
 
 
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА 
 
Основни повод за нормативну активност представља чињеница да Закон о 

раду који је усвојен 2005. године, са изменама и допунама из  2009 и 2013. године,  
иако оцењен као реформски, има одређене недостатке које је потребно отклонити. 
Такође, потреба за увођењем нових института као и унапређење постојећих још је 
један од разлога за предузету нормативну активност.    

 Непостојање адекватног правног оквира за поједине институте, као и 
непримењивост одређених одредаба у пракси је једним делом и баријера страним 
инвеститорима и послодавцима да улажу у привреду Републике Србије.  

Успостављање потребног правног и институционалног оквира утицаће на  
развој привреде и повећање запослености.  

Потреба унапређења радноправних института, потпунија заштита права 
запослених и усклађивање Закона о раду са међународним стандардима, а пре свега 
потврђеним конвенцијама МОР и прописима Европске уније, захтева да се 
приступи изменама и допунама овог закона. Поред тога потребно је да се 
прецизирају поједине одредаба Закона које су се у пракси различито тумачиле и 
примењивале од стране послодаваца, а понекад имале за последицу и различиту 
судску праксу, што је све имало за последицу правну несигурност. 

 
 

 
1. Који проблеми се решавају прописом? 

 
 Члан 3.   Досадашња примена ове одредбе имала је за последицу да није 
иницирала колективно преговарање. Посебно је био проблем што у случајевима 
када послодавац донесе правилник о раду којим уређује права и обавезе 
запослених у случају ако учесници колективног уговора не постигну сагласност за 
закључивање колективног уговора у року од 60 дана од дана започињања преговора,  
послодавац није имао обавезу да исти достави на увид репрезентативном 
синдикату. 

Основни проблем у пракси је неинформисаност запослених и њихових 
представника о акту  којим се регулишу права и обавезе запослених. Из тога је 
произилазила и правна несигурност за запослене јер нису имали увид у  правилник 
којим се регулишу поједини радно правни институти нити су могли да упореде 
одредбе из уговора о раду са правилником о раду.  
 Члан 12. Овим чланом се врши прецизирање и терминолошко усклађивање 
са прописима којима се регулише област запошљавања особа са инвалидитетом.    
 Члан 22. Овим чланом се такође врши прецизирање и терминолошко 
усклађивање са прописима којима се регулише област запошљавања особа са 
инвалидитетом.   
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 Члан 23. Ову одредбу је потребно ускладити са међународним стандардима 
и прописати да у случају дискриминације прописаним Законом о раду лице може 
да покрене пред надлежним судом поступак за накнаду штете, при чему је 
потребно прописати да ако у току поступка тужилац учини вероватним да је 
извршена дискриминација, терет доказивања да није било понашања које 
представља дискриминацију је на туженом. 
   Члан 24. Бројни проблеми у пракси у вези са обавезном  садржином 
правилника о организацији и систематизација послова, као и могућност да се у 
правилнику утврди број извршилаца, указали су на потребу да се овај проблем 
реши. Такође, указала се потреба и да се послодавци који имају мањи број 
запослених и који немају посебне организационе целине ослободе обавезе 
доношења овог акта  
 Члан 28. Врши се прецизирање и терминолошко усклађивање са прописима 
којима се регулише област запошљавања особа са инвалидитетом.  
 Члан 30. Посебан проблем у пракси био је недостатак обавезе послодавца 
да  запосленом преда примерак уговора о раду приликом закључивања истог. 
 Члан 33.  Недостаци које је овај члан имао у пракси се углавном односе на 
недовољно прецизно утврђивање обавезних елемената уговора о раду, као и 
дуплирање обавезе послодавца у делу који се односи на  утврђивања елемената за 
утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга 
примања запосленог, рокове за исплату зараде и друга примања на која запослени 
имају права као и трајање уобичајеног дневног и недељног радног времена, 
уколико су они утврђени законом, колективним уговором правилником о раду или 
другим актом послодавца у складу са законом.  
 Такође, постоји и обавеза усклађивања са Упутством Савета 91/533/ЕЗ 
којом се послодавац обавезује да обавести запослене о условима који се односе на 
уговор о раду.   
 Члан 35. Примена овог члана имала је за последицу онемогућавање 
инспектора за рад да у вршењу надзора утврде  да ли лица  која су затечена на раду 
код послодавца имају уредну документацију која је потребна како би се  утврдио  
њихов радно правни статус и да ли је послодавац у сваком конкретном случају 
поштовао закон. Оваква одредба је омогућавала антидатирање уговора о раду по 
извршеном инспекцијском надзору и достављање пријаве на социјално осигурање 
запосленом у прописаном року од 15 дана након антидатираног уговора о раду, 
што није била сврха одредбе. 
 Члан 36.   Пракса је наметнула потребу да се овај члан прецизира на којим 
пословима се може уговорити пробни рад.  Ово из разлога што је у току пробног 
рада потребно омогућити запосленом да искаже своје способности на различитим   
повезаним пословима за које је уговорен пробни рад. Такође, постојећа одредба не 
садржи обавезу послодавца да образлаже разлоге за отказ уговора о раду, што је у 
пракси отварало могућност злоупотребе овог института.  
 Члан 37. Рад на одређено време као један од најважнијих флексибилних 
облика рада у постојећим закону је недовољно разрађен. Институт рада на 
одређено време је у досадашњој примени имао највише проблема. Најчешћи 
случајеви кршења ове одредбе су били продужавање радног односа на одређено 
време након прекида рока од 30 дана и поновно запошљавање истог запосленог на  
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истим пословима. Такође, чести су случајеви да послодавци раскидају радни однос 
на одређено време након истека рока од 12 месеци и са истим запосленим 
закључују уговоре ван радног односа што је неповољније за запослене, јер им 
онемогућава остваривање одређених права из радног односа као што су право на 
годишњи одмор, право на „боловање“ и др.  Један од узрока ових проблема је и 
кратак период трајања рада на одређено време од 12 месеци.  
 Посебно је у пракси био проблем дужине рада на одређено време странаца 
која имају привремени боравак и радну дозволу која се продужавала на период 
дужи од 12 месеци, као и трајање радног односа на одређено време у случају 
запошљавања на пројектима чија реализација траје дуже од 12 месеци. 
Све ово је имало за последицу да су послодавци закључивали уговоре ван радног 
односа или су  једноставно кршили одредбе закона.   
 Посебан проблем је и питање теже запошљивих група, а посебно старијих 
лица, за чије лакше запошљавање је потребно наћи одређена решења.   
 Постоји и обавеза усклађивања са Упутством Савета 99/70/ЕЗ којом се 
послодавац обавезује на максимално укупно трајање узастопних уговора о раду на 
одређено време са истим запосленим. Такође, наводе се и објективни разлози 
којима се оправдава обнављање таквих уговора. 
 Члан 38. Потребно је извршити прецизирање и терминолошко усклађивање 
са прописима којима се регулише област безбедности и здравља на раду. 
 Члан 40. Рад са непуним радним временом није у досадашњим решењима у 
закону имао адекватан третман. Није постојала могућност да се запосленима који 
то желе, омогући прелазак са пуног на непуно радно време и обрнуто. Последица 
оваквог решења је онемогућавање запослених који због породичних околности и 
обавеза желе да раде са непуним радним временом.  
  Такође, потребно је извршити усклађивање са Упутством Савета 97/81/ЕЗ о 
раду са непуним радним временом, у циљу омогућавања преласка запослених са 
пуног на непуно радно време  и обрнуто, као и обезбеђивање правовремених 
информација о расположивости послова са пуним и непуним радним временом  од 
стране послодавца.  
 Чл. 42, 43, 45. и 46. Одредбе закона које се односе на закључивање уговора 
о раду за обављање послова кућног помоћног особља имале су недостатке, пре 
свега јер су се закључивали фиктивни уговори ради остваривање права на 
породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета. Такође, непостојање 
рока у коме су се ти уговори пријављивали надлежном органу имали су за 
последицу могућност ретроактивног регистровања и представљали су извор 
злоупотреба овог института. Такође, недовољно прецизирана садржина ових 
уговора била је сметња у пракси.  
 Напредне технологије имају за последицу потребу увођења рада на даљину 
и рада од куће као флексибилним облицима рада који смањују трошкове 
послодавцу, са једне стране, а са друге омогућавају запосленима који раде на овај 
начин да остваре и додатне приходе и ускладе своје породичне обавезе на 
задовољавајући начин. 
 Члан 48. У овом члану потребно је извршити терминолошко усклађивање 
са прописима из области привреде у делу који се односи на лица која обављају 
послове директора. 
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 Чл. 50, 51. и 53.  Савремени услови пословања и унапређење међународних 
стандарда у вези са појмом радног времена, непуног радног времена, као и 
прековременог рада условили су потребу прецизирања и усклађивања ових 
института са међународним стандардима. Непостојање појма радног времена  као 
ни појма приправности имали су у пракси за последицу произвољно тумачење 
ових појмова, што је отварало могућност за  смањење права запослених. 
 Такође потребно је изврши усклађивање са Упутством Европског 
Парламента и Савета 2003/88 у делу који се односи на начин дефинисања радног 
времена и  дужине прековременог рада.  
 Члан 56.  Због потреба посла код послодавца било је потребно прописати 
да се начин распореда радног времена може на недељном нивоу организовати  и на 
други начин. 
 Члан 56.  Примена ове одредбе у пракси указала је на потребу да се иста 
прецизира у делу који се односи на обавезу послодавца да запосленог обавести о 
распореду и промени распореда радног времена у одређеним роковима и у 
одређеним ситуацијама, како би запослени био благовремено обавештен о истом.  

Потребно је извршити и усклађивање са Упутством Европског Парламента 
и Савета 2003/88 у делу који се односи на максимално радно време у току недеље. 
 Члан 57.  Прерасподела радног времена у референтом периоду од шест 
месеци како је прописано овом одредбом није била довољна за многе сезонске 
послове. Досадашња пракса је показала да овај шестомесечни период није био 
довољан, јер  многи сезонски послови (пољопривреда, туризам, грађевинарство и 
др.) управо трају шест месеци, тако да је тај референтни период за прерасподелу 
био прекратак. Такође се указала потреба да се прецизира  одредба о  
прерасподели радног времена тако да се иста односи и на случајеве када запослени 
раде непуно радно време  
 Потребно је извршити и усклађивање са Директивом Европског Парламента 
и Савета 2003/88 у делу који се односи на прерасподелу раног времена. 
 Члан 61. Потребно је дати основ за упис стажа осигурања или обрачун и 
исплата прековремених сати у случају престанка радног односа пре истека времена 
за које се врши прерасподела радног времена .    
 Члан 63. Највише проблема у пракси и негативних финансијских ефеката 
имала је одредба која није имала  дефиницију сменског рада  јер се исти дефинисао 
на различите начине. Све то је имало за последицу неједнак третман запослених 
који су радили у режиму сменског рада, јер се некима тај рад вредновао, а другима 
није због различитог тумачења сменског рада.  
 Од самог почетка примене Закона о раду из 2005. године постало је јасно да 
ће у пракси "сменски рад"  за који није постојала дефиниција изазвати проблеме у 
примени.  Питање „сменског рада“ је од тада постало камен спотицања и разлог 
перманентних сукоба интереса запослених и послодаваца који имају за последицу 
све учесталије штрајкове и судске спорове.  
 Проблем је што Закон о раду, иако предвиђа сменски рад као метод 
организације радног времена не даје дефиницију истог, па је и то један од разлога 
зашто је ово питање тако спорно.   
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 Посебно је уочен проблем неуједначене судске праксе у покренутим 
споровима и различита квалификација рада у смени, као и спорно разграничење 
између рада у смени и других режима распореда радног времена. Иако је постојало 
више предлога тужених страна надлежним судовима за заузимањем става по овом 
питању,  ти предлози нису усвојени, тако да до данас по овом правном питању и 
даље имамо неуједначени судску праксу, иако се ради о питању од 
општегдруштвеног интереса. Овим је у крајњој линији доведено у питање основно 
уставноправно начело о једнакој судској  заштити и гарантованом праву свих 
запослених из радног односа да заштиту својих права остварују под истим 
условима. 
 Ради илустрације колико је решавање овог проблема важно је и чињеница да  
према подацима који су достављени од стране Електропиривреде  Србије, од преко 
11.000 сменских радника у систему ЕПС-а, 8650 запослених до сада је покренуло 
парнице које за предмет имају захтев за исплату увећања зарада по основу 
сменског рада. Од тог броја је до краја октобра 2011. године усвојено 1426 
тужбених захтева и одбијен 451 тужбени захтев, а укупан исзнос исплаћен по 
правоснажним судским пресудама достигао је висину од 652 милиона динара.   

