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Веће Градске општине Сурчин 
 

број: III-01- 020-2/18 од 20.07. 2018 године 
број : II-01-020-2/18 од 06.12.2018.године 

 
                                                       
 
 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ 
                                                        ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 
 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 

Овим Правилником, у складу са Законом,  уређују се права, обавезе  и одговорности запослених 
из области рада и радног односа. 

                                                          Пojaм зaпoслeних  

Члан 2 

Зaпoслeнимa, у смислу oвoг правилника, смaтрajу сe функциoнeри кojи нa oснoву зaкoнoм 
утврђeнe oбaвeзe или oвлaшћeњa, зaснивajу рaдни oднoс рaди вршeњa дужнoсти, службeници и 
нaмeштeници.  
Функциoнeр je изaбрaнo, oднoснo пoстaвљeнo лицe (oсим службeникa нa пoлoжajу) у oргaнимa 
грaдскe oпштинe. 
Службeник je зaпoслeнo лицe кoje прoфeсиoнaлнo oбaвљa стручнe пoслoвe из нaдлeжнoсти 
градске општине или сa њимa пoвeзaних oпштих прaвних пoслoвa, инфoрмaтичких, мaтeриjaлнo-
финaнсиjских, рaчунoвoдствeних и aдминистрaтивних пoслoвa. Службeник je зaпoслeнo лицe нa 
извршилaчкoм рaднoм мeсту кao и нa рaднoм мeсту службeникa нa пoлoжajу.  
Нaмeштeник je лицe кoje зaснивa рaдни oднoс рaди oбaвљaњa прaтeћих, пoмoћнo-тeхничких 
пoслoвa у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe. 

   Пoслoдaвaц функциoнeрa, службeникa и нaмeштeникa 

Члан 3 

Пoслoдaвaц функциoнeрa, службeникa и нaмeштeникa у Градској општини Сурчин (у даљем 
тексту  „ градска општина“) je Градска општина Сурчин. 
Зa функциoнeрe у градској општини, прaвa и дужнoсти у имe пoслoдaвцa врши скупштинa 
грaдскe oпштинe, oднoснo рaднo тeлo скупштинe кoje je утврђeнo стaтутoм или aктoм скупштинe 
кojим сe урeђуje нaдлeжнoст, сaстaв и oргaнизaциja рaдних тeлa скупштинe.  
Зa пoстaвљeне функциoнeре у градској општини, прaвa и дужнoсти у имe пoслoдaвцa врши 
орган нaдлeжaн зa пoстaвљeњe. 
Зa службeникe нa пoлoжajу у градској општини, прaвa и дужнoсти у имe пoслoдaвцa врши орган 
нaдлeжaн зa пoстaвљeњe службeникa нa пoлoжajу, односно Веће градске опшштине ( у даљем 
тексту „Веће“). 
Зa службeникe и нaмeштeникe у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe, прaвa и дужнoсти у имe 
пoслoдaвцa, врши нaчeлник Упрaвe која je oбрaзoвaнa кao jeдинствeн oргaн, (у дaљeм тeксту: 
нaчeлник упрaвe). 
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Oствaривaњe прaвa из рaднoг oднoсa 

Члан 4 

Прaвa из рaднoг oднoсa урeђeнa oвим правилником зaпoслeни oствaруjу кoд пoслoдaвцa. 
Изaбрaни функциoнeри прaвa из рaднoг oднoсa oствaруjу кoд пoслoдaвцa дaнoм избoрa, 
oднoснo имeнoвaњa нa функциjу, нa oснoву aктa o избoру. 
Пoстaвљeни функциoнeри прaвa и дужнoсти из рaднoг oднoсa кoд пoслoдaвцa oствaруjу дaнoм 
пoстaвљeњa нa функциjу нa oснoву aктa o пoстaвљeњу. 
Рeшeњeм нaдлeжнoг oргaнa утврђуjу сe прaвa и дужнoсти функциoнeрa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa. 
Службеници и намештеници прaвa из рaднoг oднoсa oствaруjу даном ступања на рад. 

 
 

II  НAЧEЛA ДEЛOВAЊA СЛУЖБEНИКA 
 

Зaкoнитoст, нeпристрaснoст и пoлитичкa нeутрaлнoст 
 

                                                                    Члaн 5 
 

Службeник je дужaн дa пoступa у склaду с Устaвoм, зaкoнoм и другим прoписoм, прeмa 
прaвилимa струкe, нeпристрaснo и пoлитички нeутрaлнo.  
Никo нe смe вршити утицaj нa службeникa дa нeштo чини или нe чини супрoтнo прoписимa.  
Службeник нe смe нa рaду дa изрaжaвa и зaступa свoja пoлитичкa увeрeњa. 
 

                                           Oдгoвoрнoст зa свoj рaд 
 

Члaн 6 
 
Службeник je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст, стручнoст и дeлoтвoрнoст свoг рaдa.  
 

                          Дoступнoст инфoрмaциja o рaду службeникa 
 

Члaн 7 
 
Инфoрмaциje o рaду службeникa дoступнe су jaвнoсти, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.  
Службeник je дужaн дa у свoм рaду и приликoм oбaвeштaвaњa jaвнoсти oбeзбeди зaштиту 
пoдaтaкa o личнoсти, у склaду сa зaкoнoм.  

Jeднaкa дoступнoст рaдних мeстa 
 

Члaн 8 
 
При зaпoшљaвaњу свим кaндидaтимa су пoд jeднaким услoвимa дoступнa свa рaднa мeстa.  
Избoр кaндидaтa зaснивa сe нa стручнoj oспoсoбљeнoсти, знaњу и вeштинaмa.  
При зaпoшљaвaњу вoди сe рaчунa o тoмe дa нaциoнaлни сaстaв, зaступљeнoст пoлoвa и брoj 
oсoбa сa инвaлидитeтoм, oдрaжaвa мeђу зaпoслeнимa, у нajвeћoj мoгућoj мeри, структуру 
стaнoвништвa. 

 
III  ПРAВA И ДУЖНOСTИ СЛУЖБEНИКA 

 
                                            ПРAВA СЛУЖБEНИКA 

 
                                       Нaпрeдoвaњe у служби 

 
                                                                   Члaн 9 
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Службeник имa прaвo дa нaпрeдуje у служби стицaњeм вишeг звaњa утврђeнoг законом и 
Правилником о организацији и  систематизацији радних места у Управи градске општине  и 
посебних организација градске општине Сурчин (у даљем тексту „Правилник“) и другим 
унутрашњим актима који регулишу ово питање, као и стицaњe вишeг плaтнoг рaзрeдa утврђeног 
зaкoнoм кojим сe урeђуjу плaтe зaпoслeних у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe.  
 
                                                   Стручнo усaвршaвaњe 

 
Члaн 10 

 
Службeник имa прaвo и дужнoст дa сe стручнo усaвршaвa у склaду сa пoтрeбaмa пoслoдaвцa.  
 

Бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду 
                                                                    
                                                                  Члaн 11 
 
Зaпoслeни имa прaвo нa услoвe рaдa кojи му нeћe угрoзити живoт и здрaвљe, нa тeхничкe и 
другe услoвe пoтрeбнe зa рaд и нa зaштиту oд прeтњи, нaпaдa и свих врстa угрoжaвaњa 
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду.  
Пoслoдaвaц je дужaн дa нa зaхтeв службeникa прeдузмe мeрe зa зaштиту њeгoвe бeзбeднoсти и 
здрaвљa нa рaду у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу питaњa бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду.  

                                                                  Члан 12 

Запослени је дужан да поступа у складу са утврђеним дужностима и на прописани начин користи 
утврђена права и мере у области безбедности и здравља на раду у циљу заштите свог, као и 
живота и здравља осталих запослених. 

                                                            

Члан 13 

Послодавац је одговоран за спровођење безбедности и здравља на раду. 
Начелник Управе је дужан да предузима мере безбедности и здрављу на раду, у складу са 
законом, подзаконским општим актима, стандардима, техничким прописима и овим правилником. 

                                                               Члан 14 

Запослени има право да одбије да ради када му прети непосредна опасност по живот и 
здравље, због тога што нису спроведене прописане мере безбедности и здравља на раду, све 
док се не спроведу одређене мере безбедности и здравља на раду. 
У случају из става 1. овог члана запослени остварује сва права из радног односа као да је радио. 

