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ПРЕДМЕТ (Чл.3) 

• Забрањује се послодавцу који не прихвати иницијативу репрезентативног синдиката за 
приступање преговорима за закључивање колективног уговора да правилником о раду 
уређује права и обавезе из радног односа.  
* По важећем Закону таква забрана не постоји. 

• Уколико у року од 60 дана од започињања преговора не буде постигнута сагласност о 
закључењу колективног уговора, послодавац ће бити дужан да правилник о раду достави 
репрезентативном синдикату у року од 7 дана од дана његовог ступања на снагу. 
* По важећем Закону таква обавеза не постоји. 

• Уводи се обавеза послодавца који има 10 и више запослених да донесе правилник о 
раду.  
* По важећем Закону оваква обавеза не постоји, па послодавац код кога нема колективног 
уговора може, ако је жели, да права и обавезе из радног односа уређује само уговором о раду. 

 

 
ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ (Чл.23) 

• Појачава се заштита лица које тражи запослење и запосленог који је жртва 
дискриминације од стране послодавца на тај начин што се изричито утврђује да је терет 
доказивања да дискриминације није било на туженом, тј. послодавцу, уколико тужилац, 
тј. запослени учини вероватним да је дискриминација извршена. 
* Предложена одредба представља усклађивање са Законом о забрани дискриминације. 

 
 

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА (Чл.24) 

• Укида се обавеза послодавца који има 10 и мање запослених да донесе правилник о 
организацији и систематизацији послова.  
* По важећем Закону ову обавезу има сваки послодавац који има више од 5 запослених. 

• Укида се дужност послодавца произашла из праксе да у правилнику о организацији и 
систематизацији послова обавезно наведе број извршилаца за сваки посао. Сада се 
предвиђа да то буде само могућност. 

• Ограничава се могућност навођења потребне стручне спреме за рад на одређеним 
пословима на највише два узастопна степена у правилнику о организацији и 
систематизацији послова. 
* По важећем Закону таквог ограничења нема.  

 
УГОВОР О РАДУ (Чл.30 и 33) 

• Уводи се изричито правило да се уговор о раду закључује у најмање 2 примерка од којих 
се један предаје запосленом, док други задржава послодавац. 
* По важећем Закону таква обавеза не постоји иако је природно да се сваки уговор, па тако и 
уговор о раду, закључује у најмање 2 примерка од којих се по 1 примерак даје свакој уговорној 
страни. То је један од основних принципа уговарања.  

• 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 
или, како се у Нацрту каже, ''други акт послодавца'' којим су та права утврђена у моменту 
закључења уговора о раду. То се односи на: мерила за утврђивање основне зараде, 
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накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог; рокове за исплату зараде и 
других примања запосленог и трајање уобичајеног дневног и недељног радног времена. 
Обавезан елеменат уговора о раду биће само новчани износ основне зараде на дан 
закључења уговора о раду. 
* По важећем Закону у уговору о раду, поред осталог, изричито се морају навести: новчани 
износ основне зараде и елементи за утврђивање радног учинка, накнаде зараде, увећане 
зараде и друга примања запосленог; рокови за исплату зараде и других примања; трајање 
дневног и недељног радног времена, као и позивање на колективни уговор и правилник о раду 
који је на снази. 

 
ПРОБНИ РАД (Чл.36) 

• Предлаже се увођење могућности да се пробни рад уговори за обављање једног или 
више повезаних, односно сродних послова. 
* По важећем Закону пробни рад се може уговорити само за један посао из правилника о 
организацији и систематизацији послова. 

• Предлаже се увођење обавезе послодавца да образложи отказ уговора о раду уколико 
до њега дође пре истека времена за које је уговорен пробни рад. 
* По важећем Закону не постоји таква обавеза послодавца. 

 
РАД НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (Чл.37) 

• Предлажу се увођење другачијих разлога за увођење рада на одређено време и то: за 
заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено разлозима који су 
оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног 
догађаја, за време трајања тих потреба. 

• Предлаже се да радни однос на одређено време са истим запосленим, са прекидима или 
без прекида, не може бити дужи од 24 месеца. 

• Предлаже се да радни однос на одређено време може трајати и дуже од 24 месеца: 
1. За рад на пословима код новооснованог послодавца (до 1 године од регистрације) – 

до 36 месеци; 
2. Са незапосленим коме је до испуњења једног од услова за старосну пензију остало 

до 5 година – најдуже до испуњења услова, тј. најдуже 5 година; 
3. Ради замене привремено одсутног запосленог - до његовог повратка; 
4. За рад на пројекту чије је време унапред одређено – до завршетка пројекта;   
5. Са страним држављанином – до истека рока дозволе за рад. 

• Уводи се правило по коме ће се сматрати да је радни однос заснован на неодређено 
време уколико уговор о раду на одређено време буде закључен супротно одредбама 
Закона. 
* По важећем Закону радни однос на одређено време може се засновати за обављање 
сезонских послова, рада на одређеном пројекту, због повећања обима посла које траје 
одређено време за време трајања тих послова и може трајати најдуже 12 месеци. 
Радни однос на одређено време постаје радни однос на неодређено време ако запослени 
настави да ради најмање 5 радних дана по истеку рока за који је засновао радни однос. 

 
РАДНИ ОДНОС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (Чл.40 – 41) 

• Наглашава се обавеза послодавца да запосленом са непуним радним временом 
обезбеди исте услове рада као и запосленом са пуним радним временом који ради на 
истим пословима. 
* У важаћем Закону не постоји оваква обавеза послодавца. 

• Уводи се обавеза послодавца да благовремено обавести запослене о доступности 
послова са пуним и непуним радним временом. 
* У важаћем Закону не постоји оваква обавеза послодавца. 

• Уводи се обавеза послодавца да размотри захтев запосленог да са непуног пређе на 
пуно радно време и обрнуто. 
* У важаћем Закону не постоји оваква обавеза послодавца. 
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• Омогућава се уређење сарадње и информисање синдиката о пословима са непуним 
радним временом путем колективног уговора. 
* У важаћем Закону не постоји оваква одредба која на изричит начин говори о могућности 
сарадње и информисања синдиката о пословима са непуним радним временом, али постоји 
чл.209 којим је практично обухваћено такво право синдиката. 

• Уводи се обавеза за запосленог који ради са непуним радним временом код једног 
послодавца да другог послодавца, пре закључивања уговора о раду са непуним радним 
временом код њега, обавести о тој околности. 
* По важећем Закону запослени нема овакву обавезу. 

 
РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

 ВАН ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА (Чл.42 – 43) 

• Редефинише се појам радног односа за обављање послова ван просторија послодавца 
на тај начин што се под овим појмом сад подразумевају рад на даљину и рад од куће. 