Ова измена је у складу са  Директивом 2003/88/ЕЗ Европског Парламента и 
Савета у вези са одређеним аспектима радног времена у делу који се односи на 
дефиницију сменског рада и  запослених који раде по сменама. 
 Члан 64. Ову одредбу је било потребно прецизирати због могућности 
запослених да раде се  непуним радним временом.  
 Члан 66. Ова одредба је различито тумачена у пракси, тако да је било 
потребно исту прецизирати да запослени има право на дневни одмор у трајању од 
најмање 12 часова непрекидно у оквиру  24 часа. 

Ова измена је у складу са  Директивом 2003/88/ЕЗ Европског Парламента и 
Савета у вези са одређеним аспектима радног времена у делу који се односи на 
период минималног дневног одмора у оквиру 24 часа. 
 Члан 67. Досадашњом одредбом такође није прецизирано да запослени има 
право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се додаје 
време  дневног одмора од 12 часова, ако законом није друкчије одређено.  Само 
изузетно, запослени који због обављања посла у различитим сменама или у 
прерасподели радног времена не може да користи одмор од 12 часова из претходног 
дана, има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно.  

Ова измена је у складу са . Директивом 2003/88/ЕЗ Европског Парламента и 
Савета у вези са одређеним аспектима радног времена у делу који се односи на  
минимално трајање недељног одмора. 
 Чл.  68. 71. и 72-75. Ове одредбе су у пракси стварале највеће проблеме јер 
није прецизирано да запослени има право на пун годишњи одмор након шест 
месеци непрекидног рада у календарској години у којој је засновао радни однос, па 
је запослени којем престаје радни однос на почетку године имао право на пун 
годишњи одмор. Досадашња решења нису експлицитно  уређивала могућност да 
запослени  који је  годишњи одмор прекинуо због  привремене спречености за рад да 
преостали део годишњег одмора настави  да користи у договору са послодавцем, што 
је имало за последицу ускраћивање годишњег одмора запосленом. Такође,ситуација 
када запосленом извесно престаје радни однос у току календарске године, а посебно   
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на почетку године, представљало је  правну празнину и различиту праксу у примени 
Закона када је у питању коришћење годишњег одмора запосленима који су 
засновали радни однос на одређено време. 
 Одредба која прописује да запослени користи одмор у два дела, а први део у 
трајању од 15 радних дана је и за запослене и за послодавца имала  негативне 
последице. Са једне стране, послодавци у летњим месецима за које је пуна сезона, 
остајали су без потребних запослених, а запосленима се није омогућавало да када им 
је потребно користе годишњи одмор у краћем трајању у првом делу.   
  Питања која се односе на доношење решења о коришћењу годишњег одмора 
такође су била спорна у пракси тако да се указала потреба да се ове одредбе 
прецизирају како би послодавци у истим ситуацијама поступали на исти начин. 
Посебно је истакнут проблем великог администрирања код послодаваца који имају 
велики број запослених,  а користе годишњи одмор у исто време (колективни 
годишњи одмор),  што подразумева доношење великог броја решења.  
 Члан 76. Ова одредба је имала за последицу да је накнада штете често била 
замена за годишњи одмор што није била сврха одредбе, а и међународни стандарди 
прописују да запослени не може да се одрекне права на коришћење годишњег одмора 
нити му то право послодавац може ускратити. 
 Овим чланом врши се усклађивање са  чланом 8. став 2.  Конвенцијом МОР 
132 о плаћеном годишњем одмору.  
 Члан 77. У пракси су најчешће дилеме биле у вези са коришћењем два дана за 
добровољно давање крви, те се указала потреба да се ова одредба прецизира, како би 
се отклониле све недоумице у погледу питања да ли су то два радна дана или 
узастопна дана. Такође законом је предвиђен широк круг лица која могу да користе 
плаћено одсуство. Циљ је да се законом установи минимум, а да се колективним 
уговорима успостављају већа права која су резултат договора социјалних партнера.   
 Члан 89. У циљу заштите материнства потребно је да се заштита прошири 
и на запослену која доји дете, а у случају када послодавац није у могућности да јој 
обезбеди прописану заштиту дужан  је да запосленој обезбеди обављање других 
одговарајућих послова, а ако таквих послова нема, да је упути на плаћено одсуство.  

Ово је обавеза која произилази из одредаба  Конвенције МОР 183 о заштити  
материнства и Препоруке 191. 
 Члан 90. Такође у циљу заштите материнства потребно је утврдити забрану 
да запослена жена  за време трудноће  као и запослена која доји дете не може да ради 
прековремено и ноћу, ако би такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета, 
на основу налаза надлежног здравственог органа.  Такође, запослена жена за време 
трудноће би требала да има право на плаћено одсуство са рада у току дана ради 
обављања здравствених прегледа у вези са трудноћом, одређених од стране изабраног 
лекара у складу са законом, о чему је дужна да благовремено обавести послодавца. 

Ова измена је у складу са Конвенцијом МОР 183. о заштити материнства у 
делу који се односи на плаћено одсуство са рада у току дана ради обављања 
здравствених прегледа. 

Члан 98.  Потребно је извршити терминолошко усклађивање, јер запослена 
има право да на свој захтев ради непуно радно време, а не скраћено  као што је у 
важећој одредби прописано. 
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 Члан 101. У овом члану потребно је извршити прецизирање и 
терминолошко усклађивање са прописима којима се регулише област запошљавања 
особа са инвалидитетом.   
 Члан  102. Постојеће решења у Закону о раду не садржи основ за  исплату 
отпремнине у случајевима када особи са инвалидитетом послодавац не може да 
обезбеди обављање одговарајућих послова, па је тако запосленом  могао да 
престане радни однос због тога што немају потребне способности за обављање 
послова на којима раде, без обавезе послодавца да му исплати отпремнину.   

Чл. 105. - извршено је систематизовање свих примања из овог закона која 
по својој природи не би требала да се не сматрају зарадом, чиме је избегнуто да се 
наведено оставља тумачењу.  

Члан 108. укинуто је обавезно увећање зараде за рад у сменама имајући у 
виду нови начин дефинисања сменског рада у члану 63. закона, услед чега исти 
треба ценити као отежан услов рада у зависности од његовог организовања и 
вредновања приликом утврђивања основне зараде.    

Чл. 111-113.  Велики број проблема у пракси је проузрокован због 
непрецизности института ''минимална зарада''. Наиме, Социјално-економски савет, 
доноси Одлуку о висини минималне зараде, у нето износу по сату (без 
припадајућих доприноса и пореза), док су сва друга права запослених која су 
уређена Законом о раду и у другим законима (а која су везана за минималну 
зараду), утврђена у ''бруто'' износу, тј са припадајућим порезима и доприносима. У 
пракси, велики број послодаваца (свесно или несвесно), у ситуацијама када је 
одређено право везано за минималну зараду (као доњи лимит), као тај лимит 
користи податак о  ''нето'' минималној зараде (јер Одлука садржи нето податак), а 
не ''бруто'' износ минималне зараде. 

Према важећем концепту, минимална зарада уговара се на основу 
одређених критеријума који се више не публикују (трошкови живота, на пример), а 
при том се не узимају у обзир други фактори који су од утицаја на минималну 
зарада (нпр. кретање промета  у трговини на мало, ниво продуктивности и др). 
Поред тога, велики број послодаваца у пракси има проблем да испланира трошкове 
пословања за наредну годину, будући да се Одлука о висини минималне зараде, 
према важећем решењу, доноси у тренутку када иста треба да се примењује (у току 
текуће године), а послодавци су дужни да своје финансијске планове, тј планове 
пословања донесу пре почетка текуће, односно крајем претходне године. 

Члан 118. до сада важеће законско решење предвиђало је право запосленог 
да тражи новчану накнаду трошкова «превоза» и «топлог оброка», иако је 
послодавац био у могућности да ова права обезбеди на други начин (нпр. 
сопствени превоз). Такође, у циљу спречавања злоупотреба фиктивног 
пријављивања запосленог на друга места становања и остваривања накнаде 
значајно већих трошкова  превоза, предвиђено је да на основу накнадне промене 
места становања, запослени може да добије додатно увећане трошкове превоза 
само уз сагласност послодавца. Накнада трошкова за службени пут у иностранство 
се не везује више за владину уредбу која уређује ову накнаду за државне 
службенике, имајући у виду специфичности послова различитих послодаваца који 
својим актима треба да уреде ову материју. 
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Члан 119. Важеће решење којим се обавезује послодавац да запосленом 
приликом одласка у пензију исплаћује најмање троструки износ просечне зараде у 
Републици Србији, представља ограничавајући фактор за послодавце који желе да  
запошљавају лица са искуством, а која су најчешће лица пред пензијом. Основна 
примедба послодаваца је да запошљавање ових лица, ствара значајне трошкове за 
послодавце, с обзиром да када испуне услове за пензију остваре право на 
отпремнину које је законом дата у великом износу, нарочито имајући у обзир мале 
послодавце и њихове могућности.  

Члан 121-122. предвиђа да обрачун зараде има снагу јавне исправе, а  
његов образац прописује министар рада. Тиме се остварује могућност брже и 
ефикасније наплате потраживања запослених. 
 Чл. 124 - 126. Сврха остваривања права пред Фондом солидарности није да 
се заштите права лица која самостално обављају делатност, већ лица која су 
засновала радни однос код послодавца уговором о раду у складу са Законом о раду. 
Будући да се у пракси појавио одређени број захтева предузетника и оснивача као и 
других чланова привредних субјеката за остваривање права код Фонда 
солидарности било је потребно изменити одредбе на наведени начин.Пракса је 
показала да се Фонду солидарности обраћају захтевом за исплату средстава по 
основу права предвиђених овим члановима, када се у поступку стечаја усвоји План 
реорганизације. Како је Законом о стечају прописано да се по доношењу решења о 
потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца 
и других лица, као и обавезе стечајног дужника одређене планом реорганизације, 
уређују искључиво према условима из плана реорганизације и да усвојени план 
реорганизације представља извршну исправу, те се сматра новим уговором за 
измирење потраживања која су у њему наведена, сматрали смо неопходним да се 
ово дефинише и овим одредбама, како би се прецизирало и појаснило да стечајни 
повериоци у овом случају немају право на остваривање права пред Фондом 
солидарности.   
 Члан 136. Потребно је извршити терминолошко усклађивање са другим 
законима који регулишу статус запослених у јавним службама, будући да се Фонд 
солидарности сматра јавном службом, те је потребно извршити усклађивање са 
законом који регулишу плате запослених у јавним службама, а у које спадају и 
запослени у Фонду. 
 Члан 139, 143 и 144. односи се на поступак за остваривање права 
запослених на исплату неисплаћених потраживања код послодавца над којим је 
отворен стечајни поступак. Будући да је у складу са одредбама Закона о стечају 
прописано да против закључка о признатим и оспореним потраживањима стечајних 
поверилаца није дозвољена жалба или приговор, то произилази да је наведени 
закључак правноснажан даном доношења. У том смислу је било потребно 
извршити измену одредбе 139. овог закона. Прецизирано је да право пред Фондом 
имају и наследници странке која је за живота поднела захтев Фонду а о њему није 
одлучено.Такође, дат је правни основ за поступање Фонда у случају да је део 
потраживања исплаћен у стечају. 
 Члан 152. Потребно је овај члан брисати, јер промена власништва над 
капиталом (куповина и продаја акција) нема за последицу промену послодавца у 
смислу чл,. 147-151. Закона о раду. 
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Чл. 155. и 158.  Ове одредбе у пракси су у највећој мери били препрека за  
запошљавање старијих лица, јер су послодавци били у обавези да ако запосле таква 
лица исплаћују отпремнине у случају технолошког вишка за укупан стаж осигурања 
што је за послодавце био изузетно велики трошак. и избегавали су да та лица 
запошљавају. Овим одредбама се предлаже да се при исплати отпремнине 
приликом утврђивању вишка запослених узима у обзир само период проведен у 
радном односу код последњег  послодавца, а висина отпремнине се утврђује у 
складу са општим актом или уговором о раду и не може бити нижа од збира 
трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код 
послодавца код кога остварује право на отпремнину, с тим да не може да се 
исплати за исти период за који је исплаћена код истог или другог послодавца. 

