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ПРАВНИ РЕЖИМ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
И ПОЧЕТAК РАДА ЗАПОСЛЕНОГ
УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
Право на рад зајемчено је одредбом члана 60. став 1. Устава Републике Србије
(„Службени гласник РС“ број 98/2006) и остварује се у складу са законом. Али да би неко
лице остварило то своје уставно право, односно да би засновало радни однос, мора
испуњавати услове предвиђене за заснивање радног односа. Ти услови су општи и
посебни. Општи услови могу бити предмет утврђивања само Законом о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/209, 32/2013 и 75/2014) и њих мора испуњвати свако
лице које жели да заснује радни однос, независно од послова које ће обављати код
послодавца. Посебни услови утврђују се како Законом о раду, тако и посебним законом,
као и општим актом послодавца (правилником о организацији и систематизацији послова)
и они се односе на одређене категорије физичких лица која желе да заснују радни однос
или на тачно одређене послове које ће обављати лице које буде на њих примљено.
Општи услов за заснивање радног одноа је најмање 15 година живота и тај услов
предвиђен је чланом 24. став 1. Закона о раду. Овим законом, међутим, није прописана као
општи услов (који је дуго времена био присутан у нашем радном законодавству) за
заснивање радног односа и општа здравствена способност, због чега послодавац не може
да захтева доказ о томе приликом заснивања радног односа. С обзиром на то, послодавац
не може ни својим општим актом да утврди општу здравствену способност као услов за
заснивање радног односа, јер би одредба о томе представљала повреду забране
дискриминације и као таква била ништава. Само код заснивања радног односа са
одређеним лицима (члан 25. став 2. Закона о раду) и заснивање радног односа на
одређеним пословима (послови са повећаним ризиком – члан 38. поменутог закона),
здравствена способност утврђена од надлежног здравственог органа представља услов за
рад.
Посебни услови за заснивање радног односа, који су прописани Законом о раду, односе
се на одређене категорије физичких лица која желе да заснују радни однос са послодавцем.
У вези с тим, а сагласно одредби члана 25. Закона о раду, радни однос са лицем старијим
од 15 а млађим од 18 година живота може да се заснује само уз писмену сагласност
родитеља, усвојиоца или стараоца, ако такав рад не угрожава његово здрављље, морал и
образовање, односно ако такав рад није забрањен законом. Поред тога, овакво лице може
да заснује радни однос само на основу налаза надлежног здравственог органа којим се
утврђује да је способно за обављање послова за које заснива радни однос и да такви
послови нису штетни за његово здравље. Трошкове лекарског прегледа оваквих лица која
су на евиденцији незапослени лица коју води републичка организација надлежна за
запошљавање сноси та организација. У другу категорију лица за која су Законом о раду
прописани посебни услови за рад на одређеним пословима спадају лица између навршених
18 и 21 године живота. Ова лица, према одредби члана 85. поменутог закона, могу да раде
на пословима утврђени чланом 84. тач. 1) и 2) закона само на основу налаза надлежног
здравственог органа којим се утврђује да такав рад није штетан за њихово здравље. Када
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се ради о условима за заснивање радног односа, треба имати у виду и одредбу члана 82.
Закона о раду, којом је предвиђено да на пословима на којима постоји повећана опасност
од повређивања, професионалних или других обољења може да ради само запослени који,
поред посебних услова утврђених правилником, испуњава и услове за рад у погледу
здравственог стања, психофизичких способности и доба живота, у складу са законом.
Посебни услови за заснивање радног односа, који су прописани Законом о раду, односе
се на одређене категорије физичких лица, која желе да заснују радни однос са
послодавцем. У вези с тим, а сагласно одредби члана 25. Закона о раду, радни однос са
лицем старијим од 15 а млађим од 18 година живота може да се заснује само уз писмену
сагласнот родитеља, усвојиоца или стараоца, ако такав рад не угрожава његово здравље,
морал и образовање, односно ако такав рад није законом забрањен. Поред тога, овакво
лице може да заснује радни однос само на основу налаза надлежног здравственог органа
којим се утврђује да је способно за обављање послова за које заснива радни однос и да
такви послови нису штетни за његово здравље. Трошкове лекарског прегледа оваквих лица
која су на евиденцији незапослених лица коју води републичка организација надлежна за
запошљавање сноси та организација. У другу категорију лица за која су Законом о раду
прописани посебни услови за рад на одређеним пословима спадају лица између навршених
18 и 21 године живота. Ова лица, према одредби члана 85. поменутог закона, могу да раде
на пословима утврђеним чланом 84. тач. 1) и 2) закона само на основу налаза надлежног
здравственог органа којим се утврђује да такав рад није штетан за њихово здравље. Када се
ради о условима за заснивање радног односа, треба имати у виду и одредбу члана 82.
Закона о раду, којом је предвиђено да на пословима на којима постоји повећана опасност
од повређивања, професионалних или других обољења може да ради само запослени који,
поред посебних услова утврђених правилником, испуњава и услове за рад у погледу
здравственог стања, психофизичких способности и доба живота, у складу са законом.
Чланом 24. став 2. Закона о раду прописана је садржина правилника о организацији и
систематизацији послова код послодавца. Сагласно тој одредби, овим правилником се
утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен
захтеване стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим
пословима, а може да се утврди и број извршилаца. Други посебни услови за рад на
пословима код послодавца који се утврђују поменутим општим актом могу да буду, на
пример, радно искуство, знање страног језика, рад на рачунару итд.