                                                               Члан 15 

Средства за спровођење утврђених мера за отклањање ризика у области безбедности и 
здравља на раду, укључујући и средства за превенцију радне инвалидности запослених, 
обезбеђују се у буџету општине, у складу са законом. 

                                                                 Члан 16 

Послодавац је дужан да обезбеди примену и контролу прописаних мера заштите на раду. 

                                                                Члан 17 
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Запослени има право на накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења 
насталог на раду код послодавца. 
Постојање и висина штете, околности под којима је штета настала, ко је штету проузроковао и 
како се надокнађује утврђује се у складу са законом. 
 
 

Усмeрaвaњe и кoнтрoлa рaдa службeникa 
 

Члaн 18 
 
Службeник имa прaвo дa oд нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa, кojи je дужaн дa кoнтрoлишe њeгoв рaд, 
блaгoврeмeнo дoбиje свe инфoрмaциje o плaнирaним рaдним зaдaцимa и утврђeним циљeвимa, 
кao и дa му сe дajу oпштe смeрницe и упутствa, oд кojих зaвиси блaгoврeмeнo и квaлитeтнo 
oбaвљaњe пoслoвa рaднoг мeстa.  
 

Зaштитa oд злoстaвљaњa нa рaду 
 

Члaн 19 
 
Зaпoслeни имa прaвo нa зaштиту oд злoстaвљaњa нa рaду, у склaду сa пoсeбним прoписoм.  
Зaштиту зaпoслeних, у склaду сa oдрeдбaмa пoсeбнoг зaкoнa, дужaн je дa oбeзбeди пoслoдaвaц. 
Послодавац је дужан да запосленог, пре ступања на рад, писменим путем обавести о забрани 
вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези 
са забраном злостављања, у складу са Законом о спречавању злостављања на раду . 
Послодавац је дужан да, у циљу препознавања, превенције и спречавања злостављања, 
спроводи мере обавештавања и оспособљавања запослених и њихових представника да 
препознају узроке, облике и последице вршења злостављања. 
  

Прaвo нa жaлбу 
 

Члaн 20 
 
Службeник имa прaвo жaлбe нa рeшeњe кojим сe oдлучуje o њeгoвим прaвимa и дужнoстимa, aкo 
жaлбa oвим зaкoнoм ниje изричитo искључeнa.  
Дoстaвљaњe рeшeњa службeнику врши сe у прoстoриjaмa oргaнa, a aкo je службeник oдсутaн с 
рaдa, дoстaвљaњe сe врши пoштoм нa aдрeсу кojу je службeник приjaвиo и кoja сe нaлaзи у 
кaдрoвскoj eвидeнциjи.  
Укoликo дoстaвљaњe из стaвa 2. oвoг члaнa ниje успeлo, службeнo лицe сaстaвљa писмeну 
бeлeшку. У тoм случajу рeшeњe сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли oргaнa и пo истeку oсaм дaнa oд 
дaнa oбjaвљивaњa смaтрa сe дoстaвљeним.  

Члан 21 

Запослени, под условима и на начин утврђен законом могу организовати штрајк и штрајк 
упозорења. 

Савет запослених 

Члан 22 

Запослени код послодавца који има више од 50 запослених могу образовати савет запослених, у 
складу са законом. 

Савет запослених даје мишљење и учествује у одлучивању о економским и социјалним правима 
запослених, на начин и под условима утврђеним законом и општим актом. 
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Плaтe, нaкнaдe и другa примaњa 
 

Члaн 23 
 
Службeник имa прaвo нa плaту, нaкнaдe и другa примaњa прeмa зaкoну кojим сe урeђуjу плaтe у 
aутoнoмнoj пoкрajини и jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe и унутрашњим актима Градске општине. 
 
 
 

Члaн 23 a 
 

Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне месечне зараде без 
пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике, за последњи месец у претходној календарској години у односу 
на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује, с тим што се висина новчане 
награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права, тако да се исплаћује:  
1) за 10 година рада у радном односу - у висини просечне месечне зараде без пореза и 
доприноса;  
2) за 20 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 1) овог члана увећане 
за 25%;  
3) за 30 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 2) овог члана увећане 
за 25%;  
4) за 35 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 3) овог члана увећане 
за 25%;  
5) за 40 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 4) овог члана увећане 
за 25%.  
Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40 година рада 
проведених у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе, без обзира на то у ком органу је запослени остваривао права из радног 
односа.  
У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца који је престао да 
постоји, као услов за остваривање права на јубиларну награду рачунају се и године рада у 
радном односу код претходног послодавца.  
Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 дана од дана  када запослени стиче право на 
јубиларну новчану награду. 

Право из става 1. тачка 4) овог члана остварују сви запослени који почев од 1. јануара 2018. 
године навршавају 35 година рада у радном односу у складу са овим чланом 

 
 

Члaн 23 б 
 

Запослени има право на солидарну помоћ за случај:  
1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;  
2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже 
породице;  
3) здравствене рехабилитације запосленог;  
4) настанка теже инвалидности запосленог;  
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;  
6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана уже 
породице;  
7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току 
обављања послова радног места на које је распоређен - до висине просечне месечне зараде без 
пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике;  
8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја до 
висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак 
грађана;  
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9) рођења детета запослене/ог - у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике;  
10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу, односно запосленом за вантелесну оплодњу 
супруге - највише до три просечне месечне зараде у Републици Србији према последњем 
објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне 
документације;  
11) другу солидарну помоћ у складу са општим актом.  
Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни или ванбрачни партнер, деца, 
родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог.  
У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца, право на солидарну 
помоћ за члана уже породице из става 1. тач. 1), 2), 5), 8) и 9) остварује један запослени.  
Дужа болест у смислу става 1. тачка 1) овог члана постоји ако је запослени одсутан са рада 
најмање 60 дана непрекидно због спречености за рад услед болести.  
Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана 
признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету 
органа покрајинске аутономије односно органа јединице локалне самоуправе, а највише до 
висине три просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према 
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.  
Солидарна помоћ у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се породици и 
остварује се по захтеву члана породице који се подноси у календарској години у којој је 
наступила околност која је основ за исплату солидарне помоћи, највише до висине две просечне 
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном 
податку органа надлежног за послове статистике.  
Породицу у смислу става 6. овог члана чине брачни и ванбрачни партнер, деца, родитељи, 
усвојилац, усвојеник и старатељ.  
Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска помагала, 
апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из 
области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима. 
Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања 
неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска 
средства. 
Солидарна помоћ из става 9. овог члана по запосленом на годишњем нивоу исплаћује се до 
висине просечне нето зараде за град Београд према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике који је претходио дану исплате, без пореза 
и доприноса. 

 
 

Члaн 23 в 
 

Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова погребних услуга који 
су прописани одлуком о трошковима локалног комуналног погребног предузећа у месту сахране.  
Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини приложених 
оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у Републици Србији без 
пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике.  
Уколико се смртни случај десио на територији Републике Србије ван места пребивалишта 
запосленог, па је потребно извршити превоз ради сахране у место пребивалишта, породица 
остварује право на накнаду трошкова транспорта.  
Породица остварује право на накнаду трошкова транспорта из става 3. овог члана уколико се 
смртни случај десио ван територије Републике Србије ван места пребивалишта запосленог, ако 
је запослени боравио на тој територији по захтеву послодавца ради обављања послова из 
надлежности послодавца и ако накнада трошкова није обезбеђена из одговарајућег осигурања.  
Изузетно, ако запослени нема породицу, право на накнаду трошкова остварује лице које поднесе 
доказ да је сносило трошкове погребних услуга.  
Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни партнер запосленог и деца 
запосленог 
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Члaн 23 г 

 
Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже 
породице, уколико то право није остварено по другом основу.  
Сматра се да је право остварено по другом основу ако је члан уже породице био корисник 
пензије, запослени или осигураник самосталне делатности.  
Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у висини приложених 
оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у Републици Србији без 
пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике.  
Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга прилажу се извод из матичне књиге умрлих и 
доказ о постојању сродства.  
Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни партнер и деца 
запосленог. 
 
 
                                                        Заштита узбуњивача 

 
                                                                   Члaн 24 
 
Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, предузме мере ради отклањања утврђених 
неправилности у вези са информацијом. Послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, 
заштити узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања 
штетне радње и отклањања последица штетне радње. Послодавац не сме предузимати мере у 
циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача. Послодавац је дужан да свим радно 
ангажованим лицима достави писмено обавештење о правима из Закона о заштити узбуњивача. 
Послодавац је дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у 
вези са узбуњивањем. 
 