За утврђивање висине отпремнине потребно је утврдити да се у период за 
обрачун отпремнине урачуна и време проведено у радном односу код послодавца 
претходника, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом. 
 Овим одредбама поред осталог потребно је извршити усклађивање са  
посебним прописима којима се утврђују органи надлежни за одлучивање код 
послодавца за доношење програма решавања вишка запослених.   
 Чл. 165, 167, 169. и 170. -  У питању је потреба усклађивања са Законом о 
кривичном поступку који у члану 5. прописује да  кривично гоњење започиње 
првом радњом јавног тужиоца или овлашћених службених лица полиције на основу 
захтева јавног тужиоца, ради провере основа сумње да је учињено кривично дело 
или да је одређено лице учинило кривично дело као и подношењем приватне тужбе.  
С тим у вези потребно је предвидети да се запослени може привремено удаљити са 
рада не кад је покренут кривични поступак већ кад је кривично гоњење започето.  
 Имајући у виду презумпцију невиности, потребно је водити рачуна о томе 
да удаљење запосленог са рада у случају када је против њега започето кривично 
гоњење може да траје до правоснажног окончања тог кривичног поступка. 
 Члан 171. Пракса је наметнула потребу да се прецизира да послодавац може 
запосленом да понуди измену уговорених услова рада између осталог ради промене 
елемената за утврђивање основне зараде, накнаде зараде, увећане зараде и других 
примања запосленог који су садржани у уговору о раду.  
 Члан 172 Такође потребно је да се уз анекс уговора о раду предвиди да је 
послодавац дужан да запосленом достави писмено обавештење које садржи разлоге 
за понуду. Потреба праксе намеће неопходност да се у случајевима отказа уговора 
о раду због одбијања понуде анекса уговора о раду, запосленом омогући да у 
судском поступку против таквог отказа, оспорава и законитост анекса уговора о 
раду. 
  Члан 172а Потреба праксе намеће неопходност да се у одређеним 
случајевима уговор о раду мења и допуњује без спровођења поступка анексирања  
уговора о раду у смислу члана 172. овог закона. 
 Члан 174. Важећа одредба, која прописује да се у случају упућивања 
запосленог на рад код другог послодавца уговором о раду на одређено време код 
другог послодавца запосленом не могу утврдити мања права  од права која је имао 
код послодавца који га упутио на рад, је непотребна и нејасна и у пракси се 
различито тумачила. Различито се тумачила због тога што је послодавац код 
анексирања уговора о раду приликом премештаја на друге послове у обавези да 
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запосленом понуди посао за које се захтева иста врста и степен стручне спреме, а 
не и висина зараде. Тако и у случају упућивања запосленог на рад код другог 
послодавца  формулација да се запосленом  не могу утврдити мања права од права 
која је имао код послодавца који га је упутио је непотребна, јер послодавац  
упућује запосленог на рад код другог послодавца на одговарајуће послове који има 
своја општа акта која се примењују на све запослене па тако и на оне које је други 
послодаваца  упутио код тог послодавца. С тим у вези одговарајућим послом се 
сматра посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме, а не 
и исти износ зараде.  
 Члан 178. Потребе праксе условиле су да се отказни рок за запосленог 
ограничи на 30 дана. Ово из разлога јер су у пракси били чести случајеви да су 
послодавци утврђивали непримерено дуге отказне рокове.  
 Члан 179. Разлози за отказ прописани овом одредбом нису били довољно 
разрађени, а пракса је показала да је законски оквир за најчешће случајеве  повреде 
радне обавезе и непоштовање радне дисциплине неопходан.  
 Посебно је питање утврђивања алкохолисаности запосленог у пракси 
стварало проблеме јер послодавци нису имали механизам за утврђивање стања 
алкохолисаности или стања под дејством других опојних средстава.   
 Члан 179.а  Због потребе праксе, у случају непоштовања радне дисциплине 
или повреде радне обавезе када послодавац сматра да постоје олакшавајуће 
околности или да те повреде нису такве природе да запосленом престане радни 
однос  било је потребно увести и новчане казне, продужење трајања већ постојеће 
мере привременог удаљења са рада без накнаде у трајању до 15 радних дана, као и  
опомена пред отказ као трећа мера.  
 Члан 180. Потребно је прецизирати одредбе у вези са поступком пре 
престанка радног односа или изрицања друге законске мере у случајевима када 
постоји сумња да је запослени учинио повреду радне обавезе или непоштовање 
радне дисциплине.    
  Члан 180а Због потребе праксе и прописаних међународних стандарда 
потребно је да у случају отказивања уговора о раду због неостваривања резултата 
рада  или када запоседни нема потребна знања и способности за обављање послова 
на којима ради да послодавац запосленом, да одговарајућа упутства и писано 
обавештење у вези са недостацима у раду запосленог, па ако запослени настави да 
ради супротно датим упутствима, послодавац може да му откаже уговор о раду. 
Судови су примењујући овај међународни стандард доносили пресуде у корист 
запослених, јер послодавци према важећој одредби нису имали обавезу остављања 
рока у коме ће запослени да следећи упутства послодавца покажу потребне знања 
и резултате у додатно остављеним роковима,   па су отказивали  уговоре о раду без 
ове процедуре. 
 Члан 181. Проблем у пракси са овом одредбом је што послодавац није увек 
упознат ком синдикату запослени припада, што представља проблем у пракси у 
поступку отказивања уговора о раду, зато је потребно ову одредбу прилагодити 
потребама праксе. 

Члан 184. Продужени су рокови застарелости за отказивање уговора о раду 
на шест месеци (субјективни рок) и 12 месеци (објективни рок). 
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 Члан 182. Период забране запошљавања од шест месеци на истим 
пословима на којима је радио запослени који је проглашен вишком је исувише 
дугачак па је  због потребе праксе потребо исти скратити, а потребно је имати у 
виду да се тај рок изузме у случају када послодавац даје отказ особи са 
инвалидитетом из разлога непостојања одговарајућих послова на које је могуће 
таквог запосленог преместити, јер у том случају послодавац има потребу да 
попуни такво слободно радно место без одлагања.   
 Члан 187. Апсолутна заштита од отказа уговора о раду није могућа јер ако 
запослена учини кривично дело на раду или у вези са радом немогуће је да иста 
има заштиту од отказа уговора о раду јер сврха одредбе није да се штите 
починиоци кривичних дела, већ да запослена не може да добије отказ уговора о 
раду зато што је трудна или се налази на одсуству због неге детета или посебне 
неге детета. Такође, због проблема у пракси било је потребно извршити 
прецизирање одредбе тако да је решење о отказу уговора о раду из ст.1 и 2.овог 
члана ништаво ако су на дан отказа уговора о раду послодавцу биле познате 
околности из става 1. овог члана или ако запослени, у року од 30 дана престанка 
радног односа, односно пријема решења о отказу ако је решење достављено после 
престанка радног односа, обавести послодавца о постојању околности из става 1. 
овог члана и о томе достави одговарајућу потврду. Ово из разлога јер су 
послодавци одмах по закључењу уговора о раду на одређено време уручивали и 
решење о престанку радног односа са датумом истека рока на који се уговор и 
закључује и тиме онемогућавали запосленим женама да остваре право на 
продужење радног односа на одређено време услед утврђене трудноће  

Члан 188. Заштита синдикалних представника је усклађена са одредбама 
конвенције МОР-а у смислу да синдикални представници и  други представници 
запослених  више немају апсолутну заштиту која није уважавала потребе процеса и 
организације рада, већ заштита којом се онемогућава да добију отказ или да се 
ставе у неповољнији положај због њиховог статуса или активности. 
 Члан 189. Законом је потребно прописати минимум услова, а  социјалним 
партерима препустити да  приликом закључивања колективних уговора утврђују 
виши ниво права за запослене. 
 Члан 189а Усклађивање са Препоруком 166 . која у члану 17. прописује да 
запослени коме престаје радни однос има право да од послодавца захтева да му 
изда потврду, која садржи датум почетка и престанка радног односа, врсту, 
односно опис послова на којима је запослени радио. Запослени има право да од 
послодавца тражи и оцену његовог понашања и резултате рада. 

Члан 191. Овим чланом прописују се правне последице незаконитог отказа, 
при чему је потребно направити разлику између отказа за који се у судском 
поступку утврди да није постојао законски основ, нити разлог у односу на случај 
када се у судском поступку утврди да су постојали основани разлози за отказ 
запосленом, али је послодавац прекршио процедуралне одредбе закона. Ово је пре 
свега потребно ради уједначавања судске праксе.  
 Члан 192. Постојећа одредба онемогућавала је послодавцима да одлучивање 
о правима и обавезама запослених пренесу на друга лица која нису запослена код 
послодавца. Ово је нарочито изражено код страних послодаваца који су  послове  
везане за регулисање радно правног статуса запослених поверавали адвокатима и 
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другим лицима која нису запослена код послодавца, а с обзиром да према 
садашњем  решењу  у закону то није било могуће, у пракси је стварало проблеме 
које је  требало отклонити. Честе су биле и  судске одлуке о незаконитим отказима 
јер  су решења о отказу уговора о раду потписивала лица која нису у радном 
односу код послодавца.  
 Члан 195. Против решења којим је повређено право запосленог или кад је 
запослени сазнао за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је 
запослени члан ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним 
судом. Рок за покретање спора је 90 дана.  По правилу су рокови много краћи 8 и 
15 дана, а скраћење овог рока  на 60 дана је из разлога правне сигурности и 
извесности за послодавца. 
 Члан 198.  Досадашња пракса у примени ове одредбе често је била спорна, јер 
се посебним прописима утврђивала старосна граница члана омладинске и студентске 
задруге,  а досадашња одредба је изричито прописивала старосну границу од 30 
година што није било у  сагласности са прописима којима се регулише област 
задругарства. 

Члан 200. Уговор о заступању и посредовању потребно је брисати из Закона 
о раду, јер су ови уговори регулисани Законом о облигационим односима. 

Члан 203. Потребно је брисати овај члан, јер се област предузетништва 
регулише посебним законом. 

Члан 204.  Члан 204. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици („Службени гласник РС”, број 
17/97) престају да важе 1. јануара 2016. године.   

Циљ ове одредбе је  укидање непотребне администрације.   
 Члан 210. Изменама овог члана утврђена је обавеза послодавца да синдикату 
који делује код њега, а не неком другом синдикату, у складу са просторним и 
финансијским могућностима, обезбеди техничко просторне услове, као и да му 
омогући приступ подацима и информацијама које су неопходне за обављање 
синдикалних активности. 
 Члан 211. Оставља колективним уговорима или споразумима између 
послодавца и синдиката код послодавца, да утврде право на плаћено одсуство 
представнику синдиката, ради обављања синдикалне функције. Изузетак се прави за 
репрезентативне синдикате, ако нема колективних уговора или споразума, када закон 
утврђује минималан број часова плаћеног одсуства (задржава се постојеће решење 
из закона). 
      Члан 214.  Потребно је извршити измену висине накнаде зараде на коју има 
право синдикални представник који одсуствује са рада, а коју плаћа послодавац. 
Идеја предложених измена је да накнада зараде не буде уговорена у значајније 
већем износу од зараде коју би имао синдикални представник да ради, као што је 
то у  постојећем законском решењу.  
   
 Члан 229.  Измену је потребно извршити установљавањем потребне већине   
како би се омогућио ефикасан рад Одбора, тако да недоношење предлога Одбора 
не може бити разлог за неодлучивање министра о захтеву странке, што је до сада 
био случај.  
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 Члан 246 Изменама  ове одредбе потребно је дати могућност за закључивање 
посебног колективног уговора за јавна предузећа и друштва капитала чији је 
оснивач јавно предузеће и укинути одредбе о закључивању посебног колективног 
уговора за спортисте, тренере и стручњаке у спорту, јер се основ за закључење 
овог уговора налази у закону о спорту. 
  Чл. 247, 248. и 250. Исте је потребно изменити тако да се пропише да у 
закључивању колективних уговора за друштва капитала чији је оснивач јавно 
предузеће учествује и оснивач. Такође потребно је прецизирати да у име послодавца, 
колективни уговор потписује овлашћено лице за заступање послодавца.  