Правило је да се правилником о организацији и систематизацији послова за рад на
пословима под истим називом утврђује само један степен стручне спреме, односно
образовања. Међутим, новом одредбом става 3. поменутог члана предвиђено је да се за рад
на одређеним пословима изузетно могу да утврде највише два узастопна степена стручне
спреме, односно образовања, у складу са законом. Правилник доноси надлежни орган
послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца. Обавеза
доношења поменутог правилника не односи се на послодавца који има 10 и мање
запослених, јер су у питању послодавци који имају мали број запослених, и као такви
немају посебне организационе целине, па би због тога било нецелисходно да и они доносе
овај акт.
Одредбама члана 26. ст. 2, 3. и 4. Закона о раду предвиђене су три забране које се
односе на послодавца, а које су у вези са заснивањем радног односа: 1) послодавац не
може од кандидата да захтева податке о породичном, односно брачном статусу и
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планирању породице, односно достављања исправа и других доказа који нису од
непосредног значаја за обављање послова за које заснива радни однос; 2) послодавац 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; 3) послодавац не може да условљава заснивање радног
односа претходним давањем изјаве о отказу уговора о раду од стране кандидата. Све ове
забране послодавац треба да поштује доследно и у потпуности, како не би сносио
последице предвиђене Законом о раду и другим законима.
Особа са инвалидитетом заснива радни однос под условима и на начин утврђен
Законом о раду, ако посебним законом није друкчије одређено.
НАЧИН ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
Закон о раду не садржи одредбе којима се ближе уређује начин, односно поступак
избора лица са којим ће засновати радни однос. Одређена решења по овом питању
предвиђена су Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015). Према члану 10. овог закона, Национална
служба за запошљавање дужна је да у року од 24 сата од добијања информације од
послодавца о потреби за запошљавањем ту информацију учини доступну лицима која
траже запослење објављивањем на огласној табли, интернет адреси и у наредном
периодичном издању огласа ове службе. У складу са одредбама поменутог закона,
послодавац има право да захтева од Националне службе за запошљавање да понуди избор
лица за заснивање радног односа, с тим што самостално одлучује о избору лица које ће
запослити (члан 34. став 1. тач. 1. и 2.). Послодавац се може обратити за посредовање при
запошљавању и агенцији за запошљавање, а може запослити и лице које му се непосредно
обрати ради запошљавања, тј. без посредовања и Националне службе и агенције (али код
таквог запошљавања постоје веће могућности злоупотреба, јер оно не обезбеђује јавност у
примени овог радноправног института).
Избор одређеног лица за пријем у радни однос послодавац врши одлуком. Та одлука
представља једнострани акт, јер је израз воље само једног субјекта – послодавца. Овом
одлуком не успоставља се радни однос, већ она само указује на то са којим ће лицем
послодавац закључити уговор о раду, а тиме и засновати радни однос. На основу те одлуке
послодавац позива лице (за које се определио) да закључе уговор о раду и тим актом уреде
међусобна права, обавезе и одговорности.
Приликом заснивања радног односа кандикат је дужан да послодавцу достави исправе
и друге доказе о испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни однос, а
који су утврђени правилником о организацији и систематизацији послова. Уколико
кандидат то не учини, не може ни засновати радни однос. Подразумева се да те исправе и
докази морају бити веродостојни.
Пре него што са изабраним кандидатом закључи уговор о раду (којим се конституише
радни однос, послодавац мора да има законску обавезу да то лице обавести о: 1) послу који
ће обављати; 2) условима рада код послодавца; 3) правима и обавезама запосленог из
радног односа и 4) правилима послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других
обавеза из радног односа. Наведене информације од битног су значаја за успешно
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обављање послова на које је примљен изабрани кандидат. Начин овог обавештавања треба
утврдити на аутономној основи.
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ И СТУПАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД
Уговор о раду (за разлику од одлуке послодавца о избору одређеног лица за пријем у
радни однос) је двострани акт, јер је за његово закључивање, поред сагласности
послодавца потребна и сагласност друге уговорне стране, тј. лица за које се послодавац
определио да га прими на рад. Сматра се да је уговор о раду закључен онда када га
потпишу обе уговорне стране, тј. и запослени и послодавац.
Закључивање уговора о раду врши се у најмање три примерка, од којих се један
обавезно даје запосленом, а друга два примерка задржава послодавац. Уговор о раду у име
и за рачун послодавца закључује његов надлежни орган, односно лице утврђено законом
или општим актом послодавца или лице које они овласте. Запослени који је субјект
закључивања уговора о раду сам потписује овај уговор и не може за то овластити друго
лице.
У зависности од потреба послодавца и његових конкретних услова рада, уговор о раду
се закључује на неодређено или одређено време. У том смислу послодавац је слободан да
сам одлучи када ће закључити уговор о раду и на које време. Приликом закључивања
уговора о раду послодавац треба строго да води рачуна о томе на које време закључује
уговор о раду са запосленим, јер ако то не учини, постоји законска презумпција да је такав
уговор закључен на неодређено време.
Закључивање уговора о раду врши се пре ступања запосленог на рад. Дакле, није
довољно да послодавац донесе одлуку о избору кандидата (и обави све друге неопходне
радње у вези са тим избором) да би то лице ступило на рад и почело да остварује права и
обавезе из рада и по основу рада, већ је неопходно да после извршеног избора буде
закључен уговор о раду. Све до тренутка закључивања тог акта, изабрано лице се
практично сматра незапосленим лицем. Уговор о раду закључује се у писменој форми. Ако
послодавац не поступи у складу са овим правилима, већ уговор о раду закључи усмено или
га уопште не закључи, а изабрано лице ступи на рад, сматра се да је такво лице (као и у
ситуацијама када тим уговором није прецизирано време на које се закључује) засновало
радни однос на неодређено време и то даном ступања на рад (од када и стиче статус
запосленог и почиње да остварује права и преузима обавезе из радног односа). Циљ овог
законског решења је обезбеђење заштите запослених и веће одговорности послодавца.