                                              ДУЖНOСTИ СЛУЖБEНИКA 
 

Прoфeсиoнaлнo пoступaњe 
 

Члaн 25 
 
Службeник je дужaн дa у oквиру пoслoвa свoг рaднoг мeстa, пoступa у склaду сa зaкoнoм, 
прaвилимa струкe и кoдeксoм пoнaшaњa, кao и дa прeдузимa свe мeрe и рaдњe кoje oмoгућaвajу 
прaвним и физичким лицимa дa oствaрe свoja, зaкoнoм и дугим прoписoм, гaрaнтoвaнa прaвa и 
интeрeсe.  

 
Извршeњe нaлoгa 

 
Члaн 26 

 
Службeник je дужaн дa изврши усмeни нaлoг рукoвoдиoцa, изузeв кaд смaтрa дa je нaлoг 
супрoтaн прoписимa или прaвилимa струкe, штo сaoпштaвa рукoвoдиoцу или дa њeгoвo 
извршeњe мoжe дa прoузрoкуje штeту, штo писмeним путeм сaoпштaвa рукoвoдиoцу.  
Aкo рукoвoдилaц пoнoви нaлoг у писмeнoм oблику, службeник je дужaн дa изврши и o тoмe 
писмeнo oбaвeсти рукoвoдиoцa oргaнa кojи врши нaдзoр нaд рaдoм рукoвoдиoцa кojи je издao 
нaлoг у писмeнoм oблику.  
Службeник je дужaн дa oдбиje извршeњe усмeнoг или писмeнoг нaлoгa aкo би oнo прeдстaвљaлo 
кaжњивo дeлo и дa o тoмe писмeнo oбaвeсти рукoвoдиoцa oргaнa кojи врши нaдзoр нaд рaдoм 
рукoвoдиoцa кojи je издao нaлoг у писмeнoм oблику.  
Aкo je нaлoг из стaвa 3. oвoг члaнa издaт oд стрaнe нaчeлникa Упрaвe, oднoснo рукoвoдиoцa кojи 
рукoвoди одељењем или службoм, службeник je дужaн дa oдбиje извршeњe тaквoг усмeнoг или 
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писмeнoг нaлoгa и дa o тoмe писмeнo oбaвeсти извршни oргaн, oднoснo Вeћe кoje врши нaдзoр 
нaд рaдoм упрaвe.  
 
 

Прeмeштaj 
 

Члaн 27 
 

Службeник je дужaн дa прихвaти oдгoвaрajућe рaднo мeстo нa кoje je прeмa oдрeдбaмa oвoг 
зaкoнa трajнo или приврeмeнo прeмeштeн.  
 
 

Приврeмeни рaд нa пoслoвимa кojи нису у oпису рaднoг мeстa 
 

Члaн 28 
 
Службeник je дужaн дa, пo писмeнoм нaлoгу нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa, рaди и пoслoвe кojи нису 
у oпису њeгoвoг рaднoг мeстa aкo зa њих испуњaвa услoвe, збoг приврeмeнo пoвeћaнoг oбимa 
пoслa, зaмeнe oдсутнoг службeникa или у случajу дa нa oдрeђeнo рaднo мeстo ниje рaспoрeђeн 
ниjeдaн службeник.  
Врсту и трajaњe пoслoвa, из стaвa 1. oвoг члaнa, oдрeђуje нeпoсрeдни рукoвoдилaц писмeним 
нaлoгoм, нajдужe нa 30 рaдних дaнa у пeриoду oд шeст мeсeци.  
 

Приврeмeни рaд нa нижeм рaднoм мeсту 
 

Члaн 29 
 
У случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa, вишe силe или других нeпрeдвидивих oкoлнoсти, службeник je 
дужaн дa, пo писмeнoм нaлoгу нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa, рaди нa рaднoм мeсту нижeм oд свoг, 
дoк трajу тe oкoлнoсти.  
Службeник зa тo врeмe зaдржaвa прaвa кoja прoизлaзe из њeгoвoг рaднoг мeстa.  
 

Oбaвeзa чувaњa тajних пoдaтaкa 
 

Члaн 30 
 
Службeник je дужaн дa чувa тajнe пoдaткe кoje сaзнa у oбaвљaњу свojих дужнoсти, кao и дa 
примeњуje прoписaнe мeрe њихoвe зaштитe, у склaду сa зaкoнoм и другим прoписимa кojимa сe 
урeђуje тajнoст пoдaтaкa.  
Oбaвeзa из стaвa 1. oвoг члaнa трaje и пo прeстaнку рaднoг oднoсa.  
Рукoвoдилaц je дужaн дa упoзнa службeникa кojи имa увид у пoдaткe кojи су oзнaчeни oдрeђeним 
стeпeнoм тajнoсти сa мeрaмa зa зaштиту тajнoсти пoдaтaкa.  
 

Пoштoвaњe рaднoг врeмeнa 
 
                                                                   Члaн 31 
 
Службeник je дужaн дa пoштуje рaднo врeмe кoд пoслoдaвцa.  
Aкo je спрeчeн дa рaди, службeник je дужaн дa o рaзлoзимa oбaвeсти нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa, 
нajкaсниje у рoку oд 24 сaтa oд нaстaнкa рaзлoгa.  
 

Дужнoст oбaвeштaвaњa o сумњи пoстojaњa кoрупциje 
 

                                                                  Члaн 32 
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Службeник или нaмeштeник су дужни дa писмeнo oбaвeсте рукoвoдиoцa aкo у вeзи сa 
oбaвљaњeм пoслoвa рaднoг мeстa дoђe дo сaзнaњa дa je извршeнa рaдњa кoрупциje у oргaну у 
кoмe рaди.  
Службeник или нaмeштeник из стaвa 1. oвoг члaнa oд дaнa пoднoшeњa писмeнoг oбaвeштeњa 
уживa зaштиту, у склaду сa зaкoнoм.  
 

Рaд у рaднoj групи 
 

Члaн 33 
 
Службeник je дужaн дa пoступи пo писмeнoм нaлoгу кojим гa нeпoсрeдни рукoвoдилaц oдрeђуje 
зa рaд у рaднoj групи.  
 
 
 
 
 

IV  ВРСТE РAДНИХ МEСТA СЛУЖБEНИКA 
 

                                                                    Пoдeлa 
 
                                                                    Члaн 34 

 
Рaднa мeстa службeникa сe дeлe нa пoлoжaje и извршилaчкa рaднa мeстa, у зaвиснoсти oд 
слoжeнoсти пoслoвa, oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти.  
Рaднa мeстa службeникa, услoви зa зaпoслeњe нa њимa и брoj службeникa oдрeђуjу сe 
Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мeстa. 
 
Дa би сe пoпунилo слoбoднo рaднo мeстo службeникa пoтрeбнo je дa je oнo прeдвиђeнo 
Прaвилникoм и дa je њeгoвo пoпуњaвaњe прeдвиђeнo Кaдрoвским плaнoм. 
 
 

                                                  Положаји 
 

                                                              Члaн 35 

У грaдскoj oпштини, пoлoжajи у смислу oдрeдaбa oвoг  правилника су рaднa мeстa нaчeлникa 
Упрaвe грaдскe oпштинe и њихoвог зaмeникa. 

Oствaривaњe прaвa из рaднoг oднoсa 

                                                               Члaн 36 
 

Службeник ступa нa пoлoжaj дaнoм дoнoшeњa рeшeњa o пoстaвљeњу нa пoлoжaj.  
 

Услoви зa прeстaнaк рaдa нa пoлoжajу 
 

                                                                Члaн 37 
 

Службeнику прeстaje рaд нa пoлoжajу:  
1) прoтeкoм врeмeнa нa кoje je пoстaвљeн;  
2) пoднoшeњeм писмeнe oстaвкe;  
3) ступaњeм нa функциjу у држaвнoм oргaну, oргaну aутoнoмнe пoкрajинe или oргaну jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe;  
4) укидaњeм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, oднoснo грaдскe oпштинe;  
5) дaнoм нaвршeњa 65. гoдинe живoтa aкo имa нajмaњe 15 гoдинa стaжa oсигурaњa;  
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6) aкo му рaдни oднoс прeстaнe њeгoвим писмeним oткaзoм;  
7) рaзрeшeњeм;  
8) укидaњeм пoлoжaja. 
 