Чл. 257. - 261. Досадашње решење за проширено дејство колективног 
уговора које је доводило до могућности широке примене овог института, па и 
његове примене када нису испуњени услови у погледу процентуалне покривености 
запослених закљученим колективним уговором, показала је да нису уважаване 
могућности других послодаваца за примену уговорених решења, чак ни у 
покренутим поступцима за изузимање од примене колективног уговора са 
проширеним дејством који се нису разматрали. Такође, у примени се дешавало да 
уговарачи колективног уговора изузимају сами себе од примене финансијских 
одредби уговора са проширеним дејством иако су претходно тражили и остварили 
проширење колективног уговора на све друге послодавце. Стога се показало да је 
овај институт нарушавао и постојећи однос послодаваца који који су чинили 
значајну већину (обавезујући их да примењују одредбе у чијем заључењу нису 
учествовали) и послодаваца који су учествовали у закључењу колективног уговора 
са проширеним дејством. Предложено је да се, услед интереса економског опоравка 
и развоја, препусти послодавцима, односно удружењима послодаваца да 
сагледавајући сопствене финансијске могућности одлучују о регулисању 
међусобних односа са синдикатима.    
 Чл. 268–272. Овим одредбама регулисана су овлашћења инспектора у 
вршењу инспекцијског надзора. Посебан проблем у вршењу инспекцијског 
надзора била је одредба која прописује да ако послодавац са запосленим не 
закључи уговор о раду  сматра се да је запослени засновао радни однос на 
неодређено време даном ступања на рад. Међутим, ова одредба је у пракси 
стварала проблем, јер није постојало овлашћење инспектора да наложи послодавцу 
да са тим запосленим закључи уговор о раду у писаном облику.  
 Досадашњим решењем инспектор рада је био овлашћен да поднесе  захтев 
за покретање прекршајног поступка ако нађе да је послодавац, односно директор 
или предузетник, повредом закона или других прописа којима се уређују радни 
односи извршио прекршај, али законом није прописан рок. Како би се отклонила и 
ова  недоследност потребно је утврдити рок.   
 До сада је била прописана само санкција за ометање инспектора у раду, а 
конкретна обавеза (диспозиција) није била прописана те се указала потреба да се и 
овај недостатак  у закону пропише. 
   Рок од 15 дана од дана пријема жалбе у коме је министар дужан да одлучује 
по жалби је  нереално кратак те је потребно исти продужити.   
 Чл. 273-276. - Новчане износе прописаних казни потребно је ускладити са  
Законом о прекршајима, с тим што се треба водити рачуна да се повећа предвиђени 
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распон новчаних казни. Поред тога, потребно је  за одређене прекршаје прописати 
казну у фиксном износу, како би се применио институт прекршајног налога. 

Члан 272а Потребно је обезбедити  да министарства надлежна за послове 
рада, финансија и државне управе могу да преузму податке потребне за обављање 
послова из њихове надлежности из Јединствене базе Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања. На овај начин укида се непотребно 
администрирање а истовремено обезбеђује ефикаснији рад и контрола послодаваца 
од стране ових министарстава. 
 

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем новог закона? 
 
Основни циљ измена и допуна Закона о раду је унапређење постојећих 

радноправних института, потпунија заштита права запослених и усклађивање 
Закона о раду са потврђеним Конвенцијама МОР и прописима Европске уније. 

Такође било је потребно и  прецизирање појединих одредаба Закона које су се 
у пракси различито тумачиле и примењивале од стране послодаваца, а понекад су 
имале за последицу и различиту судску праксу што је доводило до правне 
несигурност. 

 
Конкретни циљеви који ће се доношењем закона постићи су: 

 Члан 3.  Циљ ових одредаба је да се иницира колективно преговарање тако 
што послодавац који не прихвати иницијативу репрезентативног синдиката за 
приступање преговорима за закључење колективног уговора, не може правилником о 
раду да уреди права и обавезе из радног односа. 
 Овим  чланом се прописује да се права и обавезе запослених уређују колективним 
уговором, а правилником о раду само у одређеним случајевима прописаним 
законом. Уколико се код послодавца не донесе колективни уговор због тога што 
ниједан учесник колективног уговора није покренуо иницијативу за почетак 
преговора ради закључивања колективног уговора, и послодавац донесе правилник 
о раду, дужан је да га достави репрезентативном синдикату у року од седам дана 
од дана његовог ступања на снагу. Ова обавеза проистиче из обавезе послодавца да 
информише запослене и синдикат о начину регулисања права и обавеза код 
послодавца.  
 Члан 12. Овим чланом се врши прецизирање и терминолошко усклађивање 
са прописима којима се регулише област запошљавања особа са инвалидитетом.    
 Члан 22. Овим чланом се такође врши прецизирање и терминолошко 
усклађивање са прописима којима се регулише област запошљавања особа са 
инвалидитетом.  
  Члан 23. Овом одредбом прописано је да у случајевима дискриминације 
прописаним Законом о раду лице може да покрене пред надлежним судом поступак 
за накнаду штете, при чему је новим решењем прописано да ако у току поступка 
тужилац учини вероватним да је извршена дискриминација терет доказивања да 
није било понашања које представља дискриминацију је на туженом. Овим се врши 
усаглашавање са Директивом 2006/54ЕЗ Европског парламента и Савета о 
спровођењу начела једнаких могућности и једнаког третирања мушкараца и жена, у 
делу који се односи на терет доказивања 
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 Члан 24. Овим одредбама жели се  прецизирати садржина правилника о 
организацији и систематизација послова као и могућност да се у правилнику 
утврди број извршилаца.  Такође, циљ је да се послодавци који имају мањи број 
запослених и немају посебне организационе јединице ослободе обавезе доношења 
правилника о организацији и систематизацији, а све у корист мањег 
администрирања код послодавца.   
 Члан 28. Овим чланом се врши прецизирање и терминолошко усклађивање 
са прописима којима се регулише област запошљавања особа са инвалидитетом.  
 Члан 30. Овим  чланом прописује се обавеза послодавца да примерак 
уговора о раду приликом закључивања преда запосленом. Такође се врши  
усаглашавање са посебним прописима којима се утврђују органи надлежни за 
закључивање уговора о раду у име и за рачун послодавца 
 Члан 33. Такође у циљу смањења администрирања искључује се обавеза 
утврђивања елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде 
зараде, увећане зараде и друга примања запосленог, рокове за исплату зараде и 
друга примања на која запослени имају права као и трајање уобичајеног дневног и 
недељног радног времена, уколико су они утврђени законом, колективним 
уговором правилником о раду или другим актом послодавца у складу са законом, у 
ком случају се у уговору у моменту закључења уговора о раду  мора назначити 
којим су актом та права регулисана.  
 Такође, овом одредбом се врши усклађивање са Директивом Савета 
91/533/ЕЗ којом се послодавац обавезује да обавести запослене о условима који се 
односе на уговор о раду.   
 Члан 35.  Овим чланом се прописује  обавеза послодавца да уговор о раду  
или други уговор о радном ангажовању запосленог, послодавац држи у радним 
просторијама или на другом месту у зависности од тога где запослени или радно 
ангажовано лице ради. Овим се  олакшава инспекторима рада да у вршењу надзора 
утврде да ли лица која се затекну на раду код послодавца имају уредну 
документацију која је потребна како би се  утврдио  њихов радно правни статус и 
да ли је послодавац у сваком конкретном случају поштовао закон. Крајњи циљ ове 
одредбе је и спречавања рада на црно, односно закључивање антидатираних 
уговора о раду по извршеном инспекцијском надзору. 
 Члан 36. Овим чланом прописује се да запослени који има уговор о раду 
којим је уговорен пробни рад  може обављати један или више повезаних односно 
сродних послова, како би се омогућило запосленом да радне потенцијале са којима 
располаже искаже на различитим пословима, и тиме олакша послодавцу одлуку о 
томе на којим пословима ће запослени бити ангажован. 
 Уколико запослени не покаже очекиване резултате у току пробног рада, 
послодавац има обавезу да у решењу о отказу уговора о раду образложи разлоге 
отказа уговора о раду, како би се спречило да се овај институт злоупотребљава и 
да само они који заиста нису испунили очекиване резултате могу очекивати отказ    
уговора о раду. 
 Члан 37. Овом изменом би се запосленима пружила могућност за 
закључивање  уговора на одређено времена до 24 месеца, а под одређеним 
условима најдуже три године, што би у многоме побољшало ситуацију на пољу 
тржишта рада, а тиме се подстакло запошљавање. Посебно је значајна одредба која 
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омогућава запошљавање на одређено време на дужи период лица која спадају у 
категорију теже заношљивих. Такође је значајна и одредба којом се омогућава 
новооснованим послодавцима да запошљавају на одређено време до 36 месеци, 
док пословање не достигне одређени ниво када тај исти послодавац буде могао да 
запошљава лица на неодређено време, са једне стране, а запосленима се омогућава 
да имају извесност статуса запослених на један дужи период који им омогућава 
планирање евентуалних задуживања код банака и др. Увођењем ових одредаба 
жели се спречити да послодавци када имају за то потребе запошљавају по основу 
уговора о раду, а не по основу уговора ван радног односа, што је неповољније за 
запосленог, јер за време рада по уговору ван радног односа не остварује сва права 
која би по основу уговор о раду остваривао. Процена је да би се послодавци 
опредељивали за заснивање радног односа на одређено време, а не прибегавали 
другим видовима радног ангажовања која су неповољнија за запослене или, још 
екстремније, раду на црно. Такође се прописују и случајеви закључивања уговора 
о раду на одређено време за рад на пројектима, као и случајеви запошљавања 
странаца који имају временски ограничене дозволе боравка и рада, на периоде док 
те околности и трају. 
  Члан 38. Овим чланом је потребно извршити прецизирање и терминолошко 
усклађивање са прописима којима се регулише област безбедности и здравља на 
раду. 
 Члан 40.  Предложеним одредбама ближе се уређује рад са непуним радним 
временом, као једном од флексибилних облика рада који  као такав може бити 
погодан за запослене који  због породичних околности желе да раде са непуним 
радним временом. С обзиром на висок степен незапослености у Србији, потребно је 
омогућити запосленима који то желе да раде са непуним радним. Циљ је ове 
одредбе да се запосленима који раде са непуним радним временом обезбеде исти 
услови рада као и запосленом са пуним радним временом који ради на истим или 
сличним пословима, те да  ови запослени имају зараду, друга примања и друга 
права из радног односа сразмерно времену проведеном  на раду, осим ако за 
поједина права није друкчије одређено. Овом одредбом жели се подстаћи да 
послодавац благовремено обавештава запослене о доступности послова са пуним и 
непуним радним временом, као и да послодавац има обавезу да размотри све 
захтеве запослених који се односе на прелазак са пуног на непуно радно време и 
обрнуто. Колективним уговором се може уредити сарадња и информисање 
синдиката о пословима са непуним радним временом. 
 Такође, овим одредбама се врши усклађивање са Директивом Савета 
97/81/ЕЗ о раду са непуним радним временом, у циљу омогућавања преласка 
запослених са пуног на непуно радно време и обрнуто, као и обезбеђивање 
правовремених информација о расположивости послова са пуним и непуним 
радним временом  од стране послодавца, као и у делу се односи на примену  начела 
про рата темпорис. 
  Чл. 42, 43, 45. и 46. Овим одредбама уводи се рад на даљину као један  од  
флексибилних облика рада. Развој информационих технологија и њена све већа 
примена на радном месту довели су до промена начина рада код послодавца. Данас 
све већи број запослених може радити на даљину, далеко од простора свога 
послодавца користећи нове технологије. Користи за послодавца су пре свега 
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смањење трошкова рада, повећање продуктивности уз истовремено лакше 
запошљавање, а за запосленог комфорнији начин организације властитог радног 
времена. Због раста ове појаве указала се потреба да се и овај начин  рада законски 
уреди, те је овим одредбама прописано  да основна зарада овако запослених лица 
не може бити мања од основне зараде лица која раде у просторијама послодавца на 
истим пословима. Такође овим одредбама прецизирана је и садржина уговора о 
раду на даљину и уговора о  раду од куће. 
 Овим одредбама ограничава се закључивање уговора о раду за обављање 
послова кућног помоћног особља, и то између супружника и крвних и тазбинских 
сродника до одређеног степена сродства, из разлога што између ових лица постоји 
законска обавеза издржавања, бриге и старања. Овим се жели спречити 
закључивање фиктивних уговора између ових лица ради коришћења права на 
породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета. 
   Такође је потребно укинути  Законом прописана обавеза регистровања 
говора о раду ван просторија послодавца и уговора о раду за обављање послова 
кућног помоћног особља (члан 46), а податке о овим уговорима, као и друге 
податке потребне за обављање послова из надлежности Министарства надлежног  
за област рада, преузимаће се из Јединствене базе Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања. На овај начин укида се непотребно администрирање а 
истовремено обезбеђује адекватнија евиденција наведених уговора.  
 Члан 48. Овим чланом је потребно извршити усаглашавање са посебним 
прописима којима се утврђују органи надлежни за одлучивање код послодавца.  
 Чл. 50, 51. и 53. Циљ ових одредаба је да се  прецизирају појмови радног 
времена, пуног и непуног радног времена, као и прековременог рада, као би се исти 
ускладили са међународним стандардима Према новом решењу радно време је 
временски период у коме је запослени дужан, односно расположив да обавља 
послове према налозима  послодавца на месту где се послови обављају, при чему се 
послодавац и запослени могу договорити да један период радног времена 
запослени обавља од куће, и ово време се сматра радним временом. 
 Радним временом не сматра  се време у коме је запослени приправан да се 
одазове на позив послодавца да обавља послове при чему се запослени не налази на 
месту где се његови послови обављају.  
 Овим одредбама се прецизира појам пуног и непуног радног времена, а 
непуним радним временом, сматра се радно време краће од пуног радног времена. 