Као инструмент заснивања радног односа уговор о раду мора садржати одређене
елементе. Ти елементи прописани су новом одредбом чалан 33. став 1. Закона о раду.
Према наведеној законској одредби, уговор о раду садржи:
1) назив и седиште послодавца;
2) лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог;
3) врсту и обим стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услед
обављања послова за које се закључује уговор о раду;
4) назив и опис послова које запослени треба да обавља;
5) место рада;
6) врсту радног односа (на одређено или неодређено време);
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7) 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) новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду;
11) елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане за
раде и друга примања запосленог;
12) рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право;
13) трајање дневног и недељног радног времена.
Првих 10 наведених елемената морају увек чинити садржину уговора о раду, а
последња три елемента не морају бити унета у овој уговор ако су утврђена законом,
колективним уговором, правилником о раду или другим актом послодавца у складу са
законом (у ком случају у уговору о раду мора да се назначи акт којим су та права утврђена
у моменту закључења уговора. На права и обавезе које нису утврђене уговором о раду
примењују се одговарајуће одредбе закона и општег акта (што има велики практични
значај, јер се тиме решава питање евентуалних празнина у уговору о раду).
У погледу остваривања права и преузимања обавеза и одговорности у раду и по основу
рада, уговор о раду почиње да производи правно дејство даном ступања запосленог на рад.
Због тога тај дан мора бити прецизиран у уговору о раду (члан 33. став 1. тачка 8. Закона о
раду). Ако запослени не ступи на рад тог дана сматра се да није засновао радни однос. То
се, логично, не односи на случај када је запослени био спречен постојањем оправданих
разлога да ступи на рад оног дана који је означен уговором о раду, као ни на ситуацију
када се дручкије договорио са послодавцем. Уколико је запослени био спречен да због
оправданих разлога ступи на рад оног дана који је предвиђен уговором о раду, ступиће на
рад у новом термину који одреди послодавац, а који опредељују трајање објективне
спречености за ступање на рад и потребе послодавца. У сваком случају, треба настојати да
до новог термина ступања запосленог на рад дође што је пре могуће, како би се остварила
сврха закључивања уговора о раду. Како се овде ради о обавезном елементу уговора о
раду, одређивање новог дана када ће запослени ступити на рад треба да буде учињено
закључивањем анекса уговора о раду.
Одредбом члана 35. Закона о раду, која је императивне природе, прописана је обавеза
послодавца да уговор о раду, односно други уговор или његову копију, држи у свом
седишту или другој својој просторији или на другом месту, у зависности од тога где ради
запослени или радно ангажовано лице. Ради се о веома битној норми, јер она омогућава
инспекторима рада да у вршењу надзора над применом закона лакше утврде да ли лица
која су у време инспекције затечена на раду код послодавца имају уредну документацију
потребну за утврђивање њиховог радноправног статуса и да ли је послодавац поштовао
закон у сваком конкретном случају. Циљ ове норме је и спречавање рада на црно, јер је
досадашња пракса показала да послодавци тек по извршеном инспекцијском надзору
сачињавају и достављају антидатиране уговоре о раду, избегавајући на тај начин
предвиђену прекршајну одговорност. Непоштовање ове законске норме има за последицу
прекршајну одговорност послодавца са својством правног лица, одговорног лица у
правном лицу, односно заступника правног лица, као и предузетника (члан 276. став 1.
тачка 1. и став 2. Закона о раду).
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ПРОБНИ РАД ЗАПОСЛЕНОГ
Уговором о раду послодавац и запослени могу да уговоре и пробни рад. Сагласно
одредби члана 36. став 1. Закона о раду, пробни рад односи се на обављање једног или
више повезаних, односно сродних послова (како би се запосленом омогућило да радне
потенцијале којима располаже искаже на различитим пословима и тиме олакша
послодавцу да одлучи о томе на којим пословима ће запослени бити ангажован). Како се
види, уговарање пробног рада као начина заснивања радног односа је само законска
могућност а не и обавеза. Циљ пробног рада је да омогући да се утврде стварне радне и
стручне способности одређеног лица, тј. да ли оно може успешно да обавља радне задатке
и послове за које је засновало радни однос са пробним радом. Правило је да се пробни рад
не уводи за све послове код послодавца, већ само за оне послове за које постоји потреба за
таквим радом. Пробни рад не би требало уводити од случаја до случаја, већ послови за чије
се обављање може закључити поменути уговор о раду треба да буду утврђени
правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца.
Према одредби става 2. поменутог члана, пробни рад може да траје најдуже шест
месеци. У оквиру тог рока, аутономном регулативом може да се одреди минимално
трајање пробног рада. Пробни рад почиње даном ступања на рад, а истиче последњег дана
рока одређеног уговором о раду. Како је за исказивање радних и стручних способности
потребно да запослени ради, правилником о организацији и систематизацији послова може
се предвидети да се у време пробног рада не урачунавају одређена одсуствовања са рада
(породиљско одсуство, одсуство ради неге детета, дуже боловање и др.).
Пре истека времена за које је уговорен пробни рад, послодавац или запослени може да
откаже уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана. У
таквом случају послодавац има обавезу да у решењу о отказу уговора о раду образложи
отказ овог уговора. Ако је уговор о раду којим је уговорен пробни рад отказао запослени,
он нема обавезу образлагања разлога за давање отказа. Како у закону нису наведени
разлози због којих се може дати отказ уговора о раду којим је уговорен пробни рад (што
се може сматрати пропустом законодавца), овакав уговор се може отказати из било ког
разлога и у било које време, уз поштовање поменутог отказног рока.