• Утврђују се додатни обавезни елементи које уговор о раду за заснивање ове врсте 
радног односа мора садржати. 

• Уводи се обавеза послодавца да уговор о раду са запосленим који ради на даљину или 
од куће пријави Министру рада у року од 15 дана од дана његовог закључења. 

• Начин и поступак евидентирања ових уговора прописаће Министар рада. 

• Утврђује се да основна зарада запосленог који ради надаљину или од куће не може бити 
нижа од основне зараде запосленог који ради на истим пословима у просторијама 
послодавца. 

• Утврђује се да се одредбе Закона о распореду радног времена, прековременом раду, 
прерасподели радног времена, ноћном раду, одморима и одсуствима примењују и на 
запослене који раде на даљину или од куће, али само ако другачије није одређено 
општим актом код послодавца или уговором о раду. 

• Гарантује се запосленом који ради на даљину или од куће право на одмор у току дневног 
рада, дневни, недељни и годишњи одмор.  

• Брише се члан 43 Закона. 
 

РАДНИ ОДНОС СА КУЋНИМ ПОМОЋНИМ ОСОБЉЕМ (Чл.45) 

• Уводи се забрана заснивања радног односа за обављање послова кућног помоћног 
особља са супружником, крвним сродником у правој линији без обзира на степен 
сродства и у побочној линији до другог степена сродства и са тазбинским сродником до 
другог степена сродства. 

• Уводи се обавеза послодавца да уговор о раду са запосленим који обавља послове 
кућног помоћног особља пријави Министру рада у року од 15 дана од дана његовог 
закључења. 

• Начин и поступак евидентирања ових уговора прописаће Министар рада. 
 
 

РАДНО ВРЕМЕ 
 

ПОЈАМ РАДНОГ ВРЕМЕНА (Чл.50) 

• Предлаже се увођење уопштене дефиниције радног времена која појам радног времена 
одређује на нејасан и широк начин: 

o 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. 

* У важећем Закону не постоји дефиниција радног времена. 

• Предлаже се увођење категорије приправности, али се у предлогу не уређује ни једно 
питање у вези са овим појмом, већ се регулисање препушта закону, општем акту или 
уговору о раду. Наглашава се да се приправност не сматра радним временом. 
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* По важећем Закону не постоји категорија приправности. 

• Омогућава се послодавцу и запосленом да се споразумеју да један део уговореног 
радног времена запослени обавља од куће. 

* У важећем Закону не постоји одредба која на изричит начин дозвољава ову могућност, али је 
ни не забрањује, што значи да је и по садашњем Закону то могуће уговорити. 

 
ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД (Чл.53) 

• Предлаже се другачији начин ограничавања прековременог рада на тај начин што се 
утврђује да прековремени рад не може трајати дуже од 8 часова недељно нити дуже од 
12 часова дневно по запосленом, укључујући и редовно радно време запосленог. Ово 
правило се односи на запослене са пуним и непуним радним временом. 

* У важећем Закону је одређено да прековремени рад не може трајати дуже од 8 часова 
недељно нити дуже од 4 часа дневно. 

 
РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА (Чл.55 – 56) 

• Предложено је увођење тзв. клизног радног времена, али није предвиђено ни једно 
правило које штити запослене од могућих злоупотреба. 

* По важећем Закону не постоји клизно радно време. 

• Предлаже се скраћивање рока у коме је послодавац дужан да обавести запосленог о 
распореду и промени распореда радног времена са 7 на 5, односно 2 дана унапред. 

• Обавеза благовременог обавештавања не односи се на прековремени рад. 
* По важећем Закону послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени 
распореда радног времена најмање 7 дана пре промене распореда радног времена. 

• Предлаже се увођење неке врсте распореда радног времена, који више личи на ''мини 
прерасподелу радног времена''. Ово омогућава послодавцу, код кога је рад организован 
у сменама или кад то захтева организација рада, да радно време запосленог не 
распореди једнако по радним недељама, већ да га утврди као просечно недељно радно 
време на месечном нивоу. Запослени у том случају може радити најдуже 12 часова 
дневно, односно 48 часова недељно, с тим да је у то време укључен и прековремени рад. 
Ова правила се односе на запослене са пуним и непуним радним временом. 

* По важећем Закону, правило је да радна недеља траје 5 радних дана, радни дан 8 часова, а 
радна недеља 40 сати. Послодавац има право да радну недељу и распоред радног времена 
организује и на другачији начин од горе наведеног, али то може учинити само уз поштовање 
правила о прековременом раду, прерасподели радног времена и  обавезним одморима. 
 

ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА (Чл.57 – 61) 

• Предлаже се продужење периода током којег се може вршити прерасподела радног 
времена са 6 месеци у току календарске године, како је предвиђено важећим Законом, 
на 6 месеци непрекидно. То практично значи да прерасподела може трајати непрекидно, 
само уз обавезу усклађивања (упросечавања) укупног радног времена на нивоу од 6 
месеци.  
* По важећем Закону прерасподела радног времена може се вршити тако да укупно радно 
време запосленог у периоду од 6 месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од 
пуног радног времена, уз недељно ограничење на 60 радних сати. То значи да прерасподела 
може трајати само 6 месеци у току календарске године (не мора у континуитету), док осталих 6 
месеци у току године не сме бити прерасподеле.  

• Право запосленог коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши 
прерасподела радног времена да бира да ли ће му се часови прековременог рада које је 
остварио током прерасподеле прерачунати у пуно радно време и признати у пензијски 
стаж или ће му се ти часови обрачунати и исплатити као часови прековременог рада 
претвара се у право избора послодавца. Дакле, уместо запосленог, одлуку о начину 
надокнаде ће донети послодавац. 
* По важећем Закону, у оваквим ситуацијама, запослени има право да бира на који начин ће му 
се обрачунати часови прековременог рада у току прерасподеле. 
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НОЋНИ РАД И РАД У СМЕНАМА (Чл.62 – 63) 

• Уводи се обавеза послодавца да запосленом који ради ноћу обезбеди преглед код 
надлежног здравственог органа пре ступања на такав рад, као и касније редовне 
периодичне здравствене прегледе у складу са правилима о здравственим прегледима за 
запослене који обављају послове са повећаним ризиком. 
* У важећем Закону не постоји оваква обавеза. 

• Послодавац ће бити обавезан да пре увођења ноћног рада затражи мишљење 
репрезентативног синдиката, а не, како важећи Закон налаже, мишљење синдиката. 
* По важећем Закону послодавац је дужан да тражи мишљење синдиката, а не 
репрезентативног синдиката. 