Такође,  утврђује се да прековремени рад не може да траје дуже од осам часова 
недељно, нити дуже од 12 часова дневно укључујући и редовно радно време 
запосленог.  Прековремени рад  не може да се одреди запосленом који ради на 
пословима на којима је уведено скраћено радно време, осим ако је законом друкчије 
прописано. 

Овим се врши усклађивање са Директивом Европског Парламента и Савета 
2003/88 у делу који се односи на начин дефинисања радног времена и  дужине 
прековременог рад.  
 Члан 55. Овим чланом утврђује се начин распореда радног времена при чему 
је прописано да послодавац код кога се рад обавља у сменама, ноћу или кад природа 
посла и организација рада то захтева   радну недељу и распоред радног времена може 
да организује на други начин. Такође се утврђује и могућност увођења клизног радног 
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времена. Циљ ове одредбе је да се да законски оквир да се радна недеља и распоред 
радног времена могу организовати на други начин у односу на законом прописан, 
због организације и потреба процеса рада код послодавца.  
 Члан 56. Овом одредбом  ближе се уређују рокови у којима је послодавац у 
обавези да запосленог обавести о распореду и промени распореда радног времена. 

Такође  се прописује да код послодавца код кога је рад организован у сменама 
или када то захтева организација рада, пуно или непуно радно време запосленог не 
мора бити распоређено једнако по радним недељама, већ се утврђује као просечно 
недељно радно време на месечном нивоу, при чему  запослени може радити 
најдуже 12 часова дневно, односно 48 часова недељно, чиме се врши усклађивање 
са Упутством Европског Парламента и Савета 2003/88 у делу који се односи на 
максимално радно време у току недеље. 
 Члан 57. Циљ ове одредбе је да се прерасподела радног времена може 
извршити тако да укупно радно време запосленог у  току шест месеци  у 
календарској  години у просеку не буде дуже од уговореног радног времена 
запосленог. Овим се врши усклађивање са одредбама о непуном радном времену, 
јер запослени са непуним радним временом такође могу радити у режиму 
прерасподеле радног времена.  
 Такође потребно је предвидети могућност да се колективним уговором може 
утврдити прерасподела радног времена која неће бити на нивоу календарске године 
и иста може трајати најдуже девет месеци. Разлог за увођење оваквог решења је а    
пружање могућности појединим послодавцима који обављају одређене делатности 
које су сезонског карактера да се колективним уговорима прерасподела врши у 
дужем временском периоду од шест месеци, али не дуже од  девет месеци, те да се 
иста не ограничава на календарску годину.     

Овим се врши делимично усклађивање са Директивом Европског 
Парламента и Савета 2003/88 у делу који се односи на прерасподелу радног 
времена. 
 Члан 61. Потребно је изврши прецизирање и терминолошко усклађивање са 
прописима којима се регулише област пензијског и инвалидског осигурања и дати 
основ за упис стажа осигурања или обрачун и исплата прековремених сати у 
случају престанка радног односа пре истека времена за које се врши прерасподела 
радног времена.    
 Члан 63. Циљ увођења појма сменског рада је спречавање произвољности у 
досадашњим тумачењу сменског рада, јер постојеће одредбе у закону нису 
садржавале ову дефиницију, чиме се уводи правна сигурност, са једне стране, а са 
друге врши се усклађивање са Директивом 2003/88/ЕЗ Европског Парламента и 
Савета у вези са одређеним аспектима радног времена у делу који се односи на 
дефиницију сменског рада и  запослених који раде по сменама. 
 Члан 64. Потребно је извршити усклађивање са одредбама о непуном 
радном времену тако да право на одмор од 30 минута има и запослени који ради 
најмање шест часова дневно, а не само запослени који ради пуно радно време. 
Такође, запослени који ради дуже од 10 часова дневно има право на одмор у току 
рада у трајању од 45 минута.    
 Члан 66. Циљ ових одредаба је унапређење  права запослених као и 
усклађивање са међународним стандардима. Овим чланом врши се прецизирање 
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права на дневни одмор тако да запослени има право на дневни одмор  у трајању од 
најмање 12 часова непрекидно у оквиру  24 часа, што је у складу са  Директивом 
2003/88/ЕЗ Европског Парламента и Савета у вези са одређеним аспектима радног 
времена у делу који се односи на период минималног дневног одмора у оквиру 24 
часа. 

Члан 67. Такође, овом одредбом потребно је проширити права запослених 
тако што би се увело право запослених на недељни одмор у трајању од најмање 24 
часа непрекидно којем се додаје време  дневног одмора од 12 часова, ако законом није 
друкчије одређено. Само изузетно, запослени који због обављања посла у различитим 
сменама или у прерасподели радног времена не може да користи одмор од 12 часова 
из претходног дана, има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа 
непрекидно, што је у складу са међународним стандардима којима се штите права 
запослених, а која се односе на  примену Директиве 2003/88/ЕЗ Европског 
Парламента и  Савета у вези са одређеним аспектима радног времена у делу који се 
односи на  минимално трајање недељног одмора. 

Чл.  68. 71. - 75. Циљ ових одредаба је прецизирање одредаба о годишњем 
одмору које су у пракси имале низ недостатака.  
 Такође, скраћењем трајања првог дела  годишњег  одмора жели се спречити да 
привредни субјекти чија се делатност обавља у летњим месецима остају без 
потребних запослених у време највећег посла. Због тога се обавезани први део у 
трајању од најмање три радне недеље, смањује на две радне недеље, што предвиђа  и 
Конвенција МОР а бр 132.   

Запослени би имао право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако 
са послодавцем споразуме да годишњи одмор користи у више делова. 

 Питања која се односе на доношење решења о коришћењу годишњег одмора 
такође су била спорна у пракси тако да је овим одредбама прописано да ако се  
годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег 
одмора послодавац може доставити и непосредно пре коришћења годишњег 
одмора. 

Овим се одредбама утврђује начин доношења и оглашавања решења у 
случају коришћења колективног годишњег одмора код послодавца или у неком од 
организационих делова, при чему се предвиђа да запосленом решење може бити 
достављено  у електронској форми. Овим се олакшава непотребна администрација 
и доношење појединачних решења код послодавци који имају много запослених, а 
сви у исто време користе годишњи одмор. Такође је потребно донети такво 
решење према коме ће се искључити могућност преношења годишњег одмора од 
једног код другог послодавца. 

Члан 76. Овим чланом  је потребно предвидети да је послодавац дужан  да 
запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, 
исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини основне 
зараде увећане за минули рад, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег 
одмора. Ова накнада   има карактер накнаде штете. Циљ ове одредбе је да се 
послодавци обавежу да у случају престанка радног односа да запосленима исплате 
новчану накнаду због  неискоришћеног годишњег одмора, а не да запосленима 
издају потврде које је могуће користити код новог послодавца, коме се намеће 
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обавеза одобравања годишњег одмора иако запослени код тог послодавца то право 
није ни остварио.   
 Члан 77.  Овом одредбом је потребно прецизирати одредбе које се односе на 
плаћено одсуство. Утврђује се да запослени има право на укупно 5 дана плаћеног 
одсуства за утврђене случајеве, и два дана за свако добровољно давање крви. 
Прецизира се да се два радна дана за добровољно давање крви могу користити у два 
узастопна дана рачунајући и дан давања крви. Циљ је спречавање злоупотребе овог 
права, а у исто време запосленима који дају крв омогућити да се опораве и обнове 
своје виталне функције у два узастопна дана. 
 Поред овога запослени има право на плаћено одсуство у трајању од пет радних 
дана због смрти члана уже породице. Прецизира се ко се сматра чланом уже породице, 
а омогућава се да послодавац да у овом случају може и да прошири круг лица која 
живе у породичном домаћинству са запосленим. На овај начин се проширују права 
запослених.    
 Члан 89. У циљу свеобухватније заштитите материнства потребно је 
проширити заштиту и на  запослену жену која доји дете, а у случају када 
послодавац није у могућности да јој обезбеди прописану заштиту дужан је да 
запосленој обезбеди обављање других одговарајућих послова, а ако таквих послова 
нема, да је упути на плаћено одсуство. Циљ одредбе је заштита трудница и мајки 
дојиља које раде на нарочито тешким пословима да се зашите од евентуалних 
последица које могу настати у вези са обављањем конкретног посла. 

Ова одредба је у складу са Конвенцијом МОР 183 о заштити  материнства и 
Препоруком 191. 
 Члан 90. У циљу усклађивања радног законодавства са међународним 
стандардима и ратификованом Конвенцијом МОР запослена жена за време 
трудноће  као и запослена која доји дете не може да ради прековремено и ноћу, ако би 
такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета, на основу налаза надлежног 
здравственог органа, као и да за време трудноће има право на плаћено одсуство са 
рада у току дана ради обављања здравствених прегледа у вези са трудноћом, 
одређених од стране изабраног лекара у складу са законом, о чему је дужна да 
благовремено обавести послодавца. 
 Члан 98.  Врши се терминолошко усклађивање, јер запослена има право да на 
свој захтев ради непуно радно време, а не скраћено  као што је у важећој одредби било 
прописано.  
 Члан 101. Овим чланом се врши прецизирање и терминолошко усклађивање 
са прописима којима се регулише област запошљавања особа са инвалидитетом.   
 Члан  102. Циљ ове одредбе утврдити да послодавац може да откаже уговор 
о раду запосленом који одбије да прихвати посао који му послодавац нуди с 
обзиром на његову радну способност. У случају да послодавац нема одговарајућих 
послова, запосленом се може отказати уговор о раду по основу технолошког вишка 
уз обавезу исплате отпремнине. Ово из разлога што постојеће решења у Закону о 
раду није садржавало основ за  исплату отпремнине у овим случајевима, па је 
запосленима могао да престане радни однос због тога што немају потребне 
способности за обављање послова на којима раде, а послодавац нема  друге 
послове на којима би те запослене могао да их премести. 
 . 
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 Члан 104. Циљ одредбе је извршити прецизирање критеријума за то шта се 
сматра радом исте вредности, и да се узму у обзир и критеријуми који се тичу 
радног доприноса и одговорности запослених. 

 Члан 105. циљ је да се примања која по својој природи не би требала да се 
не сматрају зарадом, изузму из карактера зараде.  

Члан 108. Потребно је брисати право на обавезно увећање зараде за рад у 
сменама имајући у виду нови начин дефинисања сменског рада у члану 63. закона, 
услед чега исти треба ценити као отежан услов рада у зависности од његовог 
организовања и вредновања приликом утврђивања основне зараде. Ово право и 
даље може да буде уређено у складу са општим актом и уговором о раду. 

Такође, ''минули рад''  се као обавезан елемент зараде који доводи до њеног 
увећања треба обрачунавати најмање 0,4% од основице само на основу времена 
проведеног у радном односу код последњег послодавца, послодавца претходника, 
као и повезаних лица у складу са законом. Неоправдано је да за «минули рад» као 
обавезан елемент зараде, трошкове исплате сноси послодаваца и за послодавце код 
којих је запослени раније радио.  

Циљ измена код минималне зараде (чл.111-113) је да се прецизирају 
елементи за обрачун и исплату минималне зараде. Уводи се обавеза да се општим 
актом, односно уговором о раду утврде  разлози за доношење одлуке о увођењу 
минималне зараде, као и обавеза послодавца да по истеку рока од шест месеци од 
доношења одлуке о увођењу минималне зараде обавести репрезентативни синдикат 
о разлозима за наставак исплате минималне зараде, с обзиром да минимална зарада 
треба да представља изузетак а не правило. 

Додатно су  прецизирани критеријуме који се користе за утврђивање 
минималне цене рада, који поред досадашњих укључују и стопу оствареног раста 
бруто домаћег производа, кретања потрошачких цена, продуктивности и просечне 
зараде у Републици, у циљу доношења одлуке која треба да одражава сврху 
увођења минималне зараде. Предвиђено је да се минимална цена рада утврђује за 
календарску годину и то најкасније до 15. септембра текуће године, а да се 
примењује од 1. јануара наредне календарске године имајући у виду рокове за 
доношење финансијских планова послодаваца. 