Треба истаћи да лице које заснива радни однос са пробним радом има сва права,
обавезе и одговорности из радног односа. Пробни рад није услов за заснивање радног
односа, већ за његов опстанак, што значи да се радни однос у оваквом случају заснива под
раскидним условом, тј. да је условљен показаним резултатима рада запосленог, односно
његовим стручним и радним способностима за рад на одређеним пословима. Уколико
запослени у току трајања пробног рада покаже задовољавајуће резултате, остаје у радном
односу и наставља да ради код послодавца на пословима за које је засновао радни однос са
пробним радом. Ако, пак, за време таквог рада не покаже одговарајуће радне и стручне
способности, наступа раскидни услов јер проба није задовољила, због чега запосленом
престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду.
Успешност пробног рада запосленог треба да буде проверена од стране компетентних
лица, на начин и по поступку који треба да буду унапред утврђени. Оцена успешности
пробног рада треба да буде дата пре његовог истека. Начин провереа радних и стручних
способнсти запосленог за време трајања пробног рада може се двојако уредити:
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правилником послодавца о организацији и систематизацији послова за све послове за које
се уводи пробни рад или уговором о раду закљученим са појединцем који ће бити на
пробном раду.
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Правило је да се радни однос заснива на неодређено време. Због тога је рад на
неодређено време најчешћи облик рада. Основно обележје радног односа заснованог на
неодређено време је његова сталност, будући да трајање оваквог радног односа није
унапред одређено. Али, у посебним случајевима предвиђеним законом, одређене ситуације
код послодавца могу наметнути потребу да се радни однос заснује на одређено време. У
вези с тим, чланом 37. став 1. Закона о раду предвиђено је да уговор о раду може да се
закључи на одређено време за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено
објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или
наступањем одређеног догађаја – за време трајања тих потреба. У таквом случају
послодавац може закључити један или више уговора о раду, на основу којих се радни
однос са истим запосленим заснива на период са прекидима ли без прекида не може бити
дужи од 24 месеца при чему се под прекидом не сматра прекид који је краћи од 30 дана.
Изузетно, уговор о раду на одређено време може да се закључи и у другим случајевима
предвиђеним ставом 4. поменутог члана, са трајањем означеним у тој одредби, које може
бити и дуже од 24 месеца и то: 1) ако је потребно због замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка на рад; 2) за рад на пројекту чије је време унапред
одређено, најдуже до завршетка пројекта и 3) са страним држављанином на основу дозволе
за рад у складу са законом, најдуже до истека рока за који му је издата дозвола; 4) за рад на
пословима код новооснованог послодавца чији упис у регистар код надлежног органа у
моменту закључења уговора о раду није старији од једне године, на време чије укупно
трајање није дуже од 36 месеци; 5) са незапосленим коме до испуњења једног од услова за
остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења
услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Наведеним законским решењима пружа се могућност за закључивање уговора о раду
на одређено време до 24 месеца, а под одређеним условима и дуже (сагласно решењу из
става 4), што треба да побољша ситуацију на тржишту рада и подстакне запошљавање.
Наведеним решењима треба да се отклоне и недостаци који су испољени у досадашњој
пракси када се уговор о раду заснивао до годину дана а по истеку тог периода прекидао и
замењивао уговором о раду ван радног односа (уговор о привременим и повременим
пословима), што је било неповољније за запосленог, јер за време рада по уговору ван
радног односа не остварује сва права који би остваривао по основу уговора о раду.
Треба још истаћи и то да под одређеним условима радни однос заснован на одређено
време може постати рад на неодређено време. До тога ће доћи када је уговор о раду на
одређено време закључен супротно одредбама овог закона или када запослени остане да
ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена на које је закључен
уговор о раду. У оваквим случајевима долази до преображаја радног односа заснованог на
одређено време у радни однос на неодређено време и то по самом закону, па послодавац
нема друге могућности него да ту чињеницу само декларише. О прерастању радног односа
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заснованог на одређено време у радни однос на неодређено време послодавац и запослени
закључују анекс уговора о раду.
РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
За послове за које су прописани посебни услови рада (послови са повећаним ризиком)
уговор о раду може да се закључи само ако запослени испуњава услове предвиђене за рад
на тим пословима. Као што се из овога види, да би дошло до заснивања оваквог радног
односа, поред општег услова за заснивање радног односа (најмање 15 година живота), који
мора да испуњава свако лице које има намеру да заснује радни однос, запослени треба да
испуњава и посебне услове који су прописани за обављање одређених послова. То, даље,
значи да лице које испуњава општи услов за заснивање радног односа (одређене године
старости) не може закључити уговор о раду за обављање послова са повећаним ризиком
уколико не испуњава и посебне услове прописане за рад на тим пословима.
Радни однос за обављање послова са повећаним ризиком заснива се уговором о раду,
који закључују послодавац и лице које заснива радни однос за обављање ових послова.
Поменути радни однос може се засновати и на неодређено и на одређено време.
Запослени може да ради на пословима са повећаним ризиком само на основу претходно
утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од стране надлежног
здравственог органа. Из тога произлази да су лица која заснују радни однос за обављање
послова са повећаним ризиком дужна да иду на периодичне здравствене прегледе ради
контроле свог здравственог стања и утврђивања да ли и даље могу обављати те послове.
Како су послови са повећаним ризиком, по својој природи, нарочито тешки, напорни и
штетни за здравље, запослени који на њима раде имају посебна права у односу на друге
запослене. Ова посебна права утврђују се прописима о пензијском и инвалидском
осигурању и појединим другим прописима.
РАДНИ ОДНОС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
Поред тога што може да се заснује за рад са пуним радним временом, радни однос
може се засновати и за рад са непуним радним временом. Непуно радно време предвиђа се
за послове који могу да се обављају без остваривања пуног радног времена. Трајање
оваквог рада одређује се зависно од обима послова који треба да се обаве, с тим што је оно
увек мање од 40 часова недељно (јер послови могу да буду обављени и у оквиру непуног
радног времена).