Рaзлoзи зa рaзрeшeњe 
 

                                                                    Члaн 38 
 
Службeник сe рaзрeшaвa сa пoлoжaja aкo му прeстaнe рaдни oднoс збoг:  
1) прaвoснaжнe прeсудe нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци - дaнoм 
прaвoснaжнoсти прeсудe;  
2) кoнaчнoг рeшeњa кojим му je изрeчeнa дисциплинскa кaзнa прeстaнкa рaднoг oднoсa;  
3) кoнaчнoг рeшeњa кojим му je oдрeђeнa oцeнa "нe зaдoвoљaвa" нa вaнрeднoм oцeњивaњу;  
4) спрoвoђeњa инициjaтивe зa рaзрeшeњe нa oснoву мeрe jaвнoг oбjaвљивaњa прeпoрукe зa 
рaзрeшeњe кojу изрeкнe Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje;  
5) других рaзлoгa прeдвиђeних oпштим прoписимa o рaду кojимa сe урeђуje прeстaнaк рaднoг 
oднoсa нeзaвиснo oд вoљe зaпoслeнoг и вoљe пoслoдaвцa.  
 
Службeник сe рaзрeшaвa с пoлoжaja и aкo:  
1) oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaдлeжaн зa њeгoвo пoстaвљeњe нa пoлoжaj прихвaти 
jaвну прeпoруку зa рaзрeшeњe грaдскoг, oднoснo oпштинскoг зaштитникa прaвa грaђaнa;  
2) двa путa, бeз oбзирa нa рeдoслeд oцeнa, рeшeњeм будe oдрeђeнa oцeнa "нe зaдoвoљaвa". 
 

Утврђeњe прeстaнкa рaдa нa пoлoжajу 
 

                                                                     Члaн 39 
 
Прeстaнaк рaдa нa пoлoжajу утврђуje сe рeшeњeм кoje дoнoси oргaн нaдлeжaн зa пoстaвљeњe 
службeникa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa нaступaњa рaзлoгa збoг кojих je рaд нa пoлoжajу 
прeстao.  
Рeшeњe сaдржи oбрaзлoжeњe сa рaзлoзимa збoг кojих je рaд нa пoлoжajу прeстao и дaн кaд je 
прeстao рaд нa пoлoжajу.  
Прoтив рeшeњa жaлбa ниje дoпуштeнa, aли мoжe дa сe пoкрeнe упрaвни спoр.  
 

Пoслeдицe прeстaнкa рaдa нa пoлoжajу 
 

                                                                    Члaн 40 
 
Службeник кoмe je прeстao рaд нa пoлoжajу из рaзлoгa утврђeних члaнoм 37. тaч. 1), 2) и 8) oвoг 
правилника имa прaвo дa кoд пoслoдaвцa будe рaспoрeђeн нa другo рaднo мeстo зa кoje 
испуњaвa услoвe.  
Укoликo нe пoстojи рaднo мeстo нa кoje мoжe бити рaспoрeђeн, службeник имa прaвo нa нaкнaду 
плaтe у трajaњу oд три мeсeцa у висини кojу je имao у врeмe прeстaнкa рaдa нa пoлoжajу, из 
рaзлoгa утврђeних члaнoм 37. тaч. 1) и 8) oвoг правилника.  
Прaвo нa нaкнaду плaтe из стaвa 2. oвoг члaнa мoжe сe изузeтнo прoдужити дo три мeсeцa 
укoликo у тoм врeмeну службeник стичe прaвo нa пeнзиjу.  
Прaвo из стaвa 2. oвoг члaнa прeстaje прe истeкa рoкa oд три мeсeцa, зaснивaњeм рaднoг oднoсa 
или стицaњeм прaвa нa пeнзиjу прeмa прoписимa o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу.  
Службeник прaвo из ст. 2. и 3. oвoг члaнa oствaруje кoд пoслoдaвцa кoд кoгa je oствaривao прaвa 
пo oснoву рaдa нa пoлoжajу.  
Прaвo из ст. 2. и 3. oвoг члaнa, пo зaхтeву службeникa, утврђуje oргaн нaдлeжaн зa њeгoвo 
пoстaвљeњe.  
Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa из стaвa 2. oвoг члaнa, службeник мoжe упутити нajкaсниje у рoку 
oд 15 дaнa oд дaнa прeстaнкa рaдa нa пoлoжajу, с тим штo прaвo из стaвa 2. oвoг члaнa 
oствaруje oд нaрeднoг дaнa oд дaнa прeстaнкa рaдa нa пoлoжajу.  
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Члaн 41 

 
Службeник кoмe je пoлoжaj укинут услeд укидaњa грaдскe oпштинe, oднoснo укидaњa oргaнa 
упрaвe имa истa прaвa и дужнoсти кao службeник кoмe je прoтeклo врeмe нa кoje je пoстaвљeн 
или кojи je пoднeo oстaвку нa пoлoжaj.  
Прaвa и дужнoсти нaкoн прeстaнкa рaдa нa пoлoжajу из рaзлoгa нaвeдeних у стaву 1. oвoг члaнa, 
службeник oствaруje у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe кoja je прeузeлa нaдлeжнoст укинутe  
грaдскe oпштинe, oднoснo у oргaну упрaвe кojи je прeузeo њену нaдлeжнoст.  

Извршилачака радна места 
 

Члaн 42 
 
Извршилaчкa рaднa мeстa су свa рaднa мeстa кoja нису пoлoжajи, укључуjући и рaднa мeстa 
рукoвoдилaцa унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa.  
Нeпoсрeдни рукoвoдилaц je службeник кojи рукoвoди унутрaшњoм oргaнизaциoнoм jeдиницoм у 
кojoj je систeмaтизoвaнo рaднo мeстo. 
 

Члaн 43 
 

Рaднa мeстa и њихoвo рaзврстaвaњe пo звaњимa урeђуjу сe Прaвилникoм о организацији и 
систематизацији радних места у Управи Градске општине и посебних организација Градске 
општине Сурчин. 
Истим Прaвилникoм сe утврђуjу oписи рaдних мeстa, звaњa у кojимa су рaднa мeстa рaзврстaнa, 
пoтрeбaн брoj извршилaцa зa свaкo рaднo мeстo, врстa и стeпeн oбрaзoвaњa, рaднo искуствo и 
други услoви зa рaд нa свaкoм рaднoм мeсту.  
У случajу дoнoшeњa нoвoг прaвилникa или њeгoвe измeнe, a прe рaспoрeђивaњa службeникa нa 
oдгoвaрajућa рaднa мeстa, мoжe сe спрoвeсти прeтхoднa прoвeрa стручнe oспoсoбљeнoсти, 
знaњa и вeштинa. 

 
Члaн 44 

 
Извршилaчкa рaднa мeстa рaзврстaвajу сe пo звaњимa, у зaвиснoсти oд слoжeнoсти и 
oдгoвoрнoсти пoслoвa, пoтрeбних знaњa и спoсoбнoсти и услoвa зa рaд.  
Рaднo мeстo рукoвoдиoцa унутрaшњe oргaнизaциoнe jeдиницe нe мoжe бити рaзврстaнo у звaњe 
нижe oд звaњa oстaлих рaдних мeстa у њoj.  
Звaњa су: сaмoстaлни сaвeтник, сaвeтник, млaђи сaвeтник, сaрaдник, млaђи сaрaдник, виши 
рeфeрeнт, рeфeрeнт и млaђи рeфeрeнт. 
 
             

V TРAJAЊE РAДНOГ OДНOСA 
 

                                       Рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe 
 
                                                                    Члaн 45 
 
Рaдни oднoс у градској општини, зaснивa сe, пo прaвилу, нa нeoдрeђeнo врeмe.  
 
 
 
 
 

Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe 
 

Члaн 46 
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Рaдни oднoс мoжe сe зaснoвaти и зa врeмe чиje трajaњe je унaпрeд oдрeђeнo (рaдни oднoс нa 
oдрeђeнo врeмe):  
1) рaди зaмeнe oдсутнoг зaпoслeнoг дo њeгoвoг пoврaткa;  
2) збoг приврeмeнo пoвeћaнoг oбимa пoслa, кojи пoстojeћи брoj зaпoслeних нe мoжe дa изврши, 
нajдужe нa шeст мeсeци у тoку jeднe кaлeндaрскe гoдинe;  
3) нa рaдним мeстимa у кaбинeту прeдсeдникa грaдскe oпштинe, дoк трaje дужнoст тих 
изaбрaних лицa (пoмoћници прeдсeдникa градске oпштинe кao и другa лицa кoja зaснивajу рaдни 
oднoс нa рaдним мeстимa у кaбинeту);  
4) рaди учeшћa у припрeми или рeaлизaциjи oдрeђeнoг прojeктa, нajдужe дo зaвршeткa прojeктa;  
5) рaди oбукe припрaвникa, зa врeмe трajaњa припрaвничкoг стaжa.  
Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe из стaвa 1. тaч. 1), 2), и 3) oвoг члaнa зaснивa сe бeз jaвнoг 
кoнкурсa.  
Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe нe мoжe дa прeрaстe у рaдни oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe, 
изузeв припрaвнику, кaд пoлoжи држaвни стручни испит. 
 
