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УПОЗОРЕЊЕ О ПОСТОЈАЊУ РАЗЛОГА ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ 
 

Упозорење послодавца не може бити дато једном и важити за убудуће – дакле, дато 

упозорење може произвести правно дејство само у односу на ону повреду радне обавезе 

која је претходила том упозорењу, а не и на остале радње и поступке запосленог. 

 

Из образложења: 

 

Одредбама чл. 180. ст. 1. и 2. Закона о раду прописано је да је послодавац дужан да пре 

отказа уговора о раду у случају из члана 179. став 2. и 3. овог Закона запосленог писменим 

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

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

У упозорењу из става 1. овог члана послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа, 

чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање 

одговора на упозорење. 

Запосленом који не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за  

обављање послова на којима ради (члан 179. став 1. тачка 1. Закона о раду) послодавац може 

отказати уговор о раду ако му је претходно дао писано обавештење у вези са тим 

недостацима, упутствима и примереним роком за побољшање рада, а запослени не побошља 

рад у остављеном року. 

Према томе, упозорење се запосленом ставља до знања да постоје околности које – према 

схватању послодавца – формирају отказни разлог. Циљ упозорења је да му се омогући да 

изнесе одбрану и изјасни се о радњама за које послодавац сматра да представљају разлог за 

отказ уговора о раду. 

При томе, упозорење не може бити дато једном и важити за убудуће. Дакле, дато 

упозорење послодавца може произвести правно дејство само у односу на ону повреду радне 

обавезе која је претходила том упозорењу, а не и на остале радње и поступке запосленог. 

(Пресуда Привредног апелационог суда, Пж. 3308/2014 од 13. фебруара 2015) 

 