• Уводи се дефиниција сменског рада која подразумева такву организацију рада код 
послодавца по којој се запослени на истим пословима смењује према утврђеном 
распореду, при чему измена смена може бити континуирана или са прекидима током 
одређеног периода дана или недеље. Дакле, сменски рад подразумева и 2 и 3 смене. 
* У важећем Закону не постоји дефиниција сменског рада, а по једном тумачењу Министарства 
за рад под сменским радом се подразумева само рад у 3 смене који укључују и рад ноћу. 

• Уводи се дефиниција сменског радника, по којој је то запослени који у току месеца 
обавља посао у различитим сменама најмање 1/3 свог радног времена. 
* У важећем Закону не постоји дефиниција сменског радника, али постоје нека индиректна и 
парцијална одређења.  

 

 
ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

 
ОДМОР У ТОКУ ДНЕВНОГ РАДА, ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ ОДМОР (Чл.64 – 67) 

• Скраћује се одмор у току дневног рада за запосленог који ради 10 часова дневно са 45 на 
30 минута. 
* По важећем Закону запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање 10 часова 
дневно има право на одмор од најмање 45 минута. 

• Предлаже се измена правила о дневном одмору тако што се прописује да запослени има 
право на дневни одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно за свака 24 часа. 
* По важећем Закону, запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у 

трајању од најмање 12 часова непрекидно. 

• Наглашава се да се дневни и недељни одмор сабирају, тј. да су то две одвојене 
категорије одмора, али се истовремено допушта да запослени који ради у сменама или у 
прерасподели радног времена може користити само недељни одмор од 24 сата 
непрекидно (без сабирања). 
* У важећем Закону нема изричите одредбе о сабирању ове две категорије одмора, али она би 
требало да произилази из логичког тумачења Закона. 

 
ГОДИШЊИ ОДМОР (Чл.68 – 76) 

• Изричито се утврђује да запослени стиче право на годишњи одмор после месец дана 
непрекидног рада.  
* У важећем Закону нема таквог изричитог правила, али се оно изводи из тумачења осталих 
одредаба и подразумева се да сваки запослени који ради краће од 6 месеци непрекидно има 
право на сразмеран део годишњег одмора за сваки пун месец рада, а који ради дуже од 6 
месеци непрекидно има право на пун годишњи одмор. 

• Уводи се правило по коме запослени у календарској години у којој је засновао радни 
однос или у којој  му престаје радни однос има право само на сразмеран део годишњег 
одмора, тј. 1/12 пуног годишњег одмора за сваки месец рада. То значи да ће такав 
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запослени стећи право на пун годишњи одмор за ту календарску годину само ако ради 
свих 12 месеци у тој години. 
* По важећем Закону,  запослени који први пут заснива радни однос или има прекид радног 

односа дужи од 30 дана стиче право да користи пун годишњи одмор после 6 месеци 
непрекидног рада, без обзира да ли радни однос обухвата једну или две календарске године.  

• Уводи се правило по коме запослени коме престаје радни однос у календарској години 
има право само на сразмеран део годишњег одмора, тј. 1/12 годишњег одмора за сваки 
месец рада у календарској години.  
* По важећем Закону, запослени који ради дуже од 6 месеци непрекидно стиче право на пун 
годишњи одмор сваког 1. јануара нове године, без обзира да ли му у тој календарској години 
престаје радни однос. 

• Уводи се могућност коришћења годишњег одмора у једном, два или више делова. 
* По важећем Закону, годишњи одмор може да се користи у једном или два дела. 

• Трајање првог дела годишњег одмора се скраћује на обавезне 2 радне недеље 
непрекидно. 
* По важећем Закону, први део годишњег одмора мора трајати најмање 3 радне недеље 
непрекидно. 

• Брише се обавеза послодавца да запосленом у случају престанка радног односа изда 
потврду о искоришћеном броју дана годишњег одмора. 
* По важећем Закону, послодавац је дужан да у случају престанка радног односа изда потврду 
запосленом о искоришћеном броју дана годишњег одмора. 

• Уводи се могућност да се решење о коришћењу годишњег одмора, ако се годишњи 
одмор користи на захтев запосленог, достави запосленом непосредно пре коришћења 
годишњег одмора. 
* По важећем Закону, послодавац је дужан да запосленом достави решење о коришћењу 
годишњег одмора најкасније 15 дана пре почетка одмора. 

• Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у 
електронској форми. 
* По важећем Закону, решење о коришћењу годишњег одмора се доставља у писаној форми. 

• Допушта се послодавцу да, у случају коришћења колективног годишњег одмора, 
обавести запослене о тој чињеници на тај начин што ће истаћи  обавештења за све 
запослене одједном на огласној табли, без достављања појединачних решења. 
* По важећем Закону, послодавац мора сваком запосленом појединачно доставити писано 
решење о коришћењу годишњег одмора. 

• Предлаже се брисање заштитне одредбе по којој се сматра да је послодавац ускратио 
запосленом право на годишњи одмор уколико му не достави решење о коришћењу 
годишњег одмора. 

• По важећем Закону, сматра се да је послодавац ускратио запосленом право на коришћење 
годишњег одмора, ако му није доставио решење о коришћењу годишњег одмора. У том случају, 
послодавац би се сматрао кривим, ако запослени не би искористио свој годишњи одмор и 
запослени би имао право на накнаду штете. 

• Предлаже се брисање одредбе којом се запосленом гарантује право на накнаду штете 
уколико кривицом послодавца не искористи годишњи одмор. Предлаже се само 
утврђивање обавезе послодавца да запосленом коме је престао радни однос, а који није 
искористио годишњи одмор, исплати накнаду штете у висини основне зараде увећане 
за минули рад сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. 
* По важећем Закону, запослени који кривицом послодавца не користи годишњи одмор, без 
обзира да ли му престаје радни однос или не, има право на накнаду штете у висини просечне 
зараде у претходна 3 месеца. 

 
ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО (Чл.77) 

• Предвиђају се промене у погледу размештаја разлога за плаћено одсуство, на тај начин 
што се одсуство због добровољног давања крви премешта у групу која је обухваћена 
могућим одсуством до 7 радних дана, док у се додатних 5 радних дана гарантује само за 
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случај смрти члана уже породице. На овај начин се добровољни даваоци крви 
''кажњавају'', јер им се најмање могуће трајање укупног плаћеног одсуство скраћује за 2 
радна дана. 

• По другој варијанти, плаћено одсуство се скраћује са 7 на 5 радних дана. 
* По важећем Закону, запослени има право на плаћено одсуство до 7 радних дана у току 
календарске године у случају склапања брака, порођаја супруге, теже болести члана уже 
породице и у другим случајевима утврђеним општим актом и уговором о раду, као и право на 
додатних 5 радних дана у случају смрти члана уже породице и 2 дана за сваки случај 
добровољног давања крви. Дакле, ако би све искористио, запослени би имао право на најмање 
14 радних дана годишње. 