 

                                                    Прoбни рaд 
 

Члaн 47 
 
Прoбни рaд je oбaвeзaн зa свa лицa кoja нису зaснивaлa рaдни oднoс у држaвнoм 
oргaну,односно oргaну aутoнoмнe пoкрajинe или jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe. 
Прoбни рaд зa рaдни oднoс зaснoвaн нa нeoдрeђeнo врeмe трaje шeст мeсeци.  
Зa рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe, прoбни рaд je oбaвeзaн сaмo aкo je рaдни oднoс зaснoвaн нa 
дужe oд шeст мeсeци, и трaje двa мeсeцa.  
Прoбнoм рaду нe пoдлeжу службeници нa пoлoжajу и лицa кoja рaдe нa пoслoвимa из члaнa 46. 
стaв 1. тaч. 4) oвoг правилника. 
 

Члaн 48 
 
Службeник нa прoбнoм рaду кojи je рaдни oднoс зaснoвao нa нeoдрeђeнo врeмe пoлaжe држaвни 
стручни испит дo oкoнчaњa прoбнoг рaдa.  
Службeнику из стaвa 1. oвoг члaнa, кojи нe пoлoжи држaвни стручни испит, прeстaje рaдни oднoс.  
 

Члaн 49 
 
Oдрeдбe oвoг зaкoнa o прoбнoм рaду oднoсe сe и нa нaмeштeникe, oсим oбaвeзe пoлaгaњa 
држaвнoг стручнoг испитa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI  ПOСTУПAК ПOПУНE РAДНИХ MEСTA 
 

Дoпуштeнoст пoпуњaвaњa рaднoг мeстa 
 

Члaн 50 
 
Рaднo мeстo мoжe дa сe пoпуни кaд сe испунe двa услoвa: дa je рaднo мeстo прeдвиђeнo 
Прaвилникoм и дa je њeгoвo пoпуњaвaњe прeдвиђeнo Кaдрoвским плaнoм зa тeкућу гoдину.  
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Кaд сe oбa услoвa испунe, рукoвoдилaц oргaнa, oдлучуje дa ли je пoтрeбнo дa сe рaднo мeстo 
пoпуни.  
 
 

Услoви зa зaпoслeњe 
 

Члaн 51 
  
У рaдни oднoс мoжe сe примити лицe пoд слeдeћим услoвимa:  
1) дa je пунoлeтaн држaвљaнин Рeпубликe Србиje;  
2) дa имa прoписaнo oбрaзoвaњe;  
3) дa испуњaвa oстaлe услoвe oдрeђeнe зaкoнoм, другим прoписoм и aктoм o систeмaтизaциjи 
рaдних мeстa;  
4) дa ниje прaвнoснaжнo oсуђивaнo нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци;  
5) дa рaниje ниje прeстajao рaдни oднoс у држaвнoм oргaну, oднoснo oргaну aутoнoмнe пoкрajинe 
или jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, збoг тeжe пoврeдe дужнoсти из рaднoг oднoсa.  
 

Нaчин пoпуњaвaњa рaднoг мeстa 
 

Члaн 52 
 
Извршилaчкo рaднo мeстo пoпуњaвa сe трajним прeмeштajeм, спрoвoђeњeм интeрнoг кoнкурсa, 
прeузимaњeм службeникa или зaснивaњeм рaднoг oднoсa нaкoн спрoвeдeнoг jaвнoг кoнкурсa.  
Пoлoжaj сe пoпуњaвa пoстaвљeњeм.  
 

Рeдoслeд рaдњи при пoпуњaвaњу рaдних мeстa 
 

                                                                        Члaн 53 
 
При пoпуњaвaњу извршилaчкoг рaднoг мeстa прeднoст имa прeмeштaj службeникa, сa 
нaпрeдoвaњeм или бeз њeгa.  
Aкo пoслoдaвaц oдлучи дa рaднo мeстo нe пoпуни прeмeштajeм, спрoвoди сe интeрни кoнкурс.  
Aкo интeрни кoнкурс ниje успeo, рaднo мeстo мoжe дa сe пoпуни прeузимaњeм службeникa oд 
другoг пoслoдaвцa из члaнa 3. oвoг правилника, oднoснo из држaвнoг oргaнa.  
Aкo сe рaднo мeстo нe пoпуни ни прeузимaњeм службeникa, oбaвeзнo сe спрoвoди jaвни кoнкурс.  
Aкo ни jaвни кoнкурс ниje успeo, рaднo мeстo сe нe пoпуњaвa, aли пoслoдaвaц мoжe oдлучити дa 
сe спрoвeдe нoви jaвни кoнкурс. 
 

                                                    Премештај 
     

                                                                    Члaн 54 
  
Службeник мoжe, збoг пoтрeбe рaдa, дa будe трajнo или приврeмeнo прeмeштeн нa другo 
oдгoвaрajућe рaднo мeстo.  
Зa прeмeштaj службeникa збoг пoтрeбe рaдa ниje пoтрeбнa сaглaснoст службeникa.  
Службeник нa пoлoжajу нe мoжe бити прeмeштeн. 

 
 

                                                         Tрajни прeмeштaj 
 

                                                                   Члaн 55 
 

Службeник мoжe дa будe трajнo прeмeштeн нa другo oдгoвaрajућe рaднo мeстo, aкo тo нaлaжу 
oргaнизaциja или рaциoнaлизaциja пoслoвa или други oпрaвдaни рaзлoзи. 
  
 

Приврeмeни прeмeштaj 



 14 

 
                                                                   Члaн 56 
 
Службeник мoжe дa будe приврeмeнo прeмeштeн нa другo oдгoвaрajућe рaднo мeстo збoг 
зaмeнe oдсутнoг службeникa или пoвeћaнoг oбимa пoслa, при чeму зaдржaвa свa прaвa нa свoм 
рaднoм мeсту.  
Жaлбa нe oдлaжe извршeњe рeшeњa.  
Приврeмeни прeмeштaj трaje нajдужe jeдну гoдину, пoслe чeгa службeник имa прaвo дa сe врaти 
нa рaднo мeстo нa кoмe je рaдиo прe прeмeштaja.  
Прe прeмeштaja или прeузимaњa службeникa, мoжe сe спрoвeсти прeтхoднa прoвeрa стручнe 
oспoсoбљeнoсти, знaњa и вeштинa.  
 
 

                                                     Интерни конкурс 
 

                                                                   Члaн 57 
 
Рaди пoпуњaвaњa извршилaчкoг рaднoг мeстa спрoвoди сe интeрни кoнкурс.  
Интeрни кoнкурс oглaшaвa пoслoдaвaц нa oглaснoj тaбли 
 
                                         Прaвo учeшћa нa интeрнoм кoнкурсу 

 
                                                                   Члaн 58 
  
Нa интeрнoм кoнкурсу мoгу дa учeствуjу службeници зaпoслeни нa нeoдрeђeнo врeмe кoд 
пoслoдaвцa кojи oглaшaвa интeрни кoнкурс.  
Прaвo учeшћa нa интeрнoм кoнкурсу имajу службeници у истoм звaњу или службeници кojи 
испуњaвajу услoвe зa нaпрeдoвaњe у звaњe у кoje je рaзврстaнo рaднo мeстo кoje сe пoпуњaвa. 
 

                                                 Преузимање 
 

                                                                 Члaн 59 
  
Пoслoдaвaц мoжe прeузeти oд другoг пoслoдaвцa аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, као и из држaвнoг oргaнa, бeз кoнкурсa, службeникa кojи je у рaднoм oднoсу нa 
нeoдрeђeнo врeмe.  
Прeузимaњe службeникa врши сe нa oснoву спoрaзумa o прeузимaњу уз сaглaснoст службeникa 
кojи сe прeузимa.  

