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СЛУЧАЈЕВИ КАДА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ НОВЧАНА НАКНАДА ПРЕДВИЂЕНИ 

ЗАКОНОМ О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 

У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

Престанак радног односа уз исплату новчане накнаде 

Члан 21. 
 

Организациони облик у коме постоји потреба рационализације броја запослених на 

одређеним пословима у складу са предузетим мерама из члана 7. став 2. овог закона, 

дужан је да спроведе анкету међу запосленима који раде на пословима за које више не 

постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца, о 

њиховим намерама и спремности за споразумни престанак радног односа уз исплату 

новчане накнаде. 

Анкета се не може спроводити међу запосленима за чијим радом постоји потреба, 

односно који раде на пословима на којима је неопходно у периоду спровођења 

рационализације обезбедити одговарајући број извршилаца ради извршавања неопходних 

функција организационих облика. 

Организациони облик може да закључи споразум о престанку радног односа са 

запосленима из става 1. овог члана који су се изјаснили да прихватају престанак радног 

односа уз исплату новчане накнаде, ако за радом наведеног запосленог престаје потреба и 

уз исплату новчане накнаде, и то: 

1) у висини 1/3 просечне плате, односно зараде запосленог исплаћене у последња 

три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно у висини 1/3 просечне 

зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа према 

податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за запосленог 

повољније, увећане за 30%, за сваку годину рада у радном односу у јавном сектору, с тим 

да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској 

противвредности - за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје више од 

две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању; 

2) у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи 

месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике - 

за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до две године до испуњења 

услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању; 

3) у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи 

месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике - 

за запослене који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену 

старосну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

Лице из става 3. тач. 1) и 2) овог члана не остварује право на новчану накнаду за случај 

незапослености у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености. 

Накнада из става 3. тачка 3) овог члана искључује право запосленог на остваривање 

отпремнине за одлазак у пензију у складу са прописима којима се уређује његов радно-

правни статус. 