Непуно радно време може бити предвиђено независно од тога да ли је радни однос
заснован на неодређено или одређено време. Ово због тога што може постојати потреба да
се одређени послови обављају са оваквим радним временом како у једном тако и у другом
поменутом појавном облику радног односа.
Одредбом члана 40. Закона о раду ближе је уређен рад са непуним радним временом
као један од флексибилних облика рада (који као такав може бити погодан за лица која
због породичних околности или других разлога желе да раде са непуним радним
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временом). Имајући то у виду, као и висок степен незапослености код нас, овим законским
решењем се омогућава лицима којима то одговара да раде са непуним радним временом.
Наведеном законском нормом прописана је обавеза послодавца да запосленима који
раде са непуним радним временом обезбеди исте услове рада као и запосленом са пуним
радним временом који ради на истим или сличним пословима, те да ови запослени имају
право на зараду, друга примања и друга права из радног односа сразмерно времену
проведеном на раду, осим ако законом, општим актима и уговором о раду није друкчије
одређено. Према томе, запослени са непуним радним временом има, у принципу иста
права из радног односа као и запослени са пуним радним временом, али како запослени са
непуним радним временом ради мање, он због тог мањег обима рада остварује и мањи
обим права из радног односа. Тај мањи обим права треба да буде сразмеран времену које је
такав запослени провео на раду. За запосленог су веома значајне и јјош две обавезе
послодавца: 1) да благовремено обавести запослене о доступности послова са пуним и
непуним радним временом (на начин и у роковима утврђеним општим актом) и 2) да
размотри захтев запосленог са непуним радним временом за прелазак на пуно радно време,
као и захтев запосленог са пуним радним временом за прелазак на непуно радно време.
Непуно радно време треба разликовати од скраћеног радног времена. Ово због тога
што код сраћеног радног времена има довољно послова за рад са пуним радним временм,
али се оно скраћује због постојања одређених околности предвиђених законом, због чега је
ово радно време изједначено са пуним радним временом. С друге стране, код непуног
радног времена рад не захтева пуно радно време, па су зато у таквом случају права из
радног односа сразмерна времену проведеном на раду.
Запослени који ради са непуним радним временом код једног послодавца може да за
остатак радног времена заснује радни однос код другог послодавца, како би на тај начин
остварио пуно радно време, што је у складу са уставном гаранцијом права на рад и
начелом равноправности грађана. Разуме се да ради остваривања пуног радног времена
запослени који ради са непуним радним временом може засновати и више радних односа.
Права из радног односа овакав запослени остварује код сваког послодавца са којим је
засновао радни однос са непуним радним временом у обиму који зависи од дужине радног
времена и резултата његовог рада. Сваки овакав радни однос са непуним радним временом
заснива се посебним уговором о раду.
РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ВАН ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА
Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца је један од флексибилних
облика рада, који је резултат развоја информационих технологија и њихових све већих
примена и у области радних односа. Овај рад обухвата рад на даљину и рад код куће.
Радни однос за обављање ових послова заснива се уговором о раду.
Уговор о раду којим се заснива радни однос за обављање послова ван просторија
послодавца треба да садржи две категорије елемената: елементе који су обавезни
приликом закључивања оваквог уговора о раду (ови елементи предвиђени су одредбом
члана 33. став 1. Закона о раду) и елементе који су специфични за ову врсту уговора о
раду. Ову другу врсту елемената уговора о раду за обављање послова ван просторија
послодавца, који су прописани новом одредбом члана 42. Закона о раду, чине: 1) трајање
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радног времена према нормативима рада; 2) начин вршења надзора над радом и
квалитетом обављања послова запослеог; 3) средства за рад за обављање послова које је
послодавац дужан да набави, инсталира и одржава; 4) коришћење и употреба средстава за
рад запосленог и накнада трошкова за њихову употребу; 5) накнада других трошкова рада
и начин њиховог утврђивања; 6) друга права и обавезе.
Основна одлика обављања наведених послова јесте да се они обављају ван просторија
послодавца, односно код куће или у другом одговарајућшем простору који обезбеђује
запослени (тај простро може бити у његовој својини или изнајмљен). Наравно, простор у
коме се обављају овакви послови треба да одговара намени, а уколико се ти послови
обављају у стану треба водити рачуна и о условима становања других лица. Подразумева
се да рад ван просторија послодавца запослени обавља у име и за рачун послодавца.
Обезбеђена је и радноправна заштита ове категорије запослених, тако што је прописано
да њихова основна зарада не може бити мања од основне зараде запослених који раде на
истим пословима у просторијама послодавца, као и да остварују права на ограничено
радно време, одмор, одсуства са рада и друга права из радног односа (ако друкчије није
уређено општим актом или уговором о раду).
Користи за послодавца од оваквог облика рада су, у првом реду, повећање
продуктивности и смањење трошкова рада, из истовремено лакше запошљавање, а за
запосленог бољи начин организације властитог радног времена.
Одредбом члана 44. Закона о раду прописано је веома значајно ограничење за
обављање послова ван просторија послодавца. То ограничење огледа се у томе што
послодавац не може да уговори обављање ван својих просторија оних послова који су
опасни или штетни по здравље запосленог или других лица, као ни оних послова који
угрожавају животну средину.
РАДНИ ОДНОС СА КУЋНИМ ПОМОЋНИМ ОСОБЉЕМ
Уговором о раду може да се заснује и један посебан облик радног однооса, чија су
основна обележја опредељена одредбама члана 45. Закона о раду. У питању је радни однос
са кућним помоћним особљем, који се заснива ради обављања одређених кућних послова,
као што су: поспремање стана и одржавање његове хигијене, прање и пеглање веша,
припремање хране, чување деце, старање о болесним и старијим особама и други послови
у домаћинству.