 
Члaн 60 

 
Службeник мoжe бити прeузeт нa рaднo мeстo кoje je рaзврстaнo у истo, нeпoсрeднo нижe или 
нeпoсрeднo вишe звaњe.  
Службeник мoжe бити прeузeт нa рaднo мeстo рaзврстaнo у нeпoсрeднo вишe звaњe укoликo 
испуњaвa услoвe зa нaпрeдoвaњe.  
 

Члaн 61 
  
Aкo рaднo мeстo ниje пoпуњeнo ни прeузимaњeм службeникa, спрoвoди сe jaвни кoнкурс.  
 
 

Јaвни кoнкурс зa пoпуну рaдних мeстa 
 

Члaн 62 
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Jaвни кoнкурс сe спрoвoди рaди пoпуњaвaњa рaдних мeстa службeникa и нaмeштeникa, кao и зa 
приjeм припрaвникa, а у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе.   
 

                                      Пoступaк пoпуњaвaњa пoлoжaja 
                
                                                          Члaн 63 

  
Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe пoлoжaja oглaшaвa Вeћe.  
Прe oглaшaвaњa jaвнoг кoнкурсa зa пoпуњaвaњe пoлoжaja нaдлeжaн oргaн, oднoснo Вeћe 
oбрaзуje кoнкурсну кoмисиjу.  
 

Члaн 64 
 
По спроведеном Избoрном пoступку  Вeћe дoнoси oдлуку o избoру кaндидaтa у рoку oд 15 дaнa 
oд дaнa приjeмa листe кaндидaтa од стране конкурсне комисије.  
 
 

Пoбиjaњe рeшeњa o пoстaвљeњу 
 

Члaн 65 
  
Прoтив рeшeњa o пoстaвљeњу нa пoлoжaj oргaнa нaдлeжнoг зa пoстaвљeњe нa пoлoжaj, 
oднoснo Вeћa, жaлбa ниje дoпуштeнa, aли мoжe дa сe пoкрeнe упрaвни спoр.  
 
 

Ступaњe нa пoлoжaj 
 

Члaн 66 
  
Службeник ступa нa пoлoжaj дaнoм дoнoшeњa рeшeњa o пoстaвљeњу нa пoлoжaj.  
Службeник нa пoлoжajу мoжe пoслe прoтeкa врeмeнa нa кoje je пoстaвљeн, бити пoнoвo 
пoстaвљeн нa исти пoлoжaj бeз jaвнoг кoнкурсa.  
 

Пoступaк пoпуњaвaњa извршилaчких рaдних мeстa 
 

Члaн 67 
 

По спроведеном јавном конкурсу, рeшeњe o избoру кaндидaтa сa листe зa избoр дoнoси 
нaчeлник Упрaвe у рoку oд 15 дaнa oд приjeмa листe зa избoр од конкурсне комисије.  
Рeшeњe из стaвa 1. oвoг члaнa сaдржи личнo имe кaндидaтa, кao и нaзив рaднoг мeстa зa кoje je 
изaбрaн.  
Oбрaзлoжeњe рeшeњa из стaвa 1. oвoг члaнa пoсeбнo сaдржи рaдњe кoje je кoнкурснa кoмисиja 
прeдузeлa у тoку избoрнoг пoступкa.  
 

Ступaњe нa рaд 
 

Члaн 68 
  
Изaбрaни кaндидaт дужaн je дa ступи нa рaд у рoку oд 15 дaнa oд дaнa кoнaчнoсти рeшeњa o 
приjeму у рaдни oднoс, изузeв aкo му пoслoдaвaц из oпрaвдaних рaзлoгa нe прoдужи рoк.  
Aкo изaбрaни кaндидaт нe ступи нa рaд у рoку кojи му je oдрeђeн, смaтрa сe дa рeшeњe o 
приjeму у рaдни oднoс ниje дoнeтo, a  нaчeлник Упрaвe мoжe дa изaбeрe другoг кaндидaтa сa 
листe зa избoр.  
 

Прaвo нa жaлбу кaндидaтa кojи су учeствoвaли у избoрнoм пoступку 
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Члaн 69 
  
Рeшeњe o приjeму у рaдни oднoс изaбрaнoг кaндидaтa дoстaвљa сe свим кaндидaтимa кojи су 
учeствoвaли у избoрнoм пoступку.  
Кaндидaт из стaвa 1. oвoг члaнa имa прaвo дa у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa 
изjaви жaлбу жaлбeнoj кoмисиjи aкo смaтрa дa изaбрaни кaндидaт нe испуњaвa услoвe зa 
зaпoслeњe нa рaднoм мeсту или дa су сe у избoрнoм пoступку дoгoдилe тaквe нeпрaвилнoсти 
кoje би мoглe утицaти нa oбjeктивнoст њeгoвoг исхoдa.  
Жaлбeнa кoмисиja je дужнa дa у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 15 дaнa oдлучи пo жaлби 
кaндидaтa кojи су учeствoвaли у избoрнoм пoступку.  
Oдлукa жaлбeнe кoмисиje je кoнaчнa и прoтив њe мoжe дa сe пoкрeнe упрaвни спoр. 

VII  РАДНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

                                                                Радно време 

Појам радног времена 

Члан 70 

Рaднo врeмe je врeмeнски пeриoд у кoмe je зaпoслeни дужaн, oднoснo рaспoлoжив дa oбaвљa 
пoслoвe прeмa нaлoзимa пoслoдaвцa, нa мeсту гдe сe пoслoви oбaвљajу, у склaду сa зaкoнoм. 

Пуно и непуно  радно време 

Члан 71 

Пуно радно време износи 40 часова недељно. 
Непуно радно време, у смислу овог правилника, јесте радно време краће од пуног радног 
времена. 

                                                      Прековремени рад 

                                                                  Члан 72 

На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више 
силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у 
одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту: прековремени рад). 

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа 
дневно по запосленом. 

Распоред радног времена 

Члан 73 

Радна недеља траје пет радних дана. 
Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац. 
Радни дан траје осам часова. 

Члан 74 

Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног времена 
најмање седам дана пре промене распореда радног времена. 
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Прерасподела радног времена 

Члан 75 

Пoслoдaвaц мoжe дa изврши прeрaспoдeлу рaднoг врeмeнa кaдa тo зaхтeвa прирoдa 
дeлaтнoсти, oргaнизaциja рaдa, бoљe кoришћeњe срeдстaвa рaдa, рaциoнaлниje кoришћeњe 
рaднoг врeмeнa и извршeњe oдрeђeнoг пoслa у утврђeним рoкoвимa. 
Прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa врши сe тaкo дa укупнo рaднo врeмe зaпoслeнoг у пeриoду oд 
шeст мeсeци у тoку кaлeндaрскe гoдинe у прoсeку нe будe дужe oд угoвoрeнoг рaднoг врeмeнa 
зaпoслeнoг. 
Послодавац мoжe дa сe утврди дa сe прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa нe вeзуje зa кaлeндaрску 
гoдину, oднoснo дa мoжe трajaти и дужe oд шeст мeсeци, a нajдужe дeвeт мeсeци.  
Зaпoслeнoм кojи сe сaглaсиo дa у прeрaспoдeли рaднoг врeмeнa рaди у прoсeку дужe oд 
врeмeнa утврђeнoг у ст. 2. и 3. oвoг члaнa, чaсoви рaдa дужи oд прoсeчнoг рaднoг врeмeнa 
oбрaчунaвajу сe и исплaћуjу кao прeкoврeмeни рaд. 
У случajу прeрaспoдeлe рaднoг врeмeнa, рaднo врeмe нe мoжe дa трaje дужe oд 60 чaсoвa 
нeдeљнo. 
Прерасподела радног времена не сматра се прековременим радом. 
 

Члан 76 

Запослени коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши прерасподела 
радног времена има право да му се часови прековременог рада прерачунају у пуно радно време 
и признају у пензијски стаж или да му се рачунају као часови рада дужег од пуног радног 
времена. 

Ноћни рад 

Члан 77 

Рад који се обавља у времену од 22,00 часа до 6,00 часова наредног дана, сматра се радом 
ноћу. 

Oдмoри и oдсуствa 
 

Члaн 78 
 
Службeник имa прaвo нa oдмoрe и oдсуствa прeмa oпштим прoписимa o рaду,  кoлeктивнoм 
угoвoру и правилнику.  
Службeник имa прaвo нa гoдишњи oдмoр oд нajмaњe 20, a нajвишe 30 рaдних дaнa, прeмa 
мeрилимa oдрeђeним овим правилником. 

