства и у другим
случајевима и у дужем трајању од наведених у претходном члану, али не више од годину дана, ако то
не ремети процес рада.
Одлуку о одобравању неплаћеног одсуства за наставнике и сараднике, доноси декан на предлог
продекана за наставу, а за ненаставно особље декан на предлог шефова служби Факултета.
За време неплаћеног одсуствовања са рада, запосленом мирују права и обавезе.
7. ОДСУСТВОВАЊЕ СА РАДА УЗ МИРОВАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА
Члан 73
Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада ако одсуствује са рада због:
1. упућивања на рад у иностранство од стране Факултета или у оквиру међународно-научне
или просветно-културне сарадње у дипломатска, конзуларна и друга представништва, на
стручно усавршавање или образовање уз сагласност Факултета;
2. избора, односно именовања на функцију у државном органу, другу јавну функцију и
функцију у политичкој и синдикалној организацији чије вршење захтева да привремено
престане да ради на Факултету;
3. привременог упућивања на рад код другог послодавца у складу са законом;
4. издржавања казне затвора, односно изречене мере безбедности, васпитне или заштитне
мере у трајању до 6 месеци.
Запослени коме мирују права и обавезе у смислу става 1 овог члана има право да се у року од 15 дана,
од дана престанка разлога за мировање, врати на рад.
VII

ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 74
Зараде, накнаде зараде и друга примања запослених регулисани су посебним општим актом
послодавца.
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Факултет је дужан да исплати запосленом:
1. отпремнину при одласку у пензију у висини две просечне зараде у Републици Србији;
2. накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже
породице у случају смрти запосленог, најмање у висини трошкова који признаје Фонд пензијскоинвалидског осигурања;
3. накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења на начин и у висини утврђеној
општим актом Факултета;
4. солидарну помоћ у случају:
4. 1. настанка трајне тешке инвалидности, у висини две просечне плате запосленог или две
просечне зараде у Републици Србији, једном у току календарске године
4.2. привремене спречености за рад дуже од три месеца, у висини једне просечне зараде у
Републици Србији, једном у току календарске године
4.3. набавке медицинских помагала, хируршких интервенција и набавке лекова ван позитивне
здравствене листе, једном у току календарске године; у висини до једне просечне зараде у
Републици Србији
4.4. да запослена роди дете, у висини 1,5 просечне зараде у Републици Србији, која се исплаћује
након повратка запослене са породиљског одсуства. За запослене које су се вратиле са
породиљског одсуства у току 2018. године исплата ће се вршити током месеца децембра 2018.
године.
Уколико је то предвиђено Финасијским планом Факултета и департмана усвојеним за одређену
календарску годину, Савет Факултета може донети одлуку о исплати јубиларних награда запосленима
на Факултету који у тој календарској години наврше 10, 20, 30, 35 или 40 година рада оствареног у
радном односу на Факултету, у износу:
1. једне (1) просечне зараде - за 10 година укупног радног стажа,
2. 1,25 просечне зараде - за 20 година укупног радног стажа,
3. 1,5 просечне зараде - за 30 година укупног радног стажа,
. 4. 1,75 просечне зараде – за 35 година укупног радног стажа,
5. две (2) просечне зараде – за 40 година укупног радног стажа.
У случају да Савет донесе одлуку из претходног става овог члана, исплата јубиларних награда
запосленима који испуне услов по овом правилнику се врши до краја календарске године за коју је
одлука донета. Ако средства за јубиларне награде запосленима на Факултету нису обезбеђена у буџету
оснивача Факултета (Републике Србије или АПВ) за ту календарску годину, исплаћују се из
сопствених прихода департмана, а из сопствених прихода Факултета када је запослени ненаставно
особље које не ради на департману.
Просечном зарадом у Републици Србији у смислу овог члана сматра се просечна месечна бруто зарада
по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике.
Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се: брачни друг, деца и усвојеници, а
родитељи, браћа и сестре и пасторци само ако су чланови заједничког домаћинства.

Члан 75
Факултет може да:
1.запосленој жени исплати за Дан жена новчани износ у вредности до неопорезованог износа који је
предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана, односно да поклон у тој вредности;
2.деци запосленог, старости до 11 година живота обезбеди поклон за Нову годину у вредности
неопорезованог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана;
3.запосленом уплаћивати премију за колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање
за случај тежих болести и хируршких интервенција, које су наступиле за време рада, односно у време
доласка и одласка са рада, у складу са законом;
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4.Запосленима исплати новогодишње награде у једнаком износу;
5.Запосленима обезбеди систематске прегледе.