Као и код сваког другог облика радног односа, и овде уговор о раду треба да садржи
прописане елементе. Специфичност овог уговора о раду је у томе што се њиме може
уговорити исплата дела зараде и у натури. Дакле, правило је да се зарада обрачунава и
исплаћује у новцу, али се уговором о раду може предвидети исплата њеног дела и у
натуралном облику. У вези с тим, исплатом дела зараде у натури сматра се обезбеђивање
становања и исхране, односно само обезбеђивање становања или само исхране. При томе,
вредност дела давања у натури мора бити изражен у новцу.
За обављање послова кућног помоћног особља најмањи проценат зараде који се
обавезно обрачунава и исплаћује у новцу утврђује се уговором о раду и не може бити
нижи од 50% зараде запосленог. Ако је зарада уговорена делом у новцу а делом у наури, за
време одсуствовања са рада уз накнаду зараде (привремена спреченост за рад, годишњи
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одмор, плаћено одсуство), послодавац је дужан да запосленом накнаду зараде исплаћује
искључиво у новцу.
Законом о раду искључена је могућност да се уговор о раду закључи са следећим
лицима: 1) супружником; 2) крвним сродником у правој линији без обзира на степен
сродства и 3) тазбинским сродницима до другог степена сродства. Ово из разлога што
између тих лица постоји законска обаеза издржавања, бриге и старања, с једне стране, а и
да би се избегло закључивање фиктивних уговора између ових лица ради коришћења права
на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, с друге стране.
РАДНИ ОДНОС СА ПРИПРАВНИКОМ
Један од видова радног односа је и радни однос са приправником, који омогућава
одређеним лицима са одговарајућим степеном стручне спреме да се оспособе за
самосталан рад код послодавца. Сагласно одредби члана 47. став 1. Закона о раду,
послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у
својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен
стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или
правилником о организацији и систематизацији послова. Ставом 2. поменутог члана
прописано је да се радни однос у својству приправника може засновати и са лицем које је
радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је
услов за рад на тим пословима.
Закон о раду не одређује ближе појам приправника. Из одредаба напред наведеног
члана приправник би се могао дефинисати као лце одређене стручне спреме које заснива
радни одос ради оспособљавања за самосталан рад. Стручна спрема стиче се школовањем
и верификованим образовним установама. Међутим, школовање није довољно да се
послови у струци одмах преузму и почнуу самостално обављати, већ је за то потребна
одговарајућа припрема. Та припрема обезбеђује се кроз приправништво, које има за циљ
да се школовано лице оспособи за самостално обављање одређених послова код
послодавца.
Одредбама Закона о раду није утврђено да ли се са приправнком радни однос заснива
на неодређено или одређено време. Међутим, како приправништво није неодређеног
трајања, већ је ограничено законом, односно општим актом, радни однос са приправником
требало би засновати на одређено време, до истека његовог приправничког стажа, односно
положеног стручног испита. Имајући у виду да се са приправницима заснива радни однос
за обављање одређених послова за које је правилником о организацији и систематизацији
послова утврђена одговарајућа стручна спрема и као посебан услов предвиђено обављање
приправничког стажа и положен стручни испит, билоо би природно да приправник који
испуни овај услов настави да ради на неодређено време на таквим пословима, што је ствар
договора таквог лица и послодавца.
Приправнички стаж траје најдуже годину дана. Али, посебним законом трајање
приправничког стажа, може бити и друкчије одређено (тако је, на пример, дужи стаж за
приправнике предвиђен у високом школству, судству, адвокатури, здравству и другим
делатностима које изискују дужу припрему за самостално обављање послова).
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За време приправничког стажа приправник има право на зараду и сва друга права из
радног односа. Ова права припадају приправнку у складу са законом, колективним
уговором, правилником о раду и уговором о раду.
РАДНИ ОДНОС ДИРЕКТОРА И СТАТУС ДИРЕКТОРА КОЈИ НИЈЕ ЗАСНОВАО
РАДНИ ОДНОС
Сагласно одредби члана 48. став 1. Закона о раду, директор, односно други законски
заступник послодавца, може да заснује радни однос на неодређено или одређено време.
Заснивање радног однса директора (и на неодређено и на одређено време) врши се
уговором о раду, чиме директор добија стату запосленог и остварује сва права, обавезе и
одговорности на раду и по сонову рада као и остали запослени код послодавца.
Уговор о раду директора треба да садржи све елементе који су предвиђени чланом 33.
Закона о раду, а обавезан елемент овог уговор о раду чине права и обавезе директора као
органа који води послове код послодавца. Поред елемената из поменуте законске одредбе,
уговор о раду директора који је изабран на неодређено време треба да садржи и одредбе
које се односе на његов положај по истеку времена на које је изабран, или ако буде
разрешенпре истека времена за које је изабран. У вези с тим, уговоромо раду може да се
предвиди да по истеку времена на које је изабрано, односно по разрешењу, лицу које је
било изабрано за директора престаје радни однос или да оно има право да ради на другим
пословима код послодавца. С друге стране, радни однос директора који је заснован на
одређено време може да траје до истека рока на који је директор изабран, односно до
његовог разрешења. По истеку рока за који је изабран, односно даном разрешења,
директору престаје радни однос, што треба да буде наглашено у уговору о раду.
