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УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАД КОД 

НОВООСНОВАНОГ ПОСЛОДАВЦА 
 

Уговор о раду на одређено време може да се закључи 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. 

 

У члану 37. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 ... и 75/14) 

прописано 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. 

Чланом 37. став 2. Закона о раду прописано је да послодавац може закључити један или 

више уговора о раду из става 1. овог члана на основу којих се радни однос са истим 

запосленим заснива за период који, са прекидима или без прекида, не може бити дужи од 

24 месеца. 

Законом о раду предвиђени су изузеци – случајеви када уговор о раду на одређено 

време може да се закључи у дужем трајању од 24 месеца. У члану 37. став 4. тачка 4) 

Закона о раду прописано је да уговор о раду на одређено време може да се закључи 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. 

У захтеву се наводи да је Дом здравља ... настао поделом Здравственог центра ..., а 

основан је и уписан у регистар код надлежног органа дана 3. 06. 2014. године, као и да има 

потребе за ангажовањем запослених на одређено време и након ступања на снагу Закона о 

изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 75/14). 

Имајући у виду наведено, са становишта Закона о раду нема сметњи да се са 

запосленима закључи уговор о раду на одређено време до 36 месеци у новооснованом 

Дому здравља, у периоду од годину дана од дана уписа истог у регистар код надлежног 

органа. Након истека период од годину дана од дана уписа у регистар код надлежног 

органа, послодавац се не сматра новооснованим и са запосленима не може закључити 

уговор о раду на одређено време, у складу са чланом 37. ст. 4. тач. 4) Закона о раду. 

Како је у конкретном случају послодавац уписан у регистар код надлежног органа дана 

3. 06. 2014. године, односно како је од дана уписа у регистар прошло годину дана, 

послодавац са запосленима не може закључити уговор о раду на одређено време у складу 

са чланом 37. ст. 4. тач. 4) Закона о раду. (Мишљење Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, број 011-00-403/2016-02 од 27. јула 2016) 
 

 

 

 