IX

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 76
Запослени је дужан да послове свог радног места обавља савесно, квалитетно и уредно у складу са
законом и овим правилником.
Запослени је одговоран за штету коју на раду и у вези са радом, намерно или крајњом непажњом
проузрокује Факултету.
Запослени који је на раду или у вези са радом намерно или крајњом непажњом проузроковао штету
трећем лицу, а коју је надокнадио послодавац, дужан је да послодавцу надокнади износ исплаћене
штете.
Члан 77
Кривица запосленог за учињену штету Факултету мора бити доказана. Ако кривица не буде доказана,
запослени неће бити одговоран за штету.
Члан 78
Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је
проузроковао.
Ако се за сваког запосленог не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви
једнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.
Ако је више запослених проузроковало штету са умишљајем, за штету одговарају солидарно.
Члан 79
Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се
надокнађује утврђује посебна комисија од три члана, коју образује декан.
О спроведеном поступку о насталој штети, комисија сачињава записник. Записник треба да садржи
релевантне податке на основу којих се, у складу са наредним чланом овог Правилника, утврђује
висина штете и одговорност.
Ако запослени у року од три месеца не надокнади штету утврђену одлуком комисије из става 1 овог
члана, Факултет покреће поступак пред надлежним судом.
Члан 80
Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари, а ако њих нема,
проценом вредности оштећене ствари.
Процена вредности оштећене ствари врши се путем вештачења.
Члан 81
У поступку за накнаду штете, запослени се позива да надокнади штету. Ако запослени одбије да
надокнади штету, Факултет покреће поступак пред надлежним судом за надокнаду штете.
Пристанак запосленог да штету надокнади даје се у писаној форми - изјави.
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Члан 82
Ако Комисија висину штете не може утврдити у тачном износу или би утврђивање њеног износа
изазвало несразмерне, трошкове, онда се висина исте утврђује споразумно или у судском поступку.
Поступак за накнаду штете покреће декан Факултета на предлог продекана за наставу, уколико је
штету проузроковало лице у наставничком или сарадничком звању или другом радном месту везаном
за наставни процес, и шефова служби, уколико је штету проузроковало лице запослено на радном
месту које није везано за наставу.
Члан 83
У случају кад се накнада штете коју проузрокује запослени утврђује у паушалном износу, полази се од
утицаја штете на процес рада, извршавања радних дужности и обавеза запослених и обавеза
Факултета, као и од материјалног положаја запосленог.
Члан 84
Ако је запослени таквог материјалног стања да би га исплата накнаде материјалне штете одвела у
тежак материјални положај, може се висина штете смањити и исплата одложити.
Члан 85
Против одлуке комисије за накнаду штете, запослени, односно подносилац захтева има право
приговора декану у року од 15 дана од дана достављања одлуке.
Декан је дужан да у року од 30 дана донесе одлуку о уложеном приговору.
Ако запослени није задовољан коначном одлуком или не достави писану изјаву да ће штету
надокнадити, има право, као и Факултет, да покрене поступак пред надлежним судом.
Члан 86
Ако запослени претрпи повреду или штету на раду и у вези са радом, Факултет је дужан да му
надокнади штету.
Ако Факултет не надокнади штету запосленом у року од 30 дана, запослени има право на накнаду
штете пред надлежним судом.
Факултет одговара запосленом због повреде на раду која је проузрокована кривицом Факултета или
кривицом лица за које он одговара.
Факултет одговара запосленом због повреде на раду и у случају кад нема његове кривице ни кривице
лица за које он одговара, ако је повреда проузрокована опасном ствари или делатности са повећаном
опасношћу.
Члан 87
Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом,
проузроковао Факултету, у складу са законом.
Запослени који је на раду или у вези са радом намерно или крајњом непажњом проузроковао штету
трећем лицу, а коју је накнадио Факултет, дужан је да Факултету накнади износ исплаћене штете.

X

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И УДАЉЕЊЕ СА РАДА

20

Члан 88
Запослени на Факултету је дисциплински одговоран за повреду радних обавеза и дужности у складу
са законом и општим актима.

XI

ИЗМЕНЕ УГОВОРА О РАДУ

1. ИЗМЕНЕ УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА
Члан 89
Факултет може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (анекс уговора):
1. ради премештаја на други одговарајући посао, због потребе процеса и организације рада;
2. ради премештаја у друго место рада у смислу одредаба овог правилника;
3. ради упућивања на рад код одговарајућег другог послодавца у складу са одредбама овог
правилника;
4. у другим случајевима утврђеним законом.
Одговарајућим послом сматра се посао за чије обављање се захтева иста врста и степен стручне
спреме који су утврђени уговором о раду.
Члан 90
Уз понуду за закључење анекса уговора о раду, Факултет је дужан да запосленом у писаном облику
достави разлоге за понуду, рок у коме запослени треба да се изјасни о понуди и правне последице које
могу да настану одбијањем понуде.
Запослени је дужан да се изјасни о понуди из става 1 овог члана у року који не може бити краћи од 8
радних дана.
Уколико се запослени не изјасни у остављеном року, сматра се да је одбио понуду.
Ако запослени прихвати закључење анекса уговора, задржава право да пред надлежним судом
оспорава законитост тог уговора.
2. ПРЕМЕШТАЈ У ДРУГО МЕСТО РАДА
Члан 91
Запослени може да буде премештен у друго место рада:
1. у случају да се делатност Факултета одвија ван његовог седишта;
2. упућивање на рад код другог послодавца.
Члан 92
Запослени може да буде привремено упућен на рад код другог послодавца на одговарајући посао ако
је привремено престала потреба за његовим радом или ако је закључен уговор о пословној сарадњи,
док трају разлози за његово упућивање, а најдуже годину дана.
Запослени може уз своју сагласност, у случајевима из става 1 овог члана, да буде упућен на рад код
другог послодавца и дуже од годину дана, док трају разлози за његово упућивање.
Запослени закључује уговор о раду на одређено време са послодавцем код кога је упућен. Уговором о
раду запосленом се не могу утврдити мања права и неповољнији услови рада од оних које је имао на
Факултету.
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По истеку рока на који је упућен на рад код другог послодавца, запослени има право да се врати на
рад на Факултет.