Члан 118. до сада важеће законско решење предвиђало је право запосленог 
да тражи новчану накнаду трошкова «превоза» и «топлог оброка», иако је 
послодавац био у могућности да ова права обезбеди на други начин (нпр. 
сопствени превоз). Стога је циљ да остваривање ових права буде првенствено 
вођено оправданим могућностима послодавца да их обезбеди на други начин. 
Такође, у циљу спречавања злоупотреба фиктивног пријављивања запосленог на 
друга места становања и остваривања накнаде значајно већих трошкова  превоза, 
предвиђено је да на основу накнадне промене места становања, запослени може да 
добије додатно увећане трошкове превоза само уз сагласност послодавца. Накнада 
трошкова за службени пут у иностранство се не везује више за владину уредбу која 
уређује ову накнаду за државне службенике, имајући у виду специфичности 
послова различитих послодаваца који својим актима треба да уреде ову материју. 

Члан 119. Важеће решење којим се обавезује послодавац да запосленом 
приликом одласка у пензију исплаћује најмање троструки износ просечне зараде у 
Републици Србији, представља ограничавајући фактор за послодавце који желе да  
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запошљавају лица са искуством, а која су најчешће лица пред пензијом. Основна 
примедба послодаваца је да запошљавање ових лица, ствара значајне трошкове за 
послодавце, с обзиром да када испуне услове за пензију остваре право на 
отпремнину које је законом дата у великом износу, нарочито имајући у обзир мале 
послодавце и њихове могућности.  

Члан. 121. У циљу смањења  трошкова  администрације, у складу са 
техничким могућностима послодавца, дата је могућност да се обрачун зараде и 
накнаде зараде може водити и достављати запосленом у електронској форми. У 
циљу бржег и ефикаснијег остваривања права запослених по основу рада 
прописано је да обрачун зараде и накнаде зараде које је послодавац дужан да 
исплати запосленом представља извршну исправу. Поред тога, како би се спречиле 
евентуалне злоупотребе предвиђено је да запослени коме је зарада и накнада зараде 
исплаћена у складу са обрачуном, задржава право да пред надлежним судом 
оспорава законитост истог. Прописано је да садржај обрачуна зараде и накнаде 
прописује министар. 

Члан 122. Уводи се обавеза да месечну евиденцију о заради и накнади 
зараде, потписује само лице овлашћено за заступање, или друго лице које оно 
овласти, а не и запослени коме је извршена исплата зараде, односно накнаде зараде, 
чиме се укидају непотребне формалности и додатни трошкови за послодавца.  
 Чл. 124 - 126. Циљ је прецизирање одредаба  у вези са  потраживањем  
запослених у случају стечајног поступка.Сврха измена је да се у поступцима пред 
Фондом солидарности заштите права лица  која су засновала радни однос код 
послодавца уговором о раду у складу са Законом о раду, а не лица која самостално 
обављају делатност. Такође, сврха предложених измена је појашњене остваривања 
права пред Фондом солидарности, како би се смањио број захтева лица која према 
закону немају право на исплату средстава код Фонда солидарности.  
 Члан 136. Циљ је извршити терминолошко усклађивање са другим 
законима који регулишу статус запослених у јавним службама, будући да се Фонд 
солидарности сматра јавном службом, те је потребно извршити усклађивање са 
другим законима који регулишу статус запослених у јавним службама 
 Чл. 139,143 и 144. односи се на поступак за остваривање права запослених 
на исплату неисплаћених потраживања код послодавца над којим је отворен 
стечајни поступак. Сврха измена ових одредби је усклађивање са одредбама којима 
се уређује стечајни поступак, појашњене одредаба којима се уређује поступак за 
остваривање права запослених на исплату неисплаћених потраживања код 
послодавца над којим је отворен стечајни поступак, а тиме и смањење броја 
поднетих жалби на одлуке Фонда солидарности.  
   

Члан 152. Брише се, јер промена власништва над капиталом, куповина и 
продаја акција нема за последицу промену послодавца у смислу чл. 147-151. 
Закона о раду. 

Чл. 155. и 158.  Циљ ових измена је процена да би послодавци били више 
мотивисани  да запошљавају нова лица,  као и да се спречи могућност да запослени 
по истом основу добије више  пута отпремнину.  На овај начин би се у великој 
мери спречио одлив средстава из буџета, чиме би се  посредно заштитили и 
порески обвезници. Такође се на посредан начин спречава дискриминација 
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старијих лица које су послодавци избегавали да примају у радни однос управо због 
обавезе исплате отпремнине за цео радни век, што би у крајњој линији требало да 
резултира  повећањем запослености, посебно теже запошљивих категорија. 

Овим одредбама се предлаже да се при исплати отпремнине приликом 
утврђивању вишка запослених узима у обзир само период проведен у радном 
односу код последњег  послодавца, а висина отпремнине се утврђује у складу са 
општим актом или уговором о раду и не може бити нижа од збира трећине зараде 
запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога 
остварује право на отпремнину, с тим да не може да се исплати за исти период за 
који је исплаћена код истог или другог послодавца. 

За утврђивање висине отпремнине рачуна се и време проведено у радном 
односу код послодавца претходника у случају статусне промене и промене 
послодавца у смислу члана 147, као и код повезаних лица са послодавцем у складу 
са законом. Ново решење предвиђа да се општим актима или уговором о раду не 
може утврдити дужи период за исплату отпремнине од прописаног. 

Овим одредбама поред осталог врши се усклађивање са  посебним прописима 
којима се утврђују органи надлежни за одлучивање код послодавца за доношење 
програма решавања вишка запослених.   
 Чл. 165, 167, 169. и 170. - У питању је усклађивање са Законом о кривичном 
поступку који у члану 5. прописује да  кривично гоњење започиње првом радњом 
јавног тужиоца или овлашћених службених лица полиције на основу захтева јавног 
тужиоца, ради провере основа сумње да је учињено кривично дело или да је 
одређено лице учинило кривично дело као и подношењем приватне тужбе. Предлог 
је да се запослени може привремено удаљити са рада не кад је покренут кривични 
поступак већ кад је кривично гоњење започето.  
 Поред наведеног, имајући у виду презумпцију невиности, предложена је 
могућност да удаљење запосленог са рада у случају када је против њега започето 
кривично гоњење може да траје до правоснажног окончања тог кривичног поступка. 
 Члан 171.  Циљ ове измене је прецизирање могућности анексирања уговора 
о раду између осталог ради промене елемената за утврђивање основне зараде, 
накнаде зараде, увећане зараде и других примања запосленог који су садржани у 
уговору о раду у складу са прописаним битним елементима уговора о раду.  
 Члан 172. Потреба праксе намеће неопходност да се у случајевима отказа 
уговора о раду због одбијања понуде анекса уговора о раду, запосленом омогући да 
у судском поступку против таквог отказа, оспорава и законитост анекса уговора о 
раду, као и да се уз анекс уговора о раду запосленом достави писмено обавештење 
које садржи  разлоге за понуду.  
 Члан 172А Циљ ове одредбе је да се омогући послодавцу да у случају 
потребе  када се одређени посао мора извршити без одлагања, запослени може 
привремено преместити на друге одговарајуће послове на основу решења, без 
понуде анекса и спровођења процедуре прописане законом за понуду анекса 
уговора, за најдуже 45 радних дана у периоду од 12  месеци и, ако је то повољније 
за њега, запослени има право да задржи своју основну зараду. 
 Такође, предвиђа се да се измена личних података о запосленом као и 
других података којима се не мењају услови рада могу констатовати анексом 
уговора без прописаних процедура за анекс уговора. 
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 Члан 174. Циљ ове измене је да се избегне различито тумачење ове одредбе  
у пракси јер се на запосленог који се упућује на привремени рад код другог 
послодавца примењују општа акта тог послодавца којим могу бити утврђена мања 
права у односу на првобитног послодавца, али само ако запослени обавља послове 
за које се тражи иста врста и степен стручне спреме.  
 Члан 178. Циљ одредбе је да се спречи послодавац да уговара непримерено 
дуге отказне рокове, а све у циљу заштите права запослених код отказа уговора о 
раду. 

Члан 179. Циљ одредбе је да се отказни разлози сврстају у неколико  група 
и то на оне које се односе: на радну способност запосленог и његово понашање,  оне 
који се односе на непоштовање радне дисциплине или повреду радне обавезе и  на оне 
који се односе на потребе послодавца. Потреба праксе је наметнула да се одредбе  које 
се односе на непоштовање радне дисциплине или повреду радне обавезе који су у 
пракси најчешћи и на јединствен начин уреде, посебно што поједини послодавци 
уопште нису имали у својим општим актима и у уговорима о раду предвиђене разлоге  
за отказ уговора о раду као што су нпр. неоправдан изостанак са посла запосленог, 
што је имало за последицу немогућност отказа о раду, јер неоправдан изостанак као 
отказни разлог није предвиђен законом. 
 Посебно је питање утврђивања алкохолисаности запосленог у пракси 
стварало проблеме, јер послодавци нису имали механизам за утврђивање стања 
алкохолисаности или стања под дејством других опојних средстава, а циљ је нове 
одредбе да се и тај проблем реши и на јединствен начин регулише.    ` 
 Члан 179.а  Циљ ове одредбе је да у случају непоштовања радне 
дисциплине или повреде радне обавезе када послодавац сматра да постоје 
олакшавајуће околности или да те повреде нису такве природе да запосленом 
престане радни однос  било је потребно увести и новчане казне, продужење 
трајања већ постојеће мере привременог удаљења са рада без накнаде у трајању до 
15 радних дана, као и  опомена пред отказ као трећа мера. Ово из разлога што је у 
овим случајевима за запослене блажа санкција новчана казна него отказ уговора о 
раду, што у крајњем линији представља повољније услове рада  за запосленог. 
  Члан 180а  У циљу поштовања прописаних међународних стандарда било 
је потребно да се у случају отказивања уговора о раду због неостваривања 
резултата рада или када запослени нема потребна знања и способности за 
обављање послова на којима ради да послодавац запосленом дâ одговарајућа 
упутства и писано обавештење у вези са недостацима у раду запосленог, па ако 
запослени настави да ради супротно датим упутствима, послодавац може да му 
откаже уговор о раду. Судови су примењујући овај међународни стандард 
(Препорука 166, Конвенција МОР 132 о престанку радног односа) доносили 
пресуде у корист запослених, јер послодавци према важећој одредби нису имали 
обавезу остављања рока у коме ће запослени да, следећи упутства послодавца 
покажу потребне знања и резултате  па су отказивали  уговоре о раду без ове 
процедуре, што је имало за последицу да су се запослени враћали на рад код 
послодавца на основу судских пресуда  због незаконитог отказа. 
 Члан 181.  С обзиром да послодавац није увек упознат ком синдикату 
запослени припада, што представља проблем у пракси у поступку отказивања 
уговора о раду, предложено је да послодавац нема обавезу да обавештење у 
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случају отказа уговора о раду доставља синдикату, већ да се синдикат може 
изјаснити на наведено обавештење само уколико то захтева запослени. Ако 
синдикат да мишљење на обавештење о разлозима за отказ уговора о раду, 
послодавац је дужан да исто узме у обзир приликом одлучивања о престанку 
радног односа  
 Члан 182. Период забране запошљавања од шест месеци на истим 
пословима на којима је радио запослени који је проглашен технолошким вишком 
је исувише дугачак па је  због потребе праксе било потребо исти скратити и 
изузети оне случајеве када послодавац даје отказ уговора о раду запосленом 
инвалиду као технолошком вишку, који збор промењених радних способности не 
може да обавља послове за које је закључио уговор о раду, а послодавац нема 
одговарајућих послова на које би могао да га распореди. Ово из разлога јер у том 
случају послодавац има потребу да попуни такво слободно радно место без 
одлагања.   

Члан 184. Продужени су рокови застарелости за отказивање уговора о раду 
на шест месеци (субјективни рок) и 12 месеци (објективни рок). 
 Члан  187. Апсолутна заштита од отказа уговора о раду није могућа јер ако 
запослена учини кривично дело на раду или у вези са радом немогуће је да иста 
има заштиту од отказа уговора о раду јер сврха одредбе није да се штите 
починиоци кривичних дела, већ да запослена не може да добије отказ уговора о 
раду зато што је трудна или се налази на одсуству због неге детета или посебне 
неге детета. Такође због проблема у пракси било је потребно извршити 
прецизирање одредбе тако да је решење о отказу уговора о раду из ст.1 и 2.овог 
члана ништаво ако су на дан отказа уговора о раду послодавцу биле познате 
околности из става 1. овог члана или ако запослени, у року од 30 дана престанка 
радног односа, односно пријема решења о отказу ако је решење достављено после 
престанка радног односа, обавести послодавца о постојању околности из става 1. 
овог члана и о томе достави одговарајућу потврду.  Ово из разлога јер су 
послодавци одмах по закључењу уговора о раду на одређено време уручивали и 
решење о престанку радног односа са датумом истека рока на који се уговор и 
закључује и тиме онемогућавали запосленим женама да остваре право на 
продужење радног односа на одређено време.    
 
