
Pravnici odgovaraju                                      NSJ§ 
 

1 
 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ  

ЗА ШТЕТУ ПРОУЗРОКОВАНУ ПОСЛОДАВЦУ 
 

Питање: Који разлози искључују одговорност запосленог за штету проузроковану 

послодавцу? 

 

Одговор: Одређени разлози искључују одговорност запосленог за штету проузроковану 

послодавцу. Ти разлози су: 

1) неспособност за расуђивање; 

2) нужна одбрана; 

3) стање нужде; 

4) дозвољена самопомоћ и  

5) пристанак оштећених. 

Наведени разлози који искључују одговорност запосленог за штету нису предвиђени 

радноправним прописима али се по овом питању супсидијарно примењују одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима. 

Према одредби члана 159. Закона о облигационим односима, лице које услед душевне 

болести или заосталог умног развоја или којих других разлога није способно за 

расуђивање не одговара за штету коју другоме проузрокује. Међутим, ко другоме 

проузрокује штету у стању пролазне неспособности за расуђивање, одговоран је за њу, 

изузев ако докаже да није својом кривицом доспео у то стање. 

Нужна одбрана је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од себе или 

другог одбијеистовремени противправни напад. Одредбом члана 161. став 1. Закона о 

облигационим односима предвиђено је да ко у нужној одбрани проузрокује штету 

нападачу није дужан да је накнади, осим у случају прекорачења нужне одбране. Као што 

се из овога види, одбрана којом је проузрокована штета нападачу треба да буде адекватна 

нападу да би се сматрала нужном. 

Стање нужде искључује одговорност  запосленог за штету кад он проузроковањем 

штете  отклања истовремену опасност која се на други начин није могла отклонити, и која 

је претила већим злом од оног које је учињено. Према одредби члана 161. став 2. Закона о 

облигационим односима, кад неко проузрокује штету у стању нужде, оштећеник може 

захтевати накнаду од лица које је криво за настанака опасности штете или од лица од којих 

је штета отклоњена, али од ових последњих не више од користи коју су она имала од тога. 

Дозвољена самопомоћ је право сваког лица да отклони повреду права кад непосредно 

прети опасност, ако је таква заштита нужна и ако начин отклањања повреде права одговара 

приликама у којима настаје опасност. Ко у случају овакве самопомоћи проузрокује штету 

лицу које је изазвало потребу самопомоћи, није дужан накнадити је (члан 162. став 1. 

Закона о облигационим односима). 

Пристанак оштећеника да се на његову штету предузме нека радња искључује 

одговорност лица које је ту радњу предузело. Радња која се предузима уз пристанак 

оштећеног не сме бити законом забрањена, јер ако је забрањена, она чини ништавом изјаву 

оштећеног о пристанку (члан 163. Закона о облигационим односима). 

 