XII

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

1. РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 93
Радни однос запосленог на Факултету престаје из законом утврђених разлога:
1. истеком рока на који је заснован;
2. кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, у складу са
одредбама Закона о раду, Закона о високом образовању и Статута Факултета;
3. споразумом запосленог и Факултета;
4. отказом уговора о раду од стране Факултета или запосленог;
5. на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота;
6. смрћу запосленог;
7. у другим случајевима утврђеним законом.
Члан 94
Наставнику у звању редовног професора се може продужити радни однос и после навршене 65 године
живота у складу са одредбама Закона о високом образовању.
Члан 95

Радни однос престаје у случајевима предвиђеним законом и општим актима Универзитета и
Факултета.
Решење о престанку радног односа доставља се запосленом у писаном облику и садржи нарочито:
основ престанка радног односа, образложење, поуку о правном леку и обавештење о правима за време
привремене незапослености уколико је радни однос престао на основу писаног споразума Факултета и
запосленог или на основу отказа од стране Факултета.
Члан 96
Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље Факултета:
1. ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне
способности – даном достављања правоснажног решења о утврђивању губитка радне
способности;
2. ако му је законом, односно правоснажном одлуком суда или одлуком другог органа,
забрањено да обавља одређене послове, а не може да му се обезбеди обављање других
послова – даном достављања правоснажне одлуке;
3. ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем од 6
месеци – даном ступања на издржавање казне;
4. ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем од 6
месеци и због тога мора да буде одсутан са рада – даном почетка примењивања те мере;
5. у случају престанка рада Факултета у складу са законом.
2. СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 97
Радни однос може да престане на основу писаног споразума Факултета и запосленог.
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Пре потписивања споразума, Факултет је дужан да запосленог обавести писаним путем о последицама
до којих долази у остваривању права за случај незапослености.
3. ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ
Члан 98
Запослени има право да Факултету откаже уговор о раду.
Отказ уговора о раду у писаном облику запослени доставља Факултету најмање 15 дана пре дана који
је навео као дан престанка радног односа.
Уколико запослени откаже уговор о раду због повреда обавеза утврђених законом, овим правилником
и уговором о раду од стране Факултета, запослени има сва права, као у случају да му је незаконито
престао радни однос.
4. ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ФАКУЛТЕТА
Члан 99
Факултет може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи
на радну способност запосленог, његово понашање и потребе Факултета, и то:
1. ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање
послова на којима ради;
2. ако је правоснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом;
3. ако запослени својом кривисом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или
уговором о раду
4. ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је
његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца,
5. ако запослени долази на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно
употребљава алкохол или друга опојна средства у току радног времена, које има или може
да има утицај на обављање посла;
6. ако запослени учини кривично дела на раду или у вези са радом
7. ако се запослени не врати на Факултет у року од 15 дана од истека рока за неплаћено
одсуство или мировања радног односа у смислу Закона о раду, Закона о високом
образовању и овог правилника;
8. ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад
9. ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду,
10. ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за
обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла
Факултет може запосленог да упути на одговарајућу анализу у овлашћену здравствену установу коју
одреди, о свом трошку, ради утврђивања околности из става 1. тач. 5 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 или одбијање да се одазове
на позив послодавца да се у складу са општим актом утврди постојање наведених околности из става
1. тач. 5 сматра се непоштовањем радне дисциплине за које се запосленом може отказати уговор о
раду.
Члан 100
Факултет је дужан да, пре отказа уговора о раду, запосленог писаним путем упозори на постојање
разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање 5 радних дана од дана достављања
упозорења да се изјасни о наводима из упозорења.
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Факултет је дужан да у упозорењу из става 1 овог члана наведе основ за давање отказа, чињенице и
доказе које указују на то да су се стекли услови за давање отказа, као и рок за давање одговора на
упозорење.
Ако постоје олакшавајуће околности или ако природа повреде радне обавезе или непоштовања радне
дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, Факултет може у упозорењу да обавести
запосленог да ће му отказати уговор о раду без поновног упозорења, ако поново учини исту или
сличну повреду радне обавезе.
Члан 101
Факултет је дужан да упозорење из претходног члана овог правилника достави на мишљење
Синдикату чији је запослени члан.
Синдикат је дужан да достави мишљење Факултету у року од 5 радних дана од достављања
упозорења.
Члан 102
Факултет је дужан да у складу са законом да донесе програм решавања вишка запослених (у
даљем тексту: Програм).
Програм нарочито 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 половине пуног радног
времена и друге мере;
6) средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених;
7) рок у коме ће бити отказан уговор о раду.
Програм доноси орган управљања, уз претходно прибављено мишљење репрезентативног
синдиката.
Факултет је дужан да у року од 8 дана од дана утврђивања предлога Програма, достави
предлог Програма репрезентативном синдикату на мишљење.
Синдикат је дужан да достави мишљење о предлогу Програма у року од 15 дана од дана
пријема предлога.
Факултет је дужан да размотри мишљење и предлоге синдиката и да о свом ставу обавести
синдикат у року који не може бити дужи од 30 дана.
Одређивање запосленог коме се отказује уговор о раду, као запосленом за чијим је радом
престала потреба, врши послодавац на предлог Комисије.
Комисију из става 1. овог члана чине три члана, које именује орган управљања установе на
предлог репрезентативног синдиката установе.
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Комисија из става 1. овог члана има три члана од којих су два члана из реда наставног особља,
а један из реда ненаставног особља.
Комисија из става 1. овог члана утврђује предлог запослених за чијим је радом престала
потреба, на основу ранг листе коју сачињава у складу са критеријумима утврђеним овим Уговором.
Утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба на истом радном месту, врши се на
основу следећих критеријума:
1. рада оствареног у радном односу;
2. образовања и оспособљености за рад;
3. резултата рада;
4. имовног стања;
5. здравственог стања;
6. броја малолетне деце и деце на редовном школовању запосленог.
Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба вреднују се
бодовима, и то:
1. рад остварен у радном односу:
- за сваку годину - 1 бод,
- за сваку годину у установи - 0,75 бодова;
2. образовање и оспособљеност за рад:
- за високо образовање- од 25 до 35 бодова,
- за више образовање- 20 бодова,
- за специјалистичко образовање након средњег образовања - 15 бодова,
- за средње образовање у трајању од четири, односно три године - 10 бодова,
- за оспособљеност за рад у трајању од две године, односно образовање за рад у трајању до
једне године, односно основно образовање - 5 бодова;
3. резултати рада:
1) однос према радним обавезама и пословима
- реализација програма и задатака – 1 бод,
- однос према другим запосленима - 1 бод,
- однос према студентима (евалуација) - од 1 до 5 бодова;
2) учествовање на такмичењима
- остварени резултати – I место- 3 бода;
- II место - 2 бода и
- III место – 1 бод.
3) доприноси у педагошком, научном и стручном раду:
- објављени радови – од 1 до 5 бодова према важећој категоризацији
надлежног за науку,