• Сужава се дефиниција чланова уже породице због чије болести или смрти запослени по 
Закону може користити плаћено одсуство, на тај начин што се изузимају ''друга лица која 
живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим'', па се ужа породица своди 
на брачног друга, децу, браћу, сестре, родитеље, усвојиоца, усвојеника и стараоца. 
* По важећем Закону, под члановима уже породице у наведеним случајевима се подразумевају 
брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која 
живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим. 

 
 

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

ЗАШТИТА МАТЕРИНСТВА (Чл.89 -90) 

• Уводи се забрана рада за жену која доји дете на пословима који су по налазу надлежног 
здравственог органа штетни по њено здравље и здравље детета. Послодавац ће таквој 
запосленој обезбедити обављање других одговарајућих послова, а ако таквих послова 
нема, упутиће је на плаћено одсуство. 
* У важећем Закону не постоји оваква одредба. 

• Уводи се забрана прековременог и ноћног рада за запослену жену која доји дете ако би 
такав рад, по налазу надлежног здравственог органа, био штетан за њено здравље или 
здравље детета. 

             * У важећем Закону не постоји оваква одредба. 

• Брише се забрана по којој запослена трудница у последњих осам недеља трудноће 
никако не може радити прековремено или ноћу. Сада ће то бити могуће, осим ако би 
такав рад, по налазу надлежног здравственог органа, био штетан по њено здравље или 
здравље детета. 
* По важећем Закону, запослена жена за последњих 8 недеља трудноће никако не може да 
ради прековремено и ноћу. 

• Уводи се право за запослену трудницу на плаћено одсуство са рада у току дана ради 
обављања здравствених прегледа у вези са трудноћом одређених од стране изабраног 
лекара. 
* У важећем Закону не постоји оваква одредба. 

 
ЗАШТИТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

И ЗАПОСЛЕНОГ СА ЗДРАВСТВЕНИМ СМЕТЊАМА (Чл.101 – 102) 

• Уводи се изричито правило да ће се запослена особа са инвалидитетом и запослени који 
због здравствених сметњи не може даље да обавља свој посао (чл.81 ст.2 ЗоР) 
сматрати вишком, уколико послодавац не буде могао да им обезбеди други 
одговарајући посао који одговара њиховој радној способности.  
* У важећем Закону ово правило није изричито наглашено, али оно произилази из тумачења 
повезаних норми. 
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ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА  
 

ЗАРАДА (Чл.104-110) 

• Трансформише се принцип једнаке зараде за рад исте вредности код послодавца на тај 
начин што се једнакост захтева и своди на једнакост/равноправност мушкарца и жене. 
* По важећем Закону, овај принцип се односио на све запослене без обзира на пол. 

• Мења се дефиниција рада једнаке вредности, па се као критеријуми узимају степен 
стручне спреме, односно образовање, знање, способност и рад у коме је остварен 
јаднак радни допринос и одговорност.  
* По важећем Закону, критеријуми су објективнији и лакше проверљиви: степен стручне спреме, 
радна способност, одговорност, физички и интелектуални рад. 

 
 

• Мења се структура зараде, па ће се по предлогу зарада састојати од основне зараде, 
увећане зараде и других примања по основу радног односа осим примања по основу 
чл.14, 118 т.1-4, 119, 120 и чл.158 ЗоР.  

• Брише се досадашњи начин утврђивања основне зараде. Уместо тога уводи се 
уопштено правило по коме ће се основна зарада утврђивати на основу мерила 
утврђених општим актом, односно уговором о раду (???).  Истовремено се омогућава 
послодавцу да увећа, односно умањи основну зараду запосленог према радном учинку, 
а мерила за оцену радног учинка биће утврђена општим актом, односно уговором о 
раду. 
* 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 посла 
или вредност радног сата за сваки посао. На тај начин се на основу једног погледа у општи акт 
код послодавца могло тачно израчунати колика је основна зарада за сваку врсту посла који се 
обавља код тог послодавца. 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. Основна зарада не може бити 
умањена по основу радног учинка. 

 

• Укида се право на увећану зараду за рад у сменама. 
* По важећем Закону, запослени има право на увећану зараду за рад у сменама најмање 26% 
од основице. 

• Увећање зараде по основу минулог рада рачунаће се само за године проведене у радном 
односу код актуелног послодавца, као и код послодавца претходника, односно 
повезаних лица са послодавцем. 
* По важећем Закону, увећање зараде по основу минулог рада рачуна се за све године рада 
остварене у радном односу. 

 
МИНИМАЛНА ЗАРАДА (Чл.111 – 113) 

• Предлаже се другачији начин утврђивања минималне зараде од постојећег:  
Републички СЕС утврђује минималну цену рада по радном часу, без пореза и доприноса, за 
календарску годину, најкасније до 31. октобра текуће године, а примењиваће се од 1. јануара 
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наредне године. Ако републички СЕС не утврди цену рада у року од 30 дана, одлуку ће 
донети Влада РС у року од 15 дана. Фактори од којих ће зависити минимална цена рада биће: 
стопа оствареног раста бруто домаћег производа, кретање потрошачких цена, ниво 
продуктивности, кретање просечне зараде у РС, егзистенцијалне и социјалне потребе 
запосленог и његове породице, кретање стопе запослености, општи ниво развијености РС. 
Минимална цена рада не може се утврдити у износу нижем од претходног. Минимална 
зарада се одређује на основу минималне цене рада, времена проведеног на раду и пореза и 
доприноса који се плаћају из зараде. Запослени има право на минималну зараду само ако је 
остварио стандардни учинак. Минимална цена рада по радном часу и Минимална нето 
зарада објављиваће се у ''Службеном гласнику Републике Србије''.  
* У важећем Закону се говори само о минималној заради и не одређује се шта тај појам тачно 
подразумева, а нема категорије минимална цена рада. Није одређено кад се датумски доноси 
одлука о висини минималне зараде. По важећем Закону, рок у коме СЕС може донети одлуку о 
висини минималне зараде је 10 дана од почетка преговора, а рок у коме Влада доноси одлуку није 
одређен. По важаћем Закону минимална зарада се утврђује по радном часу за период од 6 месеци. 
У важећем Закону се наводе следећи критеријуми за утврђивање минималне зараде: трошкови 
живота, кретање просечне зараде у Републици, егзистенцијалне и социјалне потребе запосленог и 
његове породице, стопа незапослености, кретање запослености и општи ниво економске 
развијености Републике.  

• Разлози за доношење одлуке о увођењу минималне зараде утврђиваће се општим актом, 
односно уговором о раду. 
* У важећем Закону нема овакве одредбе. 