   Члан 188. Циљ ове одредбе је усклађивање са одредбама Конвенције МОР-а 
број 135 о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у 
предузећима  и која прописује да послодавац не може да откаже уговор о раду нити 
на други начин да стави у неповољан положај запосленог због његовог статуса или 
активности у својству представника запослених, чланства у синдикату или учешћа 
у синдикалним активностима, при чему је терет доказивања, да отказ уговора о 
раду или стављање у неповољан положај запосленог из наведених разлога, на 
послодавцу.  Досадашња апсолутна заштита није уважавала потребе процеса и 
организације рада код послодаваца, нарочито имајући у виду број синдикалних 
организација које се оснивају на нивоу послодаваца у Србији.  
 
 Члан 189. Циљ измене ове одредбе је да се утврди минимум права, а да се а 
виши ниво права за запослене уговара колективним уговорима.  Отказни рок у 
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случају престанка радног односа зато што запослени не остварује потребне 
резултате рада, односно нема потребна знања и способности могуће је утврдити  
општим актом, у зависности од стажа осигурања, а не може бити краћи од осам, 
нити дужи од 30 дана. 
 Члан 189а Усклађивање са Препоруком 166 . која у члану 17. прописује да 
запослени коме престаје радни однос има право да од послодавца захтева да му 
изда потврду, која садржи датум почетка и престанка радног односа, врсту, 
односно опис послова на којима је запослени радио. Запослени има право да од 
послодавца тражи и оцену његовог понашања и резултате рада. 
 Члан 191. Овим чланом потребно је прецизирати правне последице 
незаконитог отказа, при чему треба да се направи разлика између отказа за који се 
у судском поступку утврди да није постојао законски основ, нити разлози, у ком 
случају запослени треба да има право на потпуну реинтеграцију (враћање на рад, 
накнада штете на име изгубљене зараде и уплата доприноса за обавезно социјално 
осигурање за цео период). Са друге стране, када се у судском поступку утврди да 
су постојали основани разлози за отказ запосленом, али да је послодавац прекршио 
процедуралне одредбе закона, суд ће досудити запосленом право на накнаду штете 
у износу од шест основних зарада, без његовог враћања на рад. Циљ измене ове 
одредбе је уједначавање судске праксе, као и извесност за стране у спору за 
уједначено поступање судова у истим правним ситуацијама.  
 Члан 192. Циљ одредбе је да се омогући послодавцима да своја овлашћења 
приликом одлучивања о правима и обавезама запосленог пренесу не само на 
запослене него и на друга лица. Ово је нарочито изражено код страних 
послодаваца  који су  послове,  везане за регулисање радно правног статуса 
запослених, поверавали адвокатима и других лицима која нису запослена код 
послодавца, а  с обзиром да према садашњем  решењу  у закону то није било 
могуће, у пракси је стварало проблеме које је  требало отклонити.   
 Члан 195. Против решења којим је повређено право запосленог или кад је 
запослени сазнао за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је 
запослени члан ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним 
судом. Рок за покретање спора је 90 дана.  По правилу су рокови за покретање 
спора много краћи, 8 и 15 дана, а скраћење овог рока је из разлога правне 
сигурности и извесности за послодавца. Такође потребно је брисати одредбу којом 
се предвиђа да радни спор мора да се оконча у року од 6 месеци, јер су рокови за 
поступање судова регулисани посебним прописима. 
  Члан 198.  У циљу усаглашавања са  посебним прописима неопходно је да 
се за одређивање старосне границе за члана омладинске и студентске задруге упути 
на овај  примену посебног прописа који регулише област задругарства. 

Члан 200. Потребно је брисати одредбу о закључивању уговора о заступању 
и посредовању, јер су ови уговори регулисани Законом о облигационим односима. 

Члан 203. Потребно је брисати ову одредбу, јер је област предузетништва 
регулисана посебним законом. 

Члан 204.  Члан 204. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици („Службени гласник РС”, број 
17/97) престају да важе 1. јануара 2016. године.   

Циљ ове одредбе је  укидање непотребне администрације.  
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Члан 210. Овим изменама потребно је утврдити  обавезу послодавца да 
синдикату који делује код њега и окупља запослене код тог послодавца, у складу са 
просторним и финансијским могућностима, обезбеди техничко - просторне услове, 
као и да му омогући приступ подацима и информацијама неопходним за обављање 
синдикалних активности.  

Члан 211. Овим чланом потребно је утврдити да се колективним уговорима 
или споразумима између послодавца и синдиката код послодавца, да се утврди право 
на плаћено одсуство представнику синдиката, ради обављања синдикалне функције. 
Изузетак је потребно направити за репрезентативне синдикате, ако нема колективних 
уговора или споразума, када закон утврђује минималан број часова плаћеног одсуства 
(задржава се постојеће решење из закона и то: 40 плаћених часова рада месечно ако 
синдикат има најмање 200 чланова код тог послодавца и по један час месечно за 
сваких следећих 100 чланова;  сразмерно мање плаћених часова ако синдикат има 
мање од 200 чланова). 

Члан 214. Циљ ове одредбе је да се изврши измена висине накнаде зараде на 
коју има право синдикални представник који одсуствује са рада, а коју плаћа 
послодавац. До сада је то било најмање у висини основне зараде запосленог, што је 
доводило да тога да се накнада зараде уговара у значајније већем износу од зараде коју 
би имао синдикални представник да ради, тако да је предложено да иста не може бити 
већа од просечне зараде запосленог у претходна три месеца. 
 Члан 229. Циљ ове одредбе је да се прецизира начин рада Одбора за 
утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, тако што Одбор 
може радити и усвајати мишљење ако је на седници присутно најмање две трећине 
укупног броја чланова Одбора, а мишљење се усваја већином гласова од укупног броја 
чланова Одбора. 
  Члан 246  Циљ ове одредбе је да се да могућност за закључивање посебног 
колективног уговора за јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач јавно 
предузеће и да се укину одредбе о закључивању посебног колективног уговора за 
спортисте, тренере и стручњаке у спорту, јер се основ за закључење овог уговора 
налази у закону о спорту. 
  Чл. 247, 248. и 250. Исте је потребно изменити тако да се пропише да у 
закључивању колективних уговора за друштва капитала чији је оснивач јавно 
предузеће учествује и оснивач. Такође потребно је прецизирати да у име послодавца, 
колективни уговор потписује овлашћено лице за заступање послодавца.  

Чл 257. до 261. Досадашње решење за проширено дејство колективног 
уговора које је доводило до могућности широке примене овог института, па и 
његове примене када нису испуњени услови у погледу процентуалне покривености 
запослених закљученим колективним уговором, показала је да нису уважаване 
могућности других послодаваца за примену уговорених решења, чак ни у 
покренутим поступцима за изузимање од примене колективног уговора са 
проширеним дејством који се нису разматрали. Такође, у примени се дешавало да 
уговарачи колективног уговора изузимају сами себе од примене финансијских 
одредби уговора са проширеним дејством иако су претходно тражили и остварили 
проширење колективног уговора на све друге послодавце. Стога се показало да је 
овај институт нарушавао и постојећи однос послодаваца који су чинили значајну 
већину (обавезујући их да примењују одредбе у чијем закључењу нису 
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учествовали) и послодаваца који су учествовали у закључењу колективног уговора 
са проширеним дејством. Предложено је да се, услед интереса економског опоравка 
и развоја, препусти послодавцима, односно удружењима послодаваца да 
сагледавајући сопствене финансијске могућности одлучују о регулисању 
међусобних односа са синдикатима.    
 Чл. 268. - 272. Циљ измене ових одредаба је ефикасније поступање 
инспекцијских органа у вршењу надзора. Посебан проблем у вршењу 
инспекцијског надзора била је одредба која прописује да ако послодавац са 
запосленим не закључи уговор о раду  сматра се да је запослени засновао радни 
однос на неодређено време даном ступања на рад. Међутим, ова одредба је у 
пракси стварала проблем, јер није постојало овлашћење инспектора да наложи 
послодавцу да са тим запосленим закључи уговор о раду у писаном облику, те му 
се овим изменама то омогућено.  

Досадашњим решењем инспектор рада је био овлашћен да поднесе  захтев 
за покретање прекршајног поступка ако нађе да је послодавац, односно директор 
или предузетник, повредом закона или других прописа којима се уређују радни 
односи извршио прекршај, али законом није прописан рок. Циљ је да се ова 
недоследност отклони утврђивањем рока од 30 дана од дана утврђеног прекршаја, 
а најкасније у року прописаном законом којим се уређује прекршај. 
 До сада је била прописана само санкција за ометање инспектора у раду, а 
конкретна обавеза (диспозиција) није била прописана те се указала потреба да се и 
овај недостатак у закону пропише, и то тако да послодавац, одговорно лице код 
послодавца, и запослени  су дужни да инспектору омогуће вршење надзора, увид у 
документацију и несметан рад и да му обезбеде податке потребне за вршење 
инспекцијског надзора,  у складу са законом. 
   Рок од 15 дана од дана пријема жалбе у коме је министар дужан да одлучује 
по жалби је  нереално кратак те је било потребно да се  исти продужи, и то тако што 
ће се примењивати  рокови  прописани Законом о општем управном поступку. 

Члан 272а Потребно је обезбедити  да министарства надлежна за послове 
рада, финансија и државне управе могу да преузму податке потребне за обављање 
послова из њихове надлежности из Јединствене базе Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања. На овај начин укида се непотребно 
администрирање а истовремено обезбеђује ефикаснији рад и контрола послодаваца 
од стране ових министарстава. 
 Чл. 273-276. - Новчане износе прописаних казни потребно је ускладити са  
Законом о прекршајима, с тим што се треба водити рачуна да се повећа предвиђени 
распон новчаних казни. Поред тога, потребно је  за одређене прекршаје прописати 
казну у фиксном износу, како би се применио институт прекршајног налога. 
  
 Конкретни циљеви који се желе постићи овим изменама  закона су:  

- повећан број колективних уговора 
- појачана заштита у случајевима дискриминације  
- укидање непотребних административних процедура 
- повећан број закључених уговора о раду       
- повећан број новооснованих послодаваца којима се омогућује закључење 

уговора о раду на одређено време за период од 36 месеци 
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- повећан број запослених који лакше усклађују пословне и породичне 
обавезе кроз институт непуног радног времена. 

- повећан број запослених и унапређена заштита лица која обављају рад од 
куће као један од флексибилних облика рада 

- побољшања заштита запослених у делу који се односи на дневне и недељне 
одморе 

- повећана заштита особа са инвалидитетом  
- свеобухватнија заштита материнства 
- већа овлашћења инспекције рада 

 
 

3. Да ли су размотрене друге опције за решавање проблема? 
 
У току фазе идентификације проблема и утврђивања потенцијалних решења, 

размотрено је неколико алтернативних могућности:  
a) статус кво опција, у ком случају би било онемогућено увођење   

 нових института   
в) доношење новог закона који би на свеобухватан начин уредио област 

рада 
             а) Статус кво опција је одбачена због немогућности увођења нових 
радно правних института и немогућности унапређења постојећих, као и 
постојање одређених недостатака у садашњем регулаторном оквиру, а које су 
јасно детектоване у пракси. Чињеница је и да статус кво опција  не омогућава 
даљи развој радно правних института и увођење нових флексибилних облика 
рада који директно утичу на лакше  запошљавање.  
 Такође постоји и обавезе усклађивања са прописима Европске уније коју ова 
опција искључује, те је стога и неприхватљива. кокнвениција  
 
 б) Доношење новог закона као опција посебно је разматрана од стране Радне 
групе. Детаљно је размотрена опција доношења новог закона, али се стало на 
становиште да обим суштинских измена није такав да би било потребно донети 
нови закон, посебно ако се има у виду да је постојећи закон из 2005 године са 
изменама из 2006, 2009 и 2013. године оцењен као реформски. 
  Такође су разматране и нерегулаторне опција као што су боља 
примена важећег прописа, спровођење  информационе кампање и др., али је 
радна Група стала на становиште да је обим и квалитет потребних измена такав 
да  то није могуће постићи нерегулаторним опцијама. Мере које ће бити 
предузете биће комплементарне како би се закон боље примењивао, а посебно 
се то односи на овлашћења инспекције рада као и доношење подзаконског акта  
о обрасцу за обрачун зарада.    

 
4. Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема?   
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Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о раду на целовит начин 
се решавају проблеми уочени у пракси, уводе се нови радно правни институти 
обезбеђује се  потпунија заштита права запослених и врши се усклађивање Закона о 
раду са међународним стандардима, а пре свега потврђеним конвенцијама МОР и 
прописима ЕУ.  