министарства

- стручни радови - 1 бод,
- издавање уџбеника - 1 бод;
4. имовно стање – у моменту бодовања (сматра се просечна плата по запосленом остварена у
установи у претходна три месеца, односно просечна зарада исплаћена у Републици у претходна три
месеца, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике):
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- укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека - 2 бода,
- укупна примања домаћинства по члану од 50-70% републичког просека - 3 бода,
- укупна примања домаћинства по члану испод 50% републичког просека - 5 бодова;
5. здравствено стање - на основу налаза надлежне здравствене установе:
- особа са инвалидитетом - 5 бодова,
- хронични и тешки болесник - 3 бода,
- запослени који болује од професионалне болести наведене у акту установе о процени ризика
на радном месту - 2 бода ;
6. број деце запосленог или деце запосленог на редовном школовању:
- једно малолетно или дете на редовном школовању - 1 бод,
- двоје малолетне деце или деце на редовном школовању - 3 бода,
- троје и више малолетне деце или деце на редовном школовању - 5 бодова.
На основу критеријума из става 1. овог члана сачињава се ранг листа запослених за чијим ће
радом престати потреба, према редоследу укупног броја бодова, почев од најмањег ка највећем броју
бодова.
Ако откаже уговор о раду запосленом уколико услед технолошких, економских или организационих
промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, Факултет
не може на истим пословима да запосли друго лице у року од 3 месеца од дана престанка радног
односа.
Ако пре истека рока из става 1 овог члана настане потреба за обављањем истих послова, предност за
закључивање уговора о раду има запослени коме је престао радни однос.
Члан 103
Оправданим разлогом за престанак уговора о раду, не сматра се:
1. привремена спреченост за рад услед болести, несреће на раду или професионалног
обољења;
2. коришћење породиљског одсуства, коришћење одсуства ради неге детета, коришћење
одсуства ради посебне неге детета;
3. одслужење или дослужење војног рока;
4. чланство у политичкој организацији, синдикату, пол, језик, национална припадност,
социјално порекло, вероиспосвест, политичко или друго уверење или неко друго својство
запосленог;
5. деловање у својству представника запослених у смислу одредби Закона о раду;
6. обраћање запосленог Синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног
односа у складу са законом, овим правилником и уговором о раду.
5. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗА
1.1. РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ

Члан 104
Отказ уговора о раду декан може дати запосленом у року од 6 месеца од дана сазнања за чињенице
које су основане за давање отказа, односно у року од 12 месеци од дана наступања чињеница које су
основ за давање отказа.
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Отказ уговора о раду декан може дати запосленом најкасније до истека рока застарелости утврђеног
законом као кривично дело.