Послови директора могу се обављати и без заснивања радног односа. У таквом случају,
према одредби члана 48. став 4. Закона о раду, међусобна права, обавезе и одговорности
директора који није засновао радни однос и послодавца уређују се уговором. Овде се не
ради о уговору о раду, јер не долази до заснивања радног односа, већ о посебном уговору
којим се између лица које је изабрано за дирекора и послодавца уређују наведена питања.
Елементи тог уговора за разлику од уговора о раду, нису предвиђени законом, па његова
садржина зависи од воље директора и послодавца.
Ако је директор засновао радни однос (како на неодређено, тако и на одређено време)
остварује право на зараду и има друга права из радног односа. Зарада директора утврђује
се уговором о раду, као што је случај и са зарадом других запослених. Уговором о раду
може се предвидети и посебна стимулација директора, у зависности од пословних
резултата послодавца. Према одредби члана 48. став 5. Закона о раду, лице које обавља
послове директора а није засновало радни однос има право на накнаду за свој рад и друга
права, обавезе и одговорности у складу са уговором. Накнада за рад директора зависи од
природе и сложености његових послова, као и услова рада сваког конкретног послодавца.
Износ ове накнаде је обавезни елемент уговора о међусобним правима, обавезама и
одговорностима директора и послодавца.
Одредбом става 6. члана 48. Закона о раду прописано је да уговор о раду, односно
уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима директора и послодавца
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закључује у име послодавца надлежни орган утврђен законом или општим актом
послодавца.
ОДГОВОРНОСТ КОД ЗАПОШЉАВАЊА ОДНОСНО ЗАСНИВАЊА РАДНОГ
ОДНОСА
Запошљавање, односно заснивање радног односа има изузетно велики значај, јер
представља један од основних чинилаца смисла одрастања, школовања и обезбеђивања
материјалне егзистенције, па остварењу тог циља (који није чак ни једноставан, посебно у
кризним временима) тежи готово свака људска јединица. Управо због тог значаја, Закон о
раду је уредио и питање одговорности за непоштовање његових одредаба које се односе на
овај правни институт. Та одговорност је прекршајна и предвиђена је Казненим одредбама
Закона о раду (чл. 273. до 276), које се односе не само на запошљавање већ и на бројна
друга питања која су уређена овим законом. Санкција за повреду тих одредаба је новчана
казна, коју изриче прекршајни суд. Субјекти ове одговорности су: послодавац са својством
правно лица, предузетник, одговорно лице у правном лицу и заступник правног лица.
Казненим одредбама предвиђено је 35 прекршаја у вези са повредама норми Закона о
раду, од којих се пет односи на материју заснивања радног односа. Ти прекршаји чине се
на следећи начин:
- ако се са лицем које ради не закључи уговор о раду (за овај прекршај кажњавају се
новчаном казном послодавац са својством правног лица од 800.000 до 2.000.000 динара,
предузетник од 300.000 до 500.000 динара и одговорно лице у правном лицу, односно
заступник правног лица од 50.000 до 150.000 динара – члан 273. став 1. тачка 1. и ст. 2. и 3.
а у вези са чл. 30. до 33. Закона о раду);
- ако се у вези са запошљавањем прекрши забрана дискриминације (за овај прекршај
кажњавају се послодавац са својством правног лица од 600.000 до 1.500.000 динара,
предузетник од 200.000 до 400.000 динара и одговорно лице у правном лицу, односно
заступник правног лица од 30.000 до 150.000 динара – члан 274. став 1. тачка 1. и ст. 2. и 3.
а у вези са чл. 18. до 21. Закона о раду);
- ако се заснује радни однос са лицем млађим од 18 година живота супротно одредбама
члана 25. Закона о раду (за овај прекршај кажњавају се послодавац са својством правног
лица од 600.000 до 1.500.000 динара, предузетник од 200.000 до 400.000 динара и
одговорно лице у правном лицу, односно заступник правног лица од 30.000 до 150.000
динара – члан 274. став 1. тачка 2. и ст. 2. и 3. Закона о раду);
- ако се запосленом не преда примерак уговора о раду (за овај прекршај кажњавају се
послодавац са својством правног лица од 400.000 до 1.000.000 динара, предузетник од
100.000 до 300.000 динара и одговорно лице у правном лицу од 20.000 до 40.000 динара –
члан 275. став 1. тачка 2. и ст. 2. и 3, а у вези са чланом 30. став 4. Закона о раду);
- ако се не држи примерак уговора о раду или његова копија у седишту или другој
пословној просторији послодавца или на другомместу у зависности од тога где запослени
ради (за овај прекршај кажњавају се послодавац са својством правног лица са 100.000
динара, предузетник са 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу, односно
заступник правног лица са 10.000 динара – члан 276. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о
раду).
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Као што се види, код прва четири прекршаја новчане казне су прописане у
одговарајућем распону (од најниже до највише), док су у последњем случају у фиксним
износима).
ЗАБРАНА ДИСРКИМИНАЦИЈЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
Одредбама члана 26. ст. 2, 3. и 4. Закона о раду предвиђене су три веома битне забране
које се односе на послодавца, а чија је интенција обезбеђење равноправности при
заснивању радног односа. Из тих забрана произлази следеће:
1) послодавац не може од кандидата за заснивање радног односа 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
заснива радни однос;
2) послодавац 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 надлженог здравственог органа.;
3) послодавац не може да условљава заснивање радног односа претходним давањем
изјаве о отказу уговора о раду од стране кандидата.
Све наведене забране послодавац мора поштовати доследно и у потпуности, како не би
сносио последице предвиђене законом.