 
5. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 

  
Имајући у виду да ће се Нацртом закона о измена и допунама Закона о раду  

јасније регулисати одређена  питања од значаја која нису остварили очекиване 
ефекте, нити обезбедили заштиту права запослених, већ имали за последицу 
њихово непримењивање или злоупотребу у пракси, у овом нацрту акта су  
преиспитани  и регулисани на одговарајући начин и као такви ће имати утицаја на:    

 
а)  послодавце 
б)  запослене 
ц)  буџет Републике Србије 
е)  стране инвеститоре 
 

а) Ефекат на послодавце 
 Законом ће се обезбедити правни оквир за подстицање запошљавања.  

Увођењем флексибилних облика рада као што је рад на даљину послодавцу се 
омогућава да има  запослене који раде од своје куће чиме се смањују трошкови за 
послодавца. Флексибилнијим регулисањем односа између послодаваца и 
запослених, посебно детаљније уређење радног односа на одређено време, рад код 
куће и рад од куће као и могућност преласка са пуног на непуно радно време и 
обрнуто, обезбеђује се задовољење потреба послодаваца и запослених у 
регулисању њихових међусобних односа,  уз обезбеђивање заштите запослених као 
„слабије стране“ у уговорном односу, као и смањење административних процедура. 

Такође, за послодавце су посебно значајне одредбе које се односе на 
отпремнине код технолошког вишка, јер се новим решењима послодавци 
ослобађају обавезе плаћања отпремнине за укупан стаж осигурања и исти се 
исплаћује за период проведен код последњег послодавца што ће имати директног 
утицаја на веће запошљавање.  

Позитивни ефекти на послодавце односе се и на дефинисање сменског рада, 
као и обавезу обрачуна за минули рад који ће се обрачунавати само код последњег 
послодавца. 

Такође промена становања запосленог након заснивања радног односа неће 
имати утицаја на повећање накнаде трошкова за превоз што је повољније за 
послодавца и извесније са којим трошковима  може да рачуна. 

Правне последице отказа имаће позитивне ефекте у односу на послодавце јер 
је извеснија ситуација на које трошкове и начин њиховог обрачуна послодавац 
може рачунати у случају када запослени покрене поступак због незаконитог отказа.  

Укидање радне књижице је такође једна од мера за смањење непотребног 
администрирања која је позитивна за послодавца.    

Увођење могућности електронске доставе обрачуна зараде и  решења о 
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годишњем одмору је такође погодност за послодавца јер смањује трошкове 
пословања. 

 Унапређење законодавног оквира треба да, поред осталих мера Владе, 
допринесе подстицању домаћих и страних инвестиција у привреду и 
превазилажењу економске кризе, повећању запослености, смањењу рада на црно, 
као и привредном расту.  

Послодавац ће морати да  у случају отказа уговора о раду запосленом 
исплати накнаду штете што је у складу са међународним стандардима. Настанак 
трошка за послодавца у овом случају се лоцира код послодавца који из било ког 
разлога није  омогућио запосленом да исти искористи пре престанка радног 
односа и нема могућности да се исти пренесе код новог послодавца. 

Измењен обрачунски период за утврђивање минулог рада и увођење обрасца 
за обрачун зараде имаће за последицу увећане трошкове на краткорочни период 
због новог начина обрачуна, а на дугорочном укупно смањене трошкове по оба 
основа. 

 
б) Ефекат на запослене 
Позитивни ефекти Закона посебно се очекују на запослене кроз заштиту и 

унапређење њиховог положаја у складу са међународним стандардима, а посебно 
кроз увођење флексибилних облика рада који ће на дугорочном нивоу омогућити 
запосленима да усклађују своје пословне и породичне обавезе. Продужење радног 
односа на одређено време и његово детаљније регулисање имаће утицаја на 
заснивање радног односа, при чему ће запослени имати већи опсег права у односу 
на случајеве радног ангажовања ван радног односа нпр. уговор о делу, уговор о 
привременим и повременим пословима итд.  

Свеобухватнија заштита трудница и породиља такође ће на дугорочном нивоу 
имати позитивне ефекте како на унапређење здравља и безбедности на раду, тако и  
на повећање наталитета.  

У циљу бржег и ефикаснијег остваривања права запослених по основу рада 
прописано је да обрачун зараде и накнаде зараде које је послодавац дужан да 
исплати запосленом представља извршну исправу. Поред тога, како би се спречиле 
евентуалне злоупотребе предвиђено је да запослени коме је зарада и накнада зараде 
исплаћена у складу са обрачуном, задржава право да пред надлежним судом 
оспорава законитост истог.  

 
Негативни ефекти за запослене су: 

- смањење зараде за запослене који су радили код више послодаваца због 
обрачуна минулог рада само за време проведено код последњег послодавца; 

- смањење обрачунског периода на основу којег се рачуна висина отпремнине 
због технолошког вишка и то за запослене ко ји су радили код више 
послодаваца; 

- смањена накнада трошкова превоза за запослене који су након дана 
закључења уговора о раду променили место становања, осим ако не постоји 
сагласности  послодавца за другачијим (стварним) износом ових трошкова.. 

-  
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в) Ефекти на буџет Републике Србије 
Ново решење у Нацрту закона којим се предвиђа да је на правилник о раду 

јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач република, аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе и друштва капитала чији је оснивач  јавно предузеће, 
потребна претходна сагласност оснивача, имаће за резултат значајнију контролу 
утврђеног нивоа права у односу на  законски минимум у делу који се односи на  
висину минулог рада, друга примања, репрезентације и сл., и тиме утицати на 
рационалније коришћење средстава из Буџета.  

Предложеном изменом послодавац је дужан да запосленом у случају  отказа 
уговора о раду, у смислу члана 179. став 5. тачка 1) овог закона, исплати 
отпремнину за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код 
кога остварује право на отпремнину, као и код послодавца претходника у случају 
статусне промене и промене послодавца у смислу члана 147. овог закона, као и код 
повезаних лица са послодавцем у складу са законом. 

Према томе, скраћивање периода за који се исплаћује отпремнина  тј. 
остваривање овог права само за године рада у радном односу код послодавца код 
кога остварује право на отпремнину има за последицу смањење издвајања 
средстава из буџета за ове намене, тако да измена овог члана директно утиче на 
уштеде буџетских средстава и  смањење буџетског дефицита. 
 Изменом члана 191. прецизирано је шта чини основицу за накнаду штете у 
случају незаконитог отказа уговора о раду, што је код постојећег законског решења  
изазивало многе недоумице. Значајна средства су се исплаћивала из Буџета 
Републике Србије након судских пресуда у којима су по вештачењу одређивани  
износи који су због непрецизности одредбе укључивали поред зараде (плате) и сва 
примања која су запосленом припадала по закону, општем акту и уговору о раду.
 Ово нарочито важи за директне и индиректне корисника Буџета Републике 
Србије.Због свега наведеног предложено решење у Нацрту закона искључује  
накнаду за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, бонусе, 
награде и друга примања по основу доприноса пословном успеху послодавца, чиме се 
умањују износи  који се  финансирају из буџета и тиме се такође директно утиче на 
смањење буџетског дефицита.                                                  
 
д) Ефекти на стране инвеститоре 

Институционалном подршком путем доношења нових законских решења 
ствара се могућност за извесније улагање страних инвеститора у привреду 
Републике Србије, на начин да се укидају  обавезе регистровања уговора са кућним 
помоћним особљем и уговора о за обављање послова ван просторија послодавца и 
престанак важења одредаба о радној књижици са 31.12.2016 године. 

Смањење трошкова пословања кроз измењени обрачуна минулог рада, 
отпремнина због технолошког вишка, правне последице отказа уговора о раду и 
извесност за послодавце шта у том случају могу очекивати и начин обрачуна 
накнаде штете, увођење флексибилних облика рада, омогућавање новооснованим 
послодавцима да запошљавају на одређено време до 36 месеци, су само неки од 
начини на који ће се привући страни инвеститори и утицати на сигурност  њихових 
улагања.    
           .  
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6. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 
(нарочито малим и средњим предузећима)? 

Доношење новог закона неће наметнути нове трошкове привреди, већ ће 
створити могућност да се они смање, с обзиром на могућности које предвиђају  
нова законска решења, као што су нпр. укидање обавезе регистровања уговора са 
кућним помоћним особљем и уговора о за обављање послова ван просторија 
послодавца и престанак важења одредаба о радној књижици са 31.12.2016 године. 

Решење о измени обрачунског периода за минули рад и отпремнину смањује 
трошкове послодавца по основу рада. Истовремено се отвара могућност лакшег 
запошљавања теже запошљивих категорија становништва. 

 С друге стране смањење зарада односно укупних примања запослених  може 
имати за последице смањење куповне моћи становништва.  

 
  7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају  

трошкове које ће он створити? 
Поред тога што ће доношењем овог закона бити могуће смањење трошкова и 

процедура,  очекује се и повећавање ефикасности послодаваца, а тиме и њихова  
конкурентност. 

Такође се очекује привлачење страних инвеститора и ново запошљавање.  
 

8. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренцију? 

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о раду  стимулише појаву нових 
привредних субјеката на тржишту као и што и  поспешује њихову конкуренцију. 

Смањењем административних процедура као и омогућавање новооснованим 
послодавцима да само они, изузетно, могу да запошљавају на одређено време на  
временски рок од три година, је једна од мера којим се омогућава да такви 
послодавци у почетном периоду свог пословања имају могућност да запошљавају 
на одређено време на дужи временски период него остали послодавци.  

 
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 

о закону? 
Иницијатива за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду  

проистекла је из потребе за отклањањем одређених недостатка у постојећем закону, 
због потреба послодаваца и страних инвеститора, као и  потребе за унапређењем 
услова рада запослених  усклађених са међународним стандардима. У току израде 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, у 2013. години, на изради 
радне верзије закона пре почетка званичне јавне расправа, учествовали су 
представници репрезентативних синдиката и послодаваца, представници 
Министарства, рада запошљавања и социјалне политике представници 
Министарстава привреде. У току израде радне верзије из Радне групе су иступили 
репрезентативни синдикати, а   Нацрт закона о изменама и допунама закона о раду 
био је у току јавне расправе доступан на Интернет страници Министарства. Такође, 
спроведене су бројне консултације са судијама, фокус групе са стручњацима из 
области радног права. 
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Јавна расправа иако заказана у Нишу Новом Саду и Београду није одржана 
због блокаде од стране синдиката, али је на основу јавног позива остављена 
могућност да  сви који желе могу писмено доставити своје примедбе предлоге и 
сугестије које је радна група обрадила. Званична јавна расправа трајала је у 
периоду од 20. децембра 2013. године  до 10. јануара 2014. године.  

Након формирање Владе 2014. године, на основу Решења министра Број  
110-00-3/2014-02 од 8. мај 2014. године формирана је нова радна Група у чијем 
раду су учествовали представници: репрезентативних организација синдиката и 
удружења послодаваца, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања,  Министарства финансија, Министарства привреде,  Привредне коморе 
Србије, Националне службе за запошљавање, као и друга лица стручњаци из 
области рада који су и израдили текст Нацрта закона  

                                                                                                                     
10. Које ће мере током примене закона бити спроведене да би се 

остварили разлози доношења закона? 
Прелазним и завршним одредбама Нацртом закона прописано је  у члану 107.  

да ће се за обрачун зарада из члана 121. став 6. Закона министар донети Правилник 
о обрасцу за обрачун зарада у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.  

Појачан надзор инспекције рада ће такође имати утицаја на бољу примену 
закона, као и давање мишљења о примени закона   

 
 



 
 

. Предложеним изменама и допунама Закона смањују се непотребне 
процедуре администрирања, које не доприносе обезбеђивању и заштити права 
запослених, а представљају знатан трошак за послодавце. Поједини радноправни 
институти и начин њиховог уређивања, који нису остварили очекиване ефекте, 
нити обезбедили заштиту права запослених, већ су имали за последицу њихово 
непримењивање или злоупотребу у пракси, преиспитани су и регулисани на 
одговарајући начин.  

Један од циљева ових измена је и обезбеђивање правног оквира за 
подстицање запошљавања, а посебна пажња је посвећена теже запошљивим 
категоријама незапослених. Флексибилнијим регулисањем односа између 
послодаваца и запослених, у складу са међународним стандардима, обезбеђује се 
задовољење потреба запослених и послодаваца у регулисању њихових међусобних 
односа, уз обезбеђивање заштите запослених као „слабије стране“ у уговорном 
односу. 

Како би се обезбедила ефикаснија примена Закона  о раду, предложене су и 
измене које се односе на вршење надзора, овлашћења инспекције рада и казнене 
одредбе. 
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