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УПОЗОРЕЊЕ О ПОСТОЈАЊУ РАЗЛОГА 

 ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ 
 

 

Питање: Када је послодавац дужан да запосленом достави упозорење о  постојању 

разлога за отказ уговора о раду и на који начин се доставља упозорење? 

 

Одговор: 

 

Одредбом члана 180. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука Уставног суда и 113/17) прописано је да је, пре отказа 

уговора о раду запосленом који је својом кривицом учинио повреду радне обавезе из члана 

179. став 2. тог закона (несавесно или немарно извршавање радне обавезе, злоупотреба 

положаја или прекорачење овлашћења, нецелисходно и неодговорно коришћење средстава 

рада, некоришћење или ненаменско коришћење обезбеђених средстава или опреме за 

личну заштиту на раду, чињење друге повреде радне обавезе утврђене општим актом, 

односно уговором о раду), послодавац дужан да таквог запосленог писменим путем 

упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање осам 

дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. 

Исту овакву обавезу (предвиђену напред наведеном законском одредбом) послодавац 

има и када запослени учини повреду радне обавезе из члана 179. став 3. Закона о раду 

(неоправдано одбијање да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са 

законом, недоставања потврде о привременој спречености за рад у смислу закона, 

злоупотреба права на одсуство због привремене спречености за рад, долазак на рад под 

дејством алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које има или може 

да има утицај на обављање послова, давање нетачних података који су били одлучујући за 

заснивање радног односа, одбијање запосленог који ради на пословима са посебним 

ризиком, на којима је као посебан услов за рад утврђена посебна здравствена способност, 

да буде подвргнут оцени здравствене способности, непоштовање радне дисциплине 

прописана актом послодавца, односно ако је понашање запосленог такво да не може да 

настави рад код послодавца). 

Упозорење запосленом, према одредби члана 179. став 2, мора да садржи следеће 

елементе: 

1) основ за давање отказа; 

2) чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и 

3) рок за давање одговора на упозорење. 

Запослени може у свом изјашњењу (које такође треба да буде у писменом облику) да 

оспорава наводе послодавца и да износи чињенице и доказе који иду њему у прилог, 

односно који указују на то да се нису стекли законски услови за отказ уговора о раду. Тиме 

запослени пружа могућност послодавцу да преиспита своју намеру да му откаже уговор о 

раду и да одустане од отказа. У случајевима на које се односи овај члан, отказ уговора о 

раду се не може дати без  претходно достављеног упозорења од стране послодавца. 
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Напред поменути члан 180. Закона о раду допуњен је последњим изменама и допунама 

овог закона новим ставом 3, који прописује да се упозорење доставља запосленом на начин 

прописан за достављање решења о отказу уговора о раду из члана 185. тог закона. 

Одредбама чл. 179-186. Закона о раду регулисан је поступак отказивања уговора о 

раду, а одредбом члана 185. истог закона прописан је начин достављања решења тако да се 

решење запосленом доставља лично, у просторијама послодавца, односно на адресу 

пребивалишта или боравишта запосленог, а ако послодавац није могао да изврши доставу 

решења на наведени начин, о томе се сачињава писмена белешка а решење се објављује на 

огласној табли послодаца и по протеку рока од осам дана сматра се достављеним. 

За разлику од начина достављања решења, пре доношења ових последњих измена и 

допуна Закона о раду тим законом није био прописан начин достављања упозорења, па је у 

пракси долазило до различитих тумачења у смислу да ли се на достављање упозорења 

примењују одредбе Закона о раду или Закона о општем управном поступку (који на 

друкчији начин регулише достављање). 

Упозорење у смислу наведене законске одредбе представља акт послодавца који се 

доставља запосленом у поступку утврђивања његове одговорности за повреду радне 

обавезе или непоштовање радне дисциплине, а најчешће резултира отказом уговора о раду. 

Из тог разлога логично је што је поменутим новим законским решењем предвиђено да се 

одредба Закона о раду о достављању решења примењује и на достављање упозорења, јер 

од дана достављања упозорења тече рок запосленом да се изјасни на наводе из упозоарења 

и да се његово изјашњење узме у обзир приликом утврђивања његове одговорности и 

изрицања мере, односно евентуалног давања отказа. 

 

 

 

 

 