Закон о раду, у складу са међународним стандардима и достојанству на раду, забрањује
дискриминацију и у појединим другим својим одредбама, од којих посебно треба истаћи
одредбе чл. 18. до 23. Из наведених одредаба произлази да је дискриминација забрањена
како у односу на услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла,
тако и на услове рада и сва права из радног односа, образовање, оспособљавање и
усавршавање, напредовање на послу и отказ уговора о раду. Као што се из овога види,
Закон о раду је забрану дискриминације успоставио на најширој основи, која обухвата не
само услове и поступак запошљавања, већ и целокупну област радних односа, укључујући
и престанак радног односа. Правна судбија одредаба уговора о раду којима је утврђена
дискриминација по било ком од напред наведених основа је њихова ништавост. Посебан
вид дискриминације, предвиђен одредбама члана 21. Закона о раду, представља
узнемиравање и сексуално узнемиравање. Под узнемиравањем се подразумева свако
нежељено понашање узроковано неким од напред поменутих основа (прописаних чланом
18. Закона о раду) које има за циљ или представља повреду достојанства лица које тражи
запослење, као и запосленог, а које изазива страх или ствара непријатељске, понижавајући
или увредљиво окружење. С друге стране, сексуалним узнемиравањем сматра се свако
вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или представља повреду
достојанства лица које тражи запослење, као и запосленог у сфери полног живота, а које
изазвиа страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.
У свим напред поменутим случајевима постојања дискриминације лице које тражи
запослење (што се односи и на запосленог) може да покрене пред надлежним судом
поступак за накнаду штете од послодавца. Лице које покреће овај поступак треба да укаже
на чињенице и околости које упућују на постојање дискриминације и да ближе определи
свој захтев у погледу висине накнаде штете. За тужиоца је посебно значајно што је
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одредбом члана 23. став 2. Закона о раду прописано да ако је он у току поступка учинио
вероватним да је извршена дискриминација, терет доказивања да није било понашања које
представља дискриминацију је на туженом (тј. на послодавцу).
Забрана дискриминације, посматрана у генералном смислу, нашла је своје место и у
појединим одредбама највишег правног акта – Устава Републике Србије, као и у неким
другим нашим (поред Закона о раду) законским прописима (Закон о забрани
дискриминације – „Службени гласник РС“ број 22/2009, Закон о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом – „Службени гласник РС“, бр. 33/2006 и 13/2016).
Од домаћих прописа из овог домена треба поменути и норму члана 35. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености, по којој послодавац има обавезу да (у
складу са одредбама тог закона) обезбеди једнак третман лица која су му се јавила ради
разговора о запослењу. Због посебног значаја који има, питање забране дискриминације
нашло је своје место и у нашим кривичноправним прописима (у законским одредбама
којима су прописана кривична дела против права по основу рада предвиеђно је и кривично
дело повреде права при запошљавању и за време незапослености). Забрана
дискриминације садржана је и у великом броју међународних правних аката, а
најзначајнија од тих аката ратификовала је и наша земља, па самим тим има обавезу и да
их примењује.
СТИЦАЊЕ ПРАВА И ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
Радни однос код послодавца подразумева одређена права запосленог из рада и по
основу рада. Та права запослени стиче и остварује од дана заснивања радног односа,
односно од дана почетка рада код послодавца и она му припадају све док има стату
запосленог, тј. док је год у радном односу.
Основна права запосленог предвиђена су одредбом члана 12. став 1. Закона о раду. У
питању су следећа права: право на одговарајућу зараду, безбедност и здравље на раду,
здравствена заштита, заштита личног интегритета, достојанство личности и друга права у
случају болести, смањења или губитка радне способности и старости, материјално
обезбеђење за време привремене незапослености, као и право на друге облике заштите, у
складу са законом и општим актом, односно уговором о раду. Ово су најважнија права
запослених, док су друга бројна права из радног односа утврђена и појединим другим
одредбама Закона о раду (а нека од њих и другим законским прописима). Остала права
запосленог из радног односа утврђују се на аутономној основи. По својој природи напред
поменута права су општа права, јер она припадају свим лицима која заснују радни однос
код послодавца.
За разлику од наведених општих права, одредбама члана 12. ст. 2, 3. и 4. Закона о раду
прописана су права на посебну заштиту одређених категорија запослених. Право на овакву
посебну заштиту имају: 1) запослена жена – за време трудноће и порођаја; 2) запослена
жена или запослени отац детета – ради неге детета у складу са законом; 3) запослени
млађи од 18 година и запослена особа са инвалидитетом у складу са законом.
У овом домену треба имати у виду и одредбу члана 13. став 1. Закона о раду којом су
предвиђена и следећа права запослених: право на удруживање, право на учешће у
преговорима за закључивање колективних уговора, право на мирно решавање колективних
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и индивидуалних радних спорова, као и право на консултовање, информисање и
изражавање својих ставова о битним питањима у области рада. Већину ових права
запослени остварују непосредно, али нека од њих врше и преко својих овлашћених
представника.
Уговором о раду или одлуком послодавца може се утврдити и учешће запосленог у
добити оствареној у пословној години. Према томе, утврђивање овог права засновано је на
факултативној основи и врши се у складу са законом и општим актом.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди остваривање њихових права. Уколико се
права запосленог повреде, односно уколико се онемогућава или отежава остваривање тих
права, њему стоје на располагању одређена средства за њихову заштиту.
Ступањем на рад, поред стицања одређених права, запослени преузима и низ обавеза
на раду и у вези са радом, а има и одговарајућу одговорност из радног односа. Према
одредби члана 15. Закона о раду, запослени је дужан: 1) да савесно и одговорно обавља
послове на којима ради; 2) да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као
и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из
радног односа; 3) да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле
да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду; 4) да обавести послодавца о
свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете.
Ако запослени не извршава савесно и одговорно своје радне обавезе, послодавац може да
покрене предвиђене механизме за утврђивање одговорности таквог запосленог и предузме
одговарајуће мере према њему, укључујући давање отказа уговора о раду.