1.2. ДОСТАВЉАЊЕ АКТА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ
Члан 105
Уговор о раду отказује се решењем у писаном облику и обавезно садржи образложење и поуку о
правном леку.
Решење из става 1 овог члана, доставља се запосленом лично у просторијама Факултета, односно на
адресу пребивалишта или боравишта запосленог.
Ако достављање није могло да се изврши запосленом, овлашћени радник Факултета сачињава о томе
службену белешку.
У случају из става 3 овог члана, решење се објављује на огласној табли Факултета и сматра се
достављеним по истеку 8 дана од дана објављивања.
Запосленом престаје радни однос даном достављања решења, осим ако решењем није одређен други
рок.
Запослени је дужан да у року од 3 (три) радна дана од дана пријема решења, у писаном облику,
обавести Факултет ако жели да спор решава пред арбитром у смислу Закона о раду.

1.3. ОБАВЕЗА ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ
Члан 106
Факултет је дужан да запосленом, у случају престанка радног односа, исплати све неисплаћене зараде,
накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа, у складу
са овим правилником и уговором о раду у року од 30 дана од дана престанка радног односа.

6. ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ
Члан 107
За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета, Факултет не може да откаже уговор о раду.
Запосленом из става 1 овог члана рок за који је уговором засновао радни однос на одређено време
продужава се до истека коришћења права на одсуство.
Члан 108
Факултет не може да откаже уговор о раду нити да на било који начин стави у неповољан положај
представника запослених за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако
представник запослених поступа у складу са законом, овим правилником и уговором о раду, и то:
1. члану Савета, представнику запослених;
2. председнику Савета Факултета;
3. именованом или изабраном синдикалном представнику.

27

Ако представник запослених из става 1 овог члана, не поступа у складу са законом, овим правилником
и уговором о раду, Факултет може да му откаже уговор о раду.

7. ОТКАЗНИ РОК И НОВЧАНА НАКНАДА
Члан 109
Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује резултате рада или нема потребна
знања и способности за обављање послова на којима ради има право и дужност да остане на раду 30
дана (отказни рок).
Отказни рок почиње да тече наредног дана од дана достављања решења о отказу уговора о раду.
Запослени може у споразуму са деканом да престане са радом пре истека отказног рока, с тим што му
се за то време обезбеђује накнада зараде у висини утврђеној уговором о раду.
Ако је запослени позван на војну вежбу односно дослужење војног рока до 30 дана или ако је постао
привремено спречен за рад у току времена за које је дужан да остане на раду, на његов захтев ток тог
времена се зауставља и наставља да тече по повратку са вежбе, односно војног рока или по престанку
привремене спречености за рад.
8. НЕЗАКОНИТИ ОТКАЗ
Члан 110
Ако суд донесе правоснажну одлуку о незаконитом престанку радног односа запосленог, Факултет ће
поступити по правоснажној пресуди у законском року.
У складу са Законом Факултет је дужан да поступи по правоснажној одлуци суда, да запосленом
исплати накнаду штете у висини изгубљене зараде или друга примања која му припадају по закону,
општем акту и уговору о раду и исплати доприносе за обавезно социјално осигурање.
Накнада из става 2 овог члана се умањује за износ прихода који је запослени остварио по било ком
основу по престанку радног односа.

XIII

ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 111
О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује декан или лице које он овласти.
Овлашћење из става 1 овог члана даје се у писаном облику.

1. ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА
Члан 112
Ради заштите појединачних права из радног односа запослени може да се обрати: синдикату,
медијатору, миритељу, арбитру, инспекцији рада, као и надлежном суду, у складу са законом.
Члан 113
Против решења којим је запосленом повређено неко од права из радног односа или када је запослени
сазнао за повреду права, запослени, односно представник Синдиката чији је запослени члан, ако га
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запослени овласти, може да покрене поступак пред надлежним судом.
Рок за покретање спора је 60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.
Члан 114
Запосленом се у писаном облику доставља свако решење о остваривању права, обавеза и
одговорности, са образложењем и поуком о правном леку.
Достављање решења и других аката, позива и обавештења у вези са остваривањем права и обавеза или
у вези са стицањем својства запосленог, врши се лично запосленом преко доставне књиге или
препорученим писмом са повратницом.
У случају да запослени одбије пријем писмена, уколико је адреса запосленог непозната или уколико из
другог разлога лично достављање није могуће, писмено из става 1 овог члана ће бити јавно
достављено истицањем на огласној табли у седишту Факултета у складу са законом којим се уређује
јавно достављање.
Истеком рока од 15 дана од дана истицања решења, односно другог акта из става 1 овог члана на
огласној табли у седишту Факултета, сматра се да је његова достава уредно извршена.