• По истеку рока од 6 месеци од увођења минималне зараде послодавац ће бити дужан да 
обавести репрезентативни синдикат о разлозима за наставак исплате минималне зараде. 
* По важећем Закону, послодавац нема овакву обавезу. 

• Наглашава се да запослени који прима минималну зараду има право на увећану зараду 
при чему је основица за обрачун увећане зараде минимална зарада, као и на накнаду 
трошкова. 
* У важећем Закону нема овакве одредбе, али такво правило произилази из тумачења 
повезаних норми. 

• Наглашава се да запослени који прима минималну зараду има право и на друга примања 
која се сматрају зарадом, али према предлогу Нацрта Закона следећа примања 
запосленог, поред осталих за овај случај мање битних, се не сматрају зарадом, што 
значи да запослени који прима минималац неће имати право на њих: отпремнина за 
одлазак у пензију, накнада трошкова погребних услуга, накнада штете због повреде на 
раду или професионалног обољења, поклон деци запослених за Божић и Нову годину, 
јубиларна награда и солидарна помоћ, стимулације, награде, бонуси. 
* По важећем Закону, запослени који прима минималну зараду има право на отпремнину за 
одлазак у пензију, накнаду трошкова погребних услуга и накнаду штете због повреде на раду 
или професионалног обољења. 

 
НАКНАДА ЗАРАДЕ (Чл.114 – 116) 

• Предлаже се умањење основице за обрачун накнаде зараде за време одсуствовања са 
рада на дан празника, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на 
позив државног органа, са просечне зараде у претходна три месеца на основну зараду 
увећану за минули рад за месец у коме запослени остварује накнаду. 

• Предлаже се умањење основице за обрачун накнаде зараде за време прекида рада, 
односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог, са просечне 
зараде у претходна три месеца на основну зараду увећану за минули рад за месец у 
коме запослени остварује накнаду. 

• Не предлаже се умањење основице за обрачун накнаде зараде за време одсуствовања са 
рада због привремене спречености за рад (боловања). 
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НАКНАДА ТРОШКОВА и ДРУГА ПРИМАЊА (Чл.118 – 120) 

• Запосленом се признаје право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, али 
само под условом да послодавац није обезбедио сопствени превоз. Истовремено се 
брише важећи начин одређивања висине накнаде (у висини превозне карте у јавном 
саобраћају), а други начин се не одређује, што значи да нема јасног критеријума по коме 
ће се одређивати висина накнаде ових трошкова.  
* По важећем Закону, запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у 
висини цене превозне карте у јавном саобраћају. 

• Запосленом се признаје право на накнаду трошкова за време проведено на службеном 
путу у иностранству, али се брише важећи начин одређивања износа (најмање у висини 
утврђеној посебним прописима), а не одређује се нови. 
* По важећем Закону, запослени има право на накнаду трошкова за службено путовање у 
иностранству, најмање у висини утврђеној посебним прописима (мисли се на прописе којима се 
уређује плаћање ове врсте трошкова запосленима у државним органима и јавним службама). 

• Запосленом се признаје право на накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли оброк), 
под условом да ''послодавац ово право није обезбедио на други начин'', а не одређује се 
минималан износ ове накнаде. 
По важаћем Закону, запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада која мора 
бити дата у новцу. Минималан износ ове накнаде није одређен. 

• Утврђује се да послодавац неће бити дужан да надокнади увећане трошкове превоза 
запосленог који је променио место становања након закључења уговора о раду. 
* Важећи Закон не уређује ово питање, па је оно препуштено договору запосленог и 
послодавца. 

• Предлаже се смањење висине отпремнине при одласку у пензију са најмање 3 на 2 
просечне зараде. 

• Стимулације, награде и бонуси се изузимају из зараде запосленог и пребацују се у 
''друга примања по основу рада'', а то значи да износ који запослени добије по овом 
основу неће улазити у основицу за пензију. 
* По важаћем Закону стимулације, награде и бонуси су део зараде запосленог и самим тим 
представљају део основице за пензију. 

 
ОБРАЧУН и ЕВИДЕНЦИЈА ЗАРАДЕ И НАКНАДА ЗАРАДЕ (Чл.121 – 122) 

• Предлаже се увођење могућности да се обрачун зараде и накнаде зараде води и 
доставља запосленом у електронској форми. 
* По важећем Закону, обрачун зараде и накнаде зараде се води и доставља запосленом у 
писаној форми. 

• Уводи се правило по коме ће обрачун зараде и накнаде зараде коју је послодавац дужан 
да исплати представљати извршну исправу.  
* ОВО ЈЕ ДОБРО ПРАВИЛО, АЛИ СЕ МОРА ДОПУНИТИ И ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И 
ОБЕЗБЕЂЕЊУ ДА БИ СЕ ОНО ПРИМЕЊИВАЛО. 

• Предлаже се брисање правила да запослени потписује евиденцију о обрачуну зараде и 
накнади зараде приликом сваке исплате. 
* По важећем Закону, запослени коме је извршена исплата зараде и накнаде зараде потписује 
евиденцију.  

 
ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА (Чл.152) 

• Предлаже се брисање одредбе којом се гарантује да сва заштитна правила за запослене 
која се примењују у случају статусне промене послодавца важе и за случај промене 
власништва над капиталом привредног друштва или другог правног лица. 
* Према важећем Закону, запосленима се гарантују једнака заштитна права код сваке промене 
послодавца, без обзира да ли је до тога дошло услед статусне промене или промене 
власништва над капиталом. У сваком од тих случајева послодавац следбеник преузима од 
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послодавца претходника оптши акт (колективни уговор или правилник о раду) и све уговоре о 
раду који важе на дан промене послодавца. Општи акт послодавца претходника важи најмање 1 
годину од дана промене послодавца. Послодавац претходник и послодавац следбеник су дужни 
да благовремено информишу репрезентативни синдикат, односно запослене о промени 
послодавца, као и о свим питањима од значаја за правни, економски и социјални положај 
запослених. Оба послодавца су дужна да сарађују са репрезентативним синдикатом у циљу 
ублажавања последица промене по запослене. 
У предлогу Нацрта Закона се сва ова заштита брише у односу на запослене код послодавца код 
кога је дошло до промене власништва над капиталом (приватизација). 

 
КОЛЕКТИВНИ ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ (Чл. 153-160) 

• Предлаже се ограничење права запосленог на отпремнину, при престанку радног односа 
у случају вишка запослених, само за период проведен у радном односу код  последњег  
послодавца. 

• Предлаже се урачунавање у отпремнину време проведено код послодавца претходника, 
као и код лица повезаних са послодавцем. 

• Забрањује се да се општим актом или уговором о раду утврђује дужи период за исплату 
отпремнине од оног који одређује Закон, као и поновна исплата отпремнине за период за 
који је већ исплаћена. 

