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ДЕЈСТВО ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ПОНИШТАВА РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ 

УГОВОРА О РАДУ 
 

Одлука којом се поништава решење о отказу уговора о раду делује уназад (ex tune), 

за разлику од укидања које делује за убудуће (ex tune). Из тога произлази да запослени 

може захтевати да га послодавац врати на рад, али само у случају да постоји фактичка 

могућност за враћање на рад и ако то запослени захтева, с обзиром да без његовог 

захтева нема ни реституције у том смислу. 

 

Из образложења: 

 

Тужилац је, према утврђењу првостепеног суда, тражио поништај решења о отказу 

Уговора о раду од 08. 05. 2009. године, као и да се тужени обавеже да га врати на рад. 

На рочишту од 22. 05. 2012. године тужилац је преиначио тужбу тражећи да му се утврди 

постојање радног односа на неодређено време код туженог у периоду од 01. 08. 2009. године 

до 07. 06. 2010. године. Тужени је оспорио тужбу и тужбени захтев уз образложење да је 

тужилац добио отказ јер је несумњиво утврђено да не остварује резултате рада при чему је 

отказни разлог био недовољно залагање на радно месту на коме је распоређен, што је 

утврдила комисија послодавца. Првостепени суд је усвојио тужбени захтев и утврдио 

постојање радног односа на неодређено време тужиоца код туженог у наведеном периоду. 

Из назначеног уговора о раду од 16. 11. 2007. године утврђено је да је исти закључен 

између овде туженог као послодавца и овде тужиоца као запосленог, те да је запослени 

засновао радни однос на неодређено време код туженог на месту бравар. Уговор је потписан 

од стране тужиоца као и од стране туженог. 

Првостепени суд је из решења о отказу Уговора о раду, донетог од стране туженог 08. 05. 

2009. године утврдио да је исто донето на основу члана 48 – 53. Правилника о раду овде 

туженог, да се истим отказује Уговор о раду од 16. 11. 2007. године закључен између 

туженог и тужиоца. Као разлог за отказ, послодавац је навео да је непосредним увидом и 

праћењем рада запосленог од стране Комисије послодавца утврђено да запослени не 

остварује резултате рада у обављању послова на које је распоређен.  

Из решења Привредног суда од 23. 02. 2011. године утврђено је да је истим прекинут 

поступак до правоснажности одлуке Првог основног суда у Београду, а предмет спора те 

парнице је захтев тужиоца за накнаду штете због незаконитог отказа за период од 01. 09. 

2009. године до 07. 06. 2010. године, уз накнаду трошкова поступка. Суд је правилно утврдио 

да претходно питање за такву одлуку представља одлука о законитости отказа уговора о раду 

која је предмет парнице Првог основног суда. 

Тужени у жалби основано наводи да тужилац нема правни интерес за подношење тужбе 

са овако опредељеним тужбеним захтевом. 

Одредбом  из члана 191. став 1. Закона о раду прописано је да, ако суд у току поступка 

утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, на захтев запсоелног, 

одлучиће да се запослени врати на рад, ако запослени то захтева. Ставом 2. истог члана 

прописано је да је, поред враћања на рад, послодавац дужан да запосленом исплати накнаду 

штете у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем 

акту и уговору о раду и уплати доприносе за обавезно социјално осигурање. 

Последица утврђивања незаконитог отказа су враћање запосленог на рад ако то запослени 

захтева и ако за то постоје фактички услови, затим накнада штете у виду изгубљене зараде и 

других примања која му припадају по закону, општем акту и по основу уговора о раду и 

уплате доприноса за обавезно социјално осигурање. 
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Одлука којом се поништава решење о отказу уговора о раду делује уназад (ex tune), за 

разлику од укидања која делује за убудуће (ex nune). Из тога произлази да запослени може 

захтевати да га послодавац врати на рад, али само у случају да постоји фактичка могућност 

за враћање на рад и ако то запослени захтева, с обзиром да без његовог захтева нема ни 

реституције у том смислу. 

Враћање запосленог на рад огледа се у његовом поновном укључивању у процес рада и 

ту обавезу је дужан да испуни послодавац, али само ако постоји фактичка могућност, која у 

овом случају – с обзиром на покретање поступка ликвидације – не постоји. (Решење 

Привредног апелационог суда, Пж. 327/2015(2) од 5. априла 2017) 
 