1. РОКОВИ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 115
Сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка обавезе.

XIV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА
1.1. ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ
Члан 116
Факултет може за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних
дана у календарској години, да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова.
Услови за обављање ових послова су:
1. да се ради о пословима који су из делатности Факултета;
2. да се обављају по претходно закљученом уговору и
3. да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години.
Уговор из става 1 овог члана може се закључити са: незапосленим лицем, запосленим који ради
непуно радно време – до пуног радног времена, корисником старосне пензије и са лицем које је члан
омладинске или студентске задруге.
Уговор о привременим и повременим пословима се закључује у писаном облику и нема карактер
радног већ уговорног односа.
1.2.

УГОВОР О ДЕЛУ
Члан 117
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Декан може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван
делатности Факултета или за обављање послова и задатака који нису као такви предвиђени уговором о
раду, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење
одређеног физичког или интелектуалног посла, под условима прописаним законом.
Уговор о делу се закључује у писаном облику и нема карактер радног већ уговорног однос.
1.3. УГОВОР О ДОПУНСКОМ РАДУ
Члан 118
Запослени може закључити уговор о допунском раду (тј. уговор о додатном раду) са другим
послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена.
У циљу спречавања сукоба интереса и одржавања квалитета наставе, наставник односно сарадник
Факултета, може бити радно ангажован и закључити уговор о допунском раду са другом
високошколском установом у Републици Србији или иностранству само уз претходну сагласност
Наставно–научног већа Факултета.
Ради спречавања сукоба интереса и одржавање квалитета наставе, наставник односно сарадник са
друге високошколске установе може закључити уговор којим се радно ангажује на Факултету, само уз
претходно одобрење Наставно – научног већа високошколске установе у оквиру које има заснован
радни однос.
V УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 119
Запосленима се јамчи слобода синдикалног организовања и деловања без одобрења, уз упис уз
регистар.
Декан је у обавези да редовно и благовремено обавештава синдикат о економским и радно –
социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката.
Члан 120
Факултет је дужан да репрезентативном синдикату који окупља запослене обезбеди техничко –
просторне услове у складу са просторним и финансијским могућностима, као и да му омогући приступ
подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности.
Члан 121
Председник Синдиката, као и представник органа Синдиката, овлашћени за колективно преговарање,
имају право на плаћене радне сате за време преговарања.
Представник синдиката има право на плаћене радне сате ради обављања синдикалне функције, уз
договор са деканом, како не би било угрожено одвијање процеса рада на Факултету.
Члан 122
Представник репрезентативног Синдиката за време обављања синдикалне функције има право на
месечну накнаду у висини: 40 плаћених часова рада ако синдикат има најмање 200 чланова и по 8 сати
плаћених часова рада за сваких следећих 100 чланова, по цени часа рада утврђеној на основу просечне
месечне зараде у Републици Србији.

30

qnaH 123
Cx,!,;1x:(arnx npc.qcraeHlli xojx ie otrpt)eH ;ra:rarrlrLr raroc.r!+ror') pa.tHo\1 c:ropt ca roc.rrolaBucM ,rlu
rlPer e1r6[ropoM. M pnren,eNl, Melrrjaropo\r:r \- r]\rjnnrnL'F1 ,r"Hrrl].rf.rH rojaxeMoxe6 rnBeha
on llcroBc npoceqHe 3apaAe y :lpelxolHux ll re.e!iH. fioll o-1lta)] ie !.liaH.
tInaH 124
CxHlxkary ce aocraBrbajy flo3rBx ca Marep"jannMa 3a ceArrnqy CaBera x lpyrux opraHa OaKyr'rrera x
oMoryhaBa y.reuhe npeAcraBHnxa CuHArr(ara kora oB,qacrx npeAce,qHxK CnHAxKara Aa np cycrBlie
ceoH Uava Kana c) Ha nHcBHov pcn) n ldrb" o! 1,rd,rdjaT- ehoHovcKrl fi courr arH,1 no roNaj rannc ,enrr.

r{raH

oaxynrerje ayxaH ra npx
cuH.qr,rxaT

125

npr,ljeNry HoBo3anocnexor y paAH,r oaHoc o roMe xH4)opMr'rue penpe3eHTaruBHl,I

y ycTaHoBu_

OaKynrer je AyxaH aa Ha floqelKy cBaKe (areHrapcKe roArHe, HalKacHqe Ao xpaja jaHyapa, IocraBx
peIpereH.drxBH l,r c/..ll4l(ar vd cn cdK {anoLIeH \
.1a.]oc'dB o6aBeLxtet6e o x {BpureHov nn,jev}
HoBrx 3aflocneHxx y nperxolrroi roAxHu.
qraH 126
flocnoAaBali Moxe o6s6eAurr opraHx3aqrju cxHrnKara Aoraurje 3a xyMaHxrapHe axurje u no6o,,r,uare
MaTepujarrHor noroxaja 3aIocJleHrx.