• По важећем Закону, запослени који је вишак има право да му послодавац исплати отпремнину 
најмање у висини збира трећине зараде запосленог за првих 10 година проведених у радном 
односу и четвртине зараде запосленог за сваку наредну годину рада после 10 година, 
независно од послодавца код кога је радио. Важећи Закон није забрањивао вишеструко 
исплаћивање отпремнине једном запосленом за исти период.  

 
ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ (Чл. 171-172а) 

• Предвиђа се обавезна измена уговора о раду у случају промене мерила за утврђивање 
основне зараде, накнаде зараде, увећане зараде и других примања која су садржана у 
уговору о раду. Међутим, према предлогу Нацрта Закона наведена мерила не морају бити 
део уговора о раду у изричитом смислу, већ се у уговору о раду може упућивати на 
одређену одредбу закона или општег акта послодавца у којој се та мерила утврђују. Због 
тога није јасно да ли се уговор о раду мора изменити само ако су односна мерила 
изричито одређена у уговору о раду или и ако уговор о раду само упућује на њих. 
* По важећем Закону, горе наведени елементи су обавезни део уговора о раду у изричитом 
смислу и свака њихова промена мора довести до анекса уговора о раду. 

• Предвиђа се могућност измене уговора о раду на иницијативу запосленог, али се у том 
случају не мора поштовати Законом прописана процедура за измену уговора о раду. 
* Важећи Закон не предвиђа овакво правило јер оно није логично. Могуће је и дозвољено да и 
запослени предложи измену уговора о раду, али конкретну понуду увек даје послодавац, јер и 
правно и животно то једино има смисла. Изгледа да је циљ предложене измене  избегавање 
законске процедуре која мора претходити анексу уговора о раду.   

• Омогућава се послодавцу да својим решењем, без измене уговора о раду, привремено  
премести запосленог на друге одговарајуће послове, најдуже 30 радних дана у периоду 
од 12 месеци. Није прецизирано који су то други одговарајући послови. 
* По важећем Закону, у случају да се запослени премешта на друге послове, па макар они били 
и привремени неопходно је закључивање анекса уговора о раду.  

 
УПУЋИВАЊЕ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА (Чл. 174) 

• 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. 
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РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА, 
ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА  

И НЕЗАКОНИТ ОТКАЗ 
 

А) ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ (Чл.178) 

• Продужава се отказни рок у случају кад отказ да запослени са 15, колико је по важећем 
Закону, на највише 30 могућих дана.  

 
 

Б) ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА (Чл.179 – 191) 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ОТКАЗ (Чл.179) 

• Предлаже се увођење нових разлога за отказ (поред постојећих): 
- ако запослени несавесно или немарно извршава радне обавезе; 
- ако запослени злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; 
- ако нецелисходно или неодговорно користи средства рада; 
- ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца; 
- ако запослени не достави потврду о привременој спречености за рад; 
- ако понашање запосленог представља радњу извршења кривичног дела на раду или у 
вези са радом, независно од тога да ли је против њега покренут кривични поступак; 
- ако је запослени дао нетачне податке који су били одлучујући у вези са заснивање 
радног односа; 
- ако је понашање запосленог такво да не може да настави рад код послодавца; 
- ако запослени учини другу повреду радне обавезе или радне дисциплине утврђену 
општим актом послодавца, односно уговором о раду. 
* По важећем Закону о раду, сви ови случајеви представљају повреду радне обавезе или радне 
дисциплине и да би били основ за отказ морају бити предвиђени општим актом послодавца или 
уговором о раду. Никако није довољно да буду наведени само у Закону.   

• Омогућено је послодавцу да, о свом трошку, упути запосленог на одговарајућу анализу у 
здравствену установу коју одреди послодавац, ради утврђивања околности да ли је 
запослени под дејством алкохола или психоактивних супстанци, као и да ли је злоупотребио 
одсуство са рада због боловања. Уколико би запослени одбио да оде на преглед, 
послодавац му може дати отказ, јер се то сматра непоштовањем радне дисциплине. 
* У важећем Закону не постоји овакво право послодавца. 

 
 МЕРЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ,  
ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНИХ ОБАВЕЗА (Чл.179А) 

• У случају да запослени учини повреду радне дисциплине или повреду радне обавезе, као 
и запосленом који не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности 
за обављање послова на којима ради, послодавац може изрећи једну од следећих мера: 
- 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. 

* У важећем Закону постоји могућност давања опомене пред отказ запосленом, али није 
одређен рок трајања те опомене.  
У важећем Закону постоји могућност удаљења запосленог са рада због повреде радне обавезе 
или радне дисциплине, али оно може трајати од 1 до 3 дана.  
У важећем Закону не постоји могућност изрицања новчане казне запосленом. 
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ОТКАЗ ЗАПОСЛЕНОМ КОЈИ НЕ ОСТВАРУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА  
ИЛИ НЕМА ПОТРЕБНА ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ   

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА КОЈИМА РАДИ (Чл.180а) 

• Предлаже се посебна процедура за давање отказа запосленом који не остварује 
резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима 
ради која значајно поједностављује отпуштање ове категорије запослених. Да би 
послодавац отказао уговор о раду довољно је да претходно упути запосленом писано 
обавештење у вези са недостацима у његовом раду и да му да упутства за 
побољшање рада. Уколико запослени настави да ради на незадовољавајући начин, 
послодавац му може отказати уговор о раду. Предлог не садржи било каква појашњења 
или детаљнија правила ове процедуре. 

• Скраћује се отказни рок за ову категорију запослених на најдуже 30 дана. 
* По важећем Закону, за отпуштање запосленог из разлога што не остварује резултате рада или 
нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради важи иста процедура 
као и у другим случајевима давања отказа. Послодавац је дужан да таквог запосленог писаним 
путем упозори да постоје разлози за отказ и да му да рок од најмање 5 радних дана за 
изјашњење. Претходно, послодавац мора да спроведе поступак провере знања и способности 
запосленог по процедури која би требало да је предвиђена и уређена општим актом код 
послодавца. Након тога, такав запослени има право на отказни рок од 1 до 3 месеца, зависно 
од радног стажа, за које време уредно прима зараду. У случају да се запослени разболи, 
отказни рок се зауставља и наставља да тече по његовом повратку са боловања. 

 
ПОСТУПАК ПРЕ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА ИЛИ ИЗРИЦАЊА ДРУГЕ МЕРЕ  

И ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗА (Чл.180 – 184) 

• Смањен је број отказних разлога због којих је послодавац дужан да испоштује процедуру 
за давање отказа, тј. за поједине разлоге више не мора поштовати Законом прописану 
процедуру, већ отказ може дати и без тога. 

• Измењен је рок који послодавац мора оставити запосленом да се изјасни о упозорењу 
пред отказ, тако да се предлаже рок од 8 дана уместо сада важећих 5 радних дана. 

• Предвиђена је посебна, поједностављена процедура за давање отказа запосленом ако је 
отказни разлог то што запослени не остварује резултате рада или нема потребна знања и 
способности за обављање послова на којима ради (горе објашњено). 

• Утврђује се да запослени може, уз своје писано изјашњење, послодавцу приложити 
мишљење синдиката чији је члан о упозорењу пред отказ које је добио од послодавца. 
* По важећем Закону, послодавац је дужан да упозорење пред отказ достави синдикату чији је 
запослени члан. 

• Скраћује се период у коме послодавац не сме запослити ново лице на пословима на 
којима је дао отказ ранијем запосленом јер је технолошки вишак. Уместо сада важећих 6 
месеци, предлаже се да тај период буде 3 месеца. 

• Продужава се рок у коме послодавац може дати отказ запосленом са сада важећа 3 
месеца од дана сазнања за отказни разлог, на 6 месеци (субјективни рок), односно са 6 месеци 
од дана наступања отказног разлога на 12 месеци (објективни рок). 

 
ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА (Чл.187-188) 

• Релативизује се заштита од отказа коју, по важећем законском решењу, уживају 
труднице, породиље и родитељи који одсуствују са посла због неге детета или посебне 
неге детета, због тога што се ова заштита изузима у случајевима кад постоје разлози за 
отказ. На тај начин се заштита од отказа у великој мери обесмишљава. 
* По важећем Закону, послодавац не може да откаже уговор о раду трудницама, породиљама и 
родитељима који одсуствују са посла због неге детета или посебне неге детета, до истека 
одсуства по тим основама. Заштита важи за запослене на одређено и неодређено време. 
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• Заштита од отказа уговора о раду и стављања у неповољан положај синдикалних 
представника се у великој мери релативизује и уопштава. Предвиђа се нека врста 
генералне заштите запосленог од отказа уговора о раду или стављања у неповољан 
положај због статуса или активности у својству представника запослених, чланства 
у синдикату или учешћа у синдикалним активностима, али нема прецизнијег 
одређивања конкретних субјеката који је уживају.  
* По важећем Закону, заштиту од отказа уговора о раду и стављања у неповољан положај 
уживају најмање члан савета запослених и представник запослених у надзорном и упраном 
одбору послодавца, председник синдиката код послодавца, именовани или изабрани 
синдикални представник, а колективним уговором или споразумом између синдиката и 
послодавца могу се одредити и други синдикални представници који уживају заштиту. 

• Избрисано је и време трајања заштите.  
* По важећем Закону, заштита траје у току обављања функције и годину дана по престанку 
функције. 

• Утврђује се да је терет доказивања на послодавцу да отказ уговора о раду или стављање 
у неповољан положај запосленог није последица његовог синдикалног статуса или 
активности. 
* У важећем Закону не постоји оваква изричита одредба, али се тумачењем повезаних норми 
долази до истог или повољнијег закључка за представника запослених. 

 
ЧЛАН 189А 

• Уводи се право запосленог да од послодавца, по престанку радног односа, захтева 
потврду о трајању радног односа и врсти послова које је обављао. Такође, од 
послодавца се може тражити да у потврди оцени рад и понашање запосленог. 
* У важећем Закону није изричито утврђено ово право запосленог, али није ни забрањено, што 
значи да је у пракси могуће и дозвољено. 

 
 

В) ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА (Чл.191) 

• Предлаже се укидање обавезе послодавца да, у случају доказане незаконитости отказа, 
исплати запосленом накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му 
припадају по закону, општем акту и уговору о раду, као и све припадајуће доприносе за 
обавезно социјално осигурање. Уместо тога, послодавац ће бити дужан да на име 
накнаде штете запосленом исплати до 18 основних зарада као и доприносе за обавезно 
социјално осигурање, али само под условом да је суд правноснажно утврдио да је отказ 
незаконит зато што није било разлога за отказ. Уколико суд правноснажно утврди да је 
отказ незаконит, али из процедуралних, а не суштинских разлога, запослени неће моћи 
да се врати на рад и имаће право само на накнаду штете у износу до 6 основнох зарада.  
* Према важећем Закону, ако је суд донео правноснажну пресуду којом је утврђено да је 
запосленом незаконито престао радни однос,  запослени има следећа права: 
1: Има право да се врати на рад код истог послодавца, као и право на накнаду штете у висини 
изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уговору о раду, 
као и све припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање. 
2: Запослени се не мора вратити на рад код послодавца, а у том случају такође има право на 
накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, 
општем акту и уговору о раду, као и све припадајуће доприносе за обавезно социјално 
осигурање, али  и право да му послодавац накнади штету у износу од највише 18 зарада које би 
запослени остварио да ради и то зависно од времена проведеног у радном односу, година 
живота запосленог, као и броја издржаваних чланова породице. 
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ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА (Чл.195) 

• Скраћује се рок у коме запослени који сматра да му је повређено неко право из радног 
односа може захтевати заштиту пред судом (поднети тужбу суду) са 90 на 60 дана. 

• Брише се одредба којом се утврђује да се радни спор (спор у парницама из радног 
односа) мора правноснажно окончати у року од 6 месеци. 

 

 
РАДНА КЊИЖИЦА (Чл.204) 

• У прелазним и завршним одредбама Нацрта Закона се предвиђа да ће члан 204 Закона о раду ( 
о радној књижици) и Правилник о радној књижици престати да важе 1. јануара 2016. године. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВАЦА 

 
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ (Чл.206-214) 

• Предлаже се утврђивање прецизне садржине синдикалне приступнице. 
* Важећи Закон не одређује садржај приступнице. 

• Прецизира се шта се сматра писменом изјавом запосленог о одбијању и уплати 
чланарине. 

• Утврђује се да послодавац не може забранити нити спречити оснивање синдиката, али се 
у казненим одредбама нигде не утврђује санкција за повреду овог правила. 

• Утврђује се да послодавац није у обавези да омогући остваривање права синдиката, 
односно његовог представника док му не буду достављени акт о упису синдиката у 
регистар и одлука о лицу овлашћеном за заступање и представљање чланова синдиката 
код послодавца. 
* У важећем Закону не постоји овакво правило.  

• Утврђује се да је обавеза послодавца да обезбеди синдикату просторно-техничке услове 
за рад ограничена његовим просторним и финансијским могућностима. 
* У важећем Закону не постоји овакво правило иако оно произилази из тумачења по природи 
ствари. 