XVI PEIIJABAII,E CI]OPOBA Y IIPI'T\4FHI{ I]P4BI{J'IHI{ITA
qna{

121

y

ClnopoBu Koju HacraHy npuMeHr,r oBor npaBrlnHfi(a Mory ce
ap6urpoM Kao u HaAncxHr,lM cyloM, y clrnaly ca 3ar(oHoM.

VII

TIPEJ'IA3HE

pe

aBarr npel:

Mr,rpr'rreJBcM, MelxjaropoM)

II 3ABPIIIHE OAPEABE

qn,H 128
H3MeHe x nonyHe oBor npaBujlHuKa Bpuc ce Ha HaqxB flo noctylxy

3a l6croBo AoHouel6e,

qnaH 129
Ako cy

HeKe olpeA6e oBor npaBrnHxKa cynporHe 3aKoHy, npr.{Mer6rBahe ce oAroBapajyhe o,qpea6e 3aKoHa.

Ha urarsa xoja uficy ypeDeHa oBxM npaBr.rrrrr4KoM npuMer6,iBahe ce oAroBapajyha oApen6a 3aKoHa.
tlnaH 130
CrynalreM Ha cHary oBor npaBx]]HrlKa npecraje Aa Eaxx OAny(a CaBera Oaxy"lrera oA 15.05.2015. roAfiHe.

Oeaj npasr.unax o6jaB,,ryje ce Ha ornacHoj ra6nx y ceArrrury OaKynrera Ha AaH AoHorxerLa, cryrra
ua cuafy ocMof laHa o,q.{aHa o6jaBjElBar6a, a v rrpetrrrlhertoM re(cJy o6jaBxhe cell Ha rrHTepHeT
cTpaHuqu (Da(ynrera.
npeAcenHuI( CaBera Oaxy,qrera

.<.
rhgF; rrpl

3l

Ha ocEoBy.rnaHa 89.3alroEa o Brcolror{ o6pa3oBalr,v ('rcrvx6eH}i macHrlr PC',6p. 88/2017' 2712018 -.qp 3axoH,
qnaHa 3
73Da18, ill 2019' 612020 - rp. 3a(oHx. 11/2021 - AvreHrllHo r)'Maqet6e. 6712021 - 4!' rakoH u 67/2021)'
x
95/2018
vC,
I13i2017
onnyl(a
54
2009,3212A]].75i2014.13,017
6p2412005,
3a(oHa o pa,a), ("C!. rracEn( PC',
("Cn'rj]acHnlt
PC",
qraHa
2022'
ronrHv
Cp6rje
3a
Sluerv
Penv6lnke
I
3aaoHa
o
17.
craB
.WaqeI'O,
'avremrqHo
"qraHa

23. Ioce6Hor I(one(MBHor y.oBopa 3a BrcoNo o6pa'roRa6e ("Cr'rnacsuK PC",5p' 86/2019,
e\aazo, tszizozol n.]naHa 37. craryra oaryrrera rexHu'I(ux Halna v HoEoNr Carv o.q 27.2018, 17 10'2018' Ir
23.l2.2dls. rorxH; (rpeqnuheH re(cr on 28.12.2018. roanlre), -!3 no3urr,.BHo MLl!fte}le CuH!franHe opraH,]rau ie
6p.

1

10/2021 ),

+-,\yrre,ro04.^<.:0i2.roarHe.(x'eroaqlerdr(\r

.'\\rr)tsaHJceHr/'!p""otrRlligit?" "*'X,,
Bp.,

0l-l)\-1 ]/t-

IIPABI'J'THIII{ [i3MEHAMA T' AONYHAMA IIPABI,IJIHI4I{A O PAAS;-.oA(y,!TETA TEXHITqXUX HAyKA v HOBOM CAAy 4J C \

_zo 7L

r

Lrr.n
OBrM flpaBmHnKorr MeEa ce Ir Aonyl6]je I]PABUJIH]4I{ O
HOBONi CAAy or 02.07.2018, 10.11.2018.
xaBeM relicry: flpaslr]lHnn).

y lraHy

n

HoBr cal

TEXHI-JTIKI4X HAvItA v
03.04.2019. roaLrHe ([pequuheu rexcr o! 04'04 2019' rcrnHe) (-\r

PAAy

OAKyJITEI

A

,rur r.