• Гарантује се право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне функције само за 
лице овлашћено за заступање и представљање репрезентативног синдиката, а 
предвиђа се да се право на одсуство за остале синдикалне представнике може утврдити 
само колективним уговором или споразумом између послодавца и синдиката.  

• Брише се одредба којом се председнику подружнице, односно члану органа синдиката 
гарантује право на 50% плаћених часова у односу на Законом утврђен минимум. 

• Брише се могућност да се колективним уговором или споразумом овлашћени 
представник синдиката у потпуности може ослободити обављања посла за који је 
закључио уговор о раду, тј. онемогућава се договор између послодавца и синдикалног 
представника да синдикални представник обавља само синдикалне послове код 
послодавца. 

• Утврђује се да накнада зараде синдикалном представнику који одсуствује ради 
обављања синдикалне активности не може бити већа од његове основне зараде, за разлику 
од важећег решења по коме је та накнада најмање у висини основне зараде. 

 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА (Чл.218-220) 

• Уводи се правило по коме и репрезентативни синдикат на одређеној територији може 
постати репрезентативан код послодавца (а не само синдикат код послодавца и синдикат 
у одређеној грани). 
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• Повећава се број запослених који је услов за репрезентативност код послодавца 
синдиката на одређеној територији, односно синдиката у одређеној грани са 15 на 20% 
запослених код послодавца. 

 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ УДРУЖЕЊА ПОСЛОДАВАЦА (Чл.221-222) 

• Уводе се додатни услови за репрезентативност удружења послодаваца. 

• Мењају се услови за репрезентативност удружења послодаваца у погледу обухвата 
(процента) послодаваца и запослених. 

• Уводи се правило по коме послодавци чији је капитал у већинском власништву 
Републике, Аутономне Покрајине или локалне самоуправе, као и запослени код 
наведених послодаваца, не улазе у укупан број послодаваца, односно запослених у 
односу на које се утврђује репрезентативност. 

 
УТВРЂИВАЊЕ и ПРЕИСПИТИВАЊЕ УТВРЂЕНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ  

СИНДИКАТА И УДРУЖЕЊА ПОСЛОДАВАЦА (Чл.223-237) 

•  Уводи се правило да се захтев за утврђивање репрезентативности подноси Министру, а 
не  Одбору, како до налаже постојеће решење. 

• Мењају се правила о роковима за подношење захтева. 

• Уводи се правило да Министар утврђује репрезентативност синдиката и удружења 
послодаваца уз прибављено мишљење Одбора, а не, како је важећим решењем предвиђено, 
на предлог Одбора. Исто важи и за одбацивање и одбијање захтева. 

• Одбор ће бити дужан да, на захтев Министра, достави мишљење у року од 15 дана. 

• Уводи се квота за рад и одлучивање Одбора: довољно је да је присутно 2/3 од укупног 
броја чланова за пуноважан рад одлучивање, а за усвајање мишљења потребна је 
већина од укупног броја чланова Одбора. 

• Уводи се услов постојање ''правног интереса'' за захтевање утврђивања 
репрезентативности. 

• Продужава се рок у којем послодавац може одлучити о репрезентативности синдиката  
са 15 на 30 дана.  

 

• Предлаже се скраћење периода после ког се може захтевати преиспитивање 
репрезентативности синдиката код послодавца са 3 године, колико је по важећем Закону, на 
1 годину од дана утврђене репрезентативности. За остале нивое организовања остаје 
период од 3 године. 

• Захтев за преиспитивање утврђене репрезентативности подносиће се Министру, а не 
Одбору, а одлуку о о захтеву доноси Министар, по претходно прибављеном мишљењу 
Одбора. 

 

 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ 

 
УЧЕСНИЦИ У ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА (Чл.244-250) 

• Уводи се Привредна комора Србије као учесник у закључивању општег колективног 
уговора и посебног колективног уговора за грану, односно териоторију јединице 
територијалне аутономије и локалне самоуправе. 

• Из предлога се не може закључити каква је тачно улога Привредне коморе Србије у 
Колективном преговарању. 

• Колективни уговор код послодавца и посебан колективни уговор за јавна предузећа и 
друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће закључује оснивач јавног предузећа. 

 
ПРЕГОВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА (Чл.251-255) 

• Предлажу се два алтернативна решења за ситуацију кад у закључивању колективног 
уговора учествује више репрезентативних синдиката:  



 

- Савез самосталних синдиката Војводине - 1

- колективни уговор се сматра закљученим кад га потпишу сви синдикати учесници у 
преговарању; 
- колективни уговор се сматра закљученим кад га потпише један или више синдиката 
учесника преговора. 
* У важећем закону ово питање није уређено. 

 
ПРИМЕНА КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА (Чл.256-262) 

• Уводи се правило по коме ће се Општи и посебан колективни уговор непосредно 
примењивати и обавезивати све послодавце који су у време закључивања колективног 
уговора чланови удружења послодаваца, односно привредне коморе Србије за које је 
закључен колективни уговор.  
* Будући да није јасно одређена улога Привредне коморе Србије у колективном преговарању, 
не може се тачно протумачити на које послодавце ће се колективни уговор односити. 

 

• Брише се проширено дејство колективног уговора. 
* По важећем Закону, Министар под одређеним условима може донети одлуку о проширеном 
дејству општег и посебног колективног уговора. 

 
 

НАДЗОР (Чл.268-272) 

• Утврђују се одређена појединачна овлашћења инспектора у поступку инспекцијског 
надзора. 

• Утврђује се обавеза послодавца да инспектору омогуће вршење надзора. 

• Утврђује се рок од 30 дана у коме је инспектор рада дужан да поднесе захтев за 
покретање прекршајног поступка против послодавца који је учинио прекршај повредом 
правила из области радних односа. 

• Уводи се дужност инспектора да решењем одбије захтев запосленог којим тражи 
доношење решења о одлагању извршења решења о отказу уговора о раду које је донео 
послодавац у случају кад нађе да право запосленог није очигледно повређено. 

• Забрањује се инспектору да решењем одложи извршење решења о отказу уговора о 
раду, ако је послодавац повредио правила о поступку давања отказа, али очигледно 
постоје разлози за отказ. 

 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ (Чл.273-276) 

• Предлаже се повећање износа новчаних казни за све прекршаје. 

• Казненим одредбама нису обухваћене све важне повреде Закона о раду које може 
учинити послодавац. 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

• Утврђује се да одредбе колективног уговора које нису у супротности са новим Законом  
престају да важе по истеку 6 месеци од дана ступања на снагу Закона.  

• Оставља се могућност да се дужина периода за утврђивање отпремнина за случај вишка 
за запослене у предузећима у реструктурирању којима је тај статус утврђен до дана 
ступања на снагу новог Закона утврђује другим прописом. 

 
 

 
 

ПРАВНА СЛУЖБА СССВ 
 

 