74 craBoBlr 3, 4 x 5. npaBUnHxka ftoiu mace:
"vkorurc je ro npe.qBUleHo ouHacrjcxrM nnaHorr oaK),lrera x rcndprvlHa ) cBnjerruN 3a oapeben-Y I(a'leHAapc(v
roaur,1,. Cirer oaxy:rrera Mor{e aoHe, or1rvry o xcnnar jv6nnapHflx Harpana :,anocreHlrMa Ha oarqnrerv Koj v
rojrareuaapcxoj roalrnn HaBpnre 10.20,10, 35 xnx 40 ronnHa paaa ocrEapeHo' )-paaHoM oaHocv Ha Oaryrrerv v

l. jerHe (l) npoceqlie 3apaae - 3a l0 roarHa yK-vnHor patrHor craxa'
2. 1,25 ryoceq,re 3apare'34 20 ro4nHa yKynnor pa.qHor craxa,
3. 1,5 npoce.rHe 3apa.qe - 3a 30 roanHa y()rnHor panHor cTaxa,
4. 1,75 npoceqHe 3apaae 3a35 rcauHa yKynHor pa.qHor craxa.
5. aBe (2) npoce.rHe 3apare 3a40 foaxHa ylqnHor parHor craxa.

raiySunapHrr Eaaa0a ranocleHIrL8 rojl
aa CaBe'r roHece o!,ry(y 13 nperxo.uHol
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Kojvje oarv(a aoHe'm' A(o cpercrBa 3a
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trcnyHe ycno, no osoM npaBrrHnlry ce Bpmn !o l{paja
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Svucrv
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HeHacT
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rclaje
3aflocneHx
oaxynrera

y cryqajy

Peny6rnqn Cp6xiH v cvxcnv oBor qnaHa cnaTa ce npocelHa MecelHa 6pvro 3apaaa no
Peny6rnuri CP6ujli npeMa nocne/!6eM o5jaBreHoM norarky opraHa HarnexHor 3a noc'oBe

IlpoceqHoM 3apaioM
3anocneHoM

y

y

.qa fface:
"IlocnoarBau je ayxaH na lrcnnar! 3rnocneHoM jy6xJr'pH-i Harpaay

MeBajy ce ralto

y roatrHr

l(ana HaDputr 10'

20

"ru 30

roanHa pa^n ocrBapeHor y paaHorr onHocyi y n3Hocy:
- nona npoc€qHc nrnre - 3a 10 ro,rrHa pa!a'
-jeaHe npoce.Ifle nnrr€ - 3a 20 roanH! paaa'
- jearic u no npoce.rHe nnare - 3a 30 roanlla pana.
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qnaH 4.

Onaj npanLrnr[ o6jaa+yje ce Ha ouacHoj a6nr )r cernrlrv oarynrcra
oa.raHa o6jaBralrBa};a. a 6rhe o6jaBBeH x Ha uHrepser cl])aHirqri oa
T

uel+a. cryna

,b

Ha

cHary ocMor aaHa

cr{HIJ.iKAT Bl.ICOfi OI O5t'A3OBA}l)ACPET{JE
CO OAI{YJ]ITITA TXXI{IqI(]IX }L{Y(A
Tpr,{. 069a,1orlha 6, Hosrr Ca,q

I-la ocnoBy 3axona o :anocresxNra y jaBr.rxM c;ryx6aua "Cnyx6eH[ r.lracurrr<
PC", 5p. 113/2017, 95/2018, 86/2019, 15712020,.rraH 32., Or6op Cuu,rrra,rrie
opranr:aqrje OaxylTera rexH(lrrrix nayxa Hoeou Ca.qy na ceAunrru
o4pNauoi 04. Maja2022. roguue goHeo je cregehe

y

2Aa1

MIIIIIJI,E ILE

Ilosrrusuo ce

oqen y.je

npegror llpann,ruxKa

HOB !4

o

CA!

rl3MeHaMa

rca.

LI aorlyHaMa

Ipanunurxa o paay Oa(ynrera rexnrrqrurx uayra y Hoaolr Carly rojru ce
lrema u qonyml,je llpaBlrxHlrtt o pa.qy ro.ir je Caeer @aryrrera rexuliqrurx
ua,r,xa y Honor,r CaAy Aoueo na 32. ce,4lruqu oApxaHoj 2.7.2018. ro,quue u na
3. ceauu(u o4pxanoj gaua 30.11.2018. ro.qirHe rr3N{eHrro aonyHuoJ Kao LI Ha

I

7. ce.quuqu o.qpxanoi 03.04.2019. rolur.re.

O6pa:loNerse:

Cuu,runaurra opraHrr3aquja gaje no:urueno Mrrlrrllemr; o [pe,qlloty
llpanurnuxa ca ulr.JEeNr .qa ce rocJre Hrr3a ro.{rrHa HeucnrahuBalra jy6urap![x
Harpa,qa Ha @anynrery rcxHuq(rx Hayra oBa o6aee:a npeua 3anocrlleulltvla
yoe.qe rao rpajna.
Ilopeg rora, cMarpaMo Aa he guurero,qltun []I He[crlilahuBa*eu jy6urapuux
uarpaqa 6rlru ourrehen u:1,:eruo Be.[xt< 6poj Harrrlix (olrera! [oce6Ho oH[x
rojr cy na Oaxyrrery TexurlqKr{x HayKa paanrx lyNe o.q 30 ro.quna. Y rou
curcly je @axy,r'rer AyxaH Ia Ir rirlxoB pa,q LI 3&rraramr: HarpaArl y oru[py
ap) rrlx MoryhHocrx.
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