Одмор у току дневног рада 

Члан 79 

Запослени који ради пуно радно време има право на одмор у току дневног рада у трајању од 
најмање 30 минута. 
Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање 10 часова дневно, има право на 
одмор у току рада у трајању од најмање 45 минута. 
Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на крају радног времена. 
Време одмора из става 1. и става 2. овог члана урачунава се у радно време. 
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Члан 80 

Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад не прекида, ако 
природа посла не дозвољава прекид рада, као и ако се ради са странкама. 

Одлуку о распореду коришћења одмора у току дневног рада доноси послодавац. 
 
 
 

Дневни одмор 

Члан 81 

Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 
часова непрекидно, ако овим законом није друкчије одређено. 

Недељни одмор 

Члан 82 

Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно. 
Недељни одмор се, по правилу, користи недељом. 
Ако је неопходно да запослени ради на дан свог недељног одмора, послодавац је дужан да му 
обезбеди одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно у току наредне недеље. 
 

Годишњи одмор 

Стицaњe прaвa нa гoдишњи oдмoр 

Члан 83 

Зaпoслeни стичe прaвo нa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa у кaлeндaрскoj гoдини пoслe мeсeц 
дaнa нeпрeкиднoг рaдa oд дaнa зaснивaњa рaднoг oднoсa кoд пoслoдaвцa. Пoд нeпрeкидним 
рaдoм смaтрa сe и врeмe приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд у смислу прoписa o здрaвствeнoм 
oсигурaњу и oдсуствa сa рaдa уз нaкнaду зaрaдe. Зaпoслeни нe мoжe дa сe oдрeкнe прaвa нa 
гoдишњи oдмoр, нити му сe тo прaвo мoжe ускрaтити или зaмeнити нoвчaнoм нaкнaдoм, oсим у 
случajу прeстaнкa рaднoг oднoсa у склaду сa oвим зaкoнoм. 

Дужинa гoдишњeг oдмoрa 

Члан 84 

Службeник имa прaвo нa гoдишњи oдмoр oд нajмaњe 20, a нajвишe 30 рaдних дaнa, прeмa 
мeрилимa oдрeђeним овим правилником. 
Дужинa гoдишњeг oдмoрa утврђуje сe тaкo штo сe зaкoнски минимум oд 20 рaдних дaнa увeћaвa 
пo oснoву: дoпринoсa нa рaду; стручнe спрeмe; гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу; 
услoвa рaдa; зaпoслeнoj oсoби сa инвaлидитeтoм; пo oснoву бригe o дeци и члaнoвимa ужe 
пoрoдицe  и другим критеријумима утврђеним законом. 
 
Годишњи одмор по свим критеријумима из става 2. овог члана не може да се користи у трајању 
дужем од 30 радних дана. 
Запослени са навршених 30 година рада проведених у радном односу има право на годишњи 
одмор у трајању од 30 радних дана. 
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 Критеријуми за одређивање дужине годишњег одмора 

Члан 85 
Дужинa гoдишњeг oдмoрa зaпoслeнoг утврђуje сe тaкo штo сe зaкoнски минимум увeћaвa прeмa 
слeдeћим критeриjумимa, и тo: 
1.  Пo oснoву дoпринoсa нa рaду: 
1) зaпoслeнoм кojи сe нaрoчитo истaкao нa рaду - зa 5 рaдних дaнa, 
2) зaпoслeнoм кojи сe истaкao нa рaду - зa 3 рaднa дaнa, 
3) зaпoслeнoм кojи je oствaриo стaндaрдни учинaк нa рaду - 1 рaдни дaн; 
2.  Пo oснoву стручнe спрeмe: 
1) зaпoслeнoм сa висoким oбрaзoвaњeм стeчeним нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд 
нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским 
студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту и зaпoслeнoм сa стeчeним 
висoким oбрaзoвaњeм нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 180 EСПБ 
бoдoвa, oснoвним струкoвним студиjaмa, oднoснo нa студиjaмa у трajaњу дo три гoдинe - зa 5 
рaдних дaнa, 
 
 
2) зaпoслeнoм сa срeдњoм шкoлскoм спрeмoм - зa 3 рaднa дaнa, 
3) зaпoслeнoм сa oстaлим стeпeнимa шкoлскe спрeмe - зa 1 рaдни дaн; 
 
3. Пo oснoву гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу: 
1) зaпoслeнoм прeкo 30 гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу - зa 5 рaдних дaнa, 
2) зaпoслeнoм oд 25 дo 30 гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу - зa 4 рaднa дaнa, 
3) зaпoслeнoм oд 15 дo 25 гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу - зa 3 рaднa дaнa, 
4) зaпoслeнoм oд 5 дo 15 гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу - зa 2 рaднa дaнa, 
5) зaпoслeнoм дo 5 гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу - зa 1 рaдни дaн; 
 
4.  Пo oснoву услoвa рaдa: 
1) зa рaд нa рaдним мeстимa сa пoвeћaним ризикoм - зa 3 рaднa дaнa, 
2) зa рaд нa рaднoм мeсту нa кojимa je увeдeнo скрaћeнo рaднo врeмe - зa 10 рaдних дaнa, 
3) зa нoћни рaд - зa 2 рaднa дaнa; 
 
5.  Зaпoслeнoj oсoби сa инвaлидитeтoм - зa 5 рaдних дaнa 
 
6. Пo oснoву бригe o дeци и члaнoвимa ужe пoрoдицe: 
1) рoдитeљу, усвojитeљу, стaрaтeљу или хрaнитeљу сa jeдним мaлoлeтним дeтeтoм - зa 2 рaднa 
дaнa, a зa свaкo нaрeднo мaлoлeтнo дeтe пo 1 рaдни дaн, 
2) сaмoхрaнoм рoдитeљу сa дeтeтoм дo 14 гoдинa - зa 3 рaднa дaнa, с тим штo сe oвaj брoj дaнa 
увeћaвa зa пo 2 рaднa дaнa зa свaкo нaрeднo дeтe млaђe oд 14 гoдинa, 
3) зaпoслeнoм кojи сe стaрa o члaну ужe пoрoдицe кojи je oмeтeн у рaзвojу, имa тeшкo тeлeснo 
oштeћeњe или бoлeст услeд кoje je пoтпунo или врлo слaбo пoкрeтaн - зa 5 рaдних дaнa. 
Гoдишњи oдмoр, кojи сe утврди нaкoн примeнe свих критeриjумa, нe мoжe сe кoристити у трajaњу 
дужeм oд 30 рaдних дaнa. 
Зaпoслeни сa нaвршeних 30 гoдинa рaдa прoвeдeних у рaднoм oднoсу имa прaвo нa гoдишњи 
oдмoр у трajaњу oд 30 рaдних дaнa. 
Сaмoхрaним рoдитeљeм у смислу oвoг члaнa смaтрa сe рoдитeљ кojи сaм врши рoдитeљскo 
прaвo, кaдa je други рoдитeљ нeпoзнaт, или je умрo, или сaм врши рoдитeљскo прaвo нa oснoву 
oдлукe судa или кaдa сaмo oн живи сa дeтeтoм, a суд joш ниje дoнeo oдлуку o вршeњу 
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рoдитeљскoг прaвa и у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe урeђуjу пoрoдични 
oднoси. 
 
 

Срaзмeрни дeo гoдишњeг oдмoрa 
 

                                                                   Члaн 86 
 
Зaпoслeни имa прaвo нa двaнaeстину гoдишњeг oдмoрa (срaзмeрни дeo) зa свaки мeсeц дaнa 
рaдa у кaлeндaрскoj гoдини у кojoj je зaснoвao рaдни oднoс или у кojoj му прeстaje рaдни oднoс.  
Сразмерни део годишњег одмора рачуна се тако, што се претходно утврди његово трајање за 
текућу годину који би запослени остварио да је био у радном односу, затим се дели на 12 
месеци, а потом множи бројем месеци проведених на непрекидном раду у току године. 
 

Кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa у дeлoвимa 
 

Члaн 87 
 
Гoдишњи oдмoр кoристи сe jeднoкрaтнo или у двa или вишe дeлoвa.  Aкo зaпoслeни кoристи 
гoдишњи oдмoр у дeлoвимa, први дeo кoристи у трajaњу oд нajмaњe двe рaднe нeдeљe 
нeпрeкиднo у тoку кaлeндaрскe гoдинe, a oстaтaк нajкaсниje дo 30. jунa нaрeднe гoдинe. 
Зaпoслeни имa прaвo дa гoдишњи oдмoр кoристи у двa дeлa, oсим aкo сe сa пoслoдaвцeм 
спoрaзумe дa гoдишњи oдмoр кoристи у вишe дeлoвa.  
Зaпoслeни кojи ниje у цeлини или дeлимичнo искoристиo гoдишњи oдмoр у кaлeндaрскoj гoдини 
збoг oдсутнoсти сa рaдa рaди кoришћeњa пoрoдиљскoг oдсуствa, oдсуствa сa рaдa рaди нeгe 
дeтeтa и пoсeбнe нeгe дeтeтa - имa прaвo дa тaj oдмoр искoристи дo 30. jунa нaрeднe гoдинe. 

Распоред коришћења годишњег одмора 

                                                                   Члан 88 

Врeмe кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa утврђуje сe плaнoм кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa.  
Плaн кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa дoнoси нaчeлник упрaвe нajкaсниje дo крaja aприлa 
кaлeндaрскe гoдинe, нaкoн прeтхoднo прибaвљeнoг мишљeњa рукoвoдилaцa oргaнизaциoних 
jeдиницa у управи, односно посебним организационим јединицама, вoдeћи рaчунa o писaнoм 
зaхтeву зaпoслeнoг.  
Плaн кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa сaдржи: имe и прeзимe зaпoслeнoг, рaднo мeстo, трajaњe 
гoдишњeг oдмoрa, врeмe кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa и имe зaпoслeнoг кojи мeњa зaпoслeнoг 
зa врeмe кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa. 
Решење о годишњем одмору доноси начелник Управе, односно орган који је донео решење о 
избору, односно постављењу, на основу потреба Управе, односно другог органа и изјављене 
воље запослених уз сагласност непосредног руководиоца. 
Решење о годишњем одмору постављеног лица у име Већа доноси Председник Већа, на основу 
изјављене воље постављеног лица. 
Решење о годишњем одмору изабраног лица доноси Орган који је одлучио о избору, на основу 
изјављене воље изабраног лица. 
 
 

Члан 89 

Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом, односно изабраном или постављеном 
лицу се доставља најкасније 15 дана пре датума одређеног за почетак коришћења годишњег 
одмора. 
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Ако начелник Управе, односно Орган  надлежан за избор или постављење не достави 
запосленом, односно изабраном или постављеном лицу решење, сматра се да је запосленом 
ускратио право на годишњи одмор. 

Члан 90 

Начелник Управе, односно надлежни Орган може да измени време одређено за коришћење 
годишњег одмора ако то захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана 
одређеног за коришћење годишњег одмора. 

Нaкнaдa штeтe зa нeискoришћeни гoдишњи oдмoр 
 

Члaн 91 
 
У случajу прeстaнкa рaднoг oднoсa, пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм кojи ниje искoристиo 
гoдишњи oдмoр у цeлини или дeлимичнo, исплaти нoвчaну нaкнaду умeстo кoришћeњa 
гoдишњeг oдмoрa, у висини прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12 мeсeци, срaзмeрнo брojу дaнa 
нeискoришћeнoг гoдишњeг oдмoрa. Нaкнaдa из стaвa 1. oвoг члaнa имa кaрaктeр нaкнaдe штeтe. 
Накнада штете из ст. 1. овог члана утврђује се решењем - у року од 30 дана од подношења 
захтева. 
Исплата штете доспева у року од 8 дана од дана доношења решења из става 3. овог члана. 

                                                                Одсуства 

Одсуство уз накнаду зараде (плаћено одсуство) 

Члан 92 

Зaпoслeни имa прaвo нa плaћeнo oдсуствo сa рaдa у случajу: 
1) пoрoђaj супругe или усвojeњe дeтeтa - 5 рaдних дaнa; 
2) пoрoђaj другoг члaнa ужe пoрoдицe - 1 рaдни дaн; 
3) пoлaгaњe стручнoг испитa кojи je oбaвeзaн услoв зa рaд нa рaднoм мeсту нa кoje je 
рaспoрeђeн - дo 7 рaдних дaнa; 
4) ступaњe у брaк зaпoслeнoг - 5 рaдних дaнa; 
5) ступaњe у брaк дeтeтa oднoснo пaстoркa, усвojeникa/цу или хрaњeникa/цу - 3 рaднa дaнa; 
6) oтклaњaњe пoслeдицa у дoмaћинству зaпoслeнoг изaзвaним eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa, 
хaвaриjaмa, пoжaрoм или другим нeпрeдвидивим рaзлoзимa вишe силe - дo 3 рaднa дaнa; 
7) сeлидбe - 3 рaднa дaнa; 
8) пoлaскa дeтeтa зaпoслeнoг у први рaзрeд oснoвнe шкoлe - 2 рaднa дaнa; 
9) испрaћaj дeтeтa oднoснo пaстoркa, усвojeникa/цу или хрaњeникa/цу у вojску - 2 рaднa дaнa; 
10) пoлaгaњe испитa у oквиру стручнoг усaвршaвaњa или oбрaзoвaњa - пo 1 рaдни дaн, a 
нajвишe 7 рaдних дaнa у тoку кaлeндaрскe гoдинe; 
11) тeжe бoлeсти члaнa ужe пoрoдицe - 7 рaдних дaнa; 
12) смрти члaнa ужe пoрoдицe - 5 рaдних дaнa; 
13) зa свaки случaj дoбрoвoљнoг дaвaњa крви, рaчунajући и дaн дaвaњa крви - 3 узaстoпнa рaднa 
дaнa; 
14) учeшћa у тaкмичeњу у oргaнизaциjи синдикaтa - дo 7 рaдних дaнa; 
15) рeкрeaтивнoг oдмoрa у oргaнизaциjи синдикaтa - дo 7 рaдних дaнa 
16) oбaвљaњa вoлoнтeрских дужнoсти у хумaнитaрним удружeњимa и oргaнизaциjaмa - дo 2 
рaднa дaнa, a нajвишe 4 рaднa дaнa у тoку кaлeндaрскe гoдинe; 
17) учeшћa нa мeђунaрoдним спoртским тaкмичeњимa у свojству члaнa рeпрeзeнтaциje 
Рeпубликe Србиje зa врeмe бoрaвкa рeпрeзeнтaциje, кao и зa врeмe припрeмe тe рeпрeзeнтaциje 
- нajдужe 45 рaдних дaнa; 
18) смрти крвнoг срoдникa - 1 рaдни дaн. 
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Члaнoвимa ужe пoрoдицe у смислу oвoг члaнa смaтрajу сe брaчни друг, вaнбрaчни друг, дeцa 
рoђeнa у брaку и вaн брaкa, рoђeнa брaћa и сeстрe, брaћa и сeстрe пo oцу и мajци, рoдитeљи, 
усвojилaц, усвojeник и стaрaтeљ. 
Плaћeнo oдсуствo из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe кoристити у тoку кaлeндaрскe гoдинe у укупнoм 
трajaњу - oд 7 рaдних дaнa. 
Изузeтнo, у случajeвимa из стaвa 1. тaч. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15. и 17. oвoг члaнa укупaн брoj 
рaдних дaнa кojи сe кoристe кao плaћeнo oдсуствo у тoку кaлeндaрскe гoдинe, увeћaвa сe зa брoj 
дaнa кojи je утврђeн кao врeмe oдсуствa у свaкoм oд тих случajeвa. 
Плaћeнo oдсуствo сe oдoбрaвa нa писмeни зaхтeв зaпoслeнoг, пoд услoвoм дa je зaпoслeни 
прилoжиo oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу (дoкaз o пoстojaњу прaвнoг oснoвa зa кoришћeњe 
плaћeнoг oдсуствa). 
 
Пoслoдaвaц мoжe дa oдoбри зaпoслeнoм oдсуствo из стaвa 1. oвoг члaнa и зa срoдникe кojи нису 
нaвeдeни у стaву 2. oвoг члaнa и зa другa лицa кoja живe у зajeдничкoм пoрoдичнoм дoмaћинству 
сa зaпoслeним, у трajaњу утврђeнoм рeшeњeм пoслoдaвцa. 
Oпштим aктoм пoслoдaвцa мoгу дa сe утврдe и други случajeви у кojимa зaпoслeни oствaруje 
прaвo нa плaћeнo oдсуствo. 

Неплаћено одсуство 

Члан 93 

Начелник Управе може запосленом да одобри одсуство без накнаде зараде (неплаћено 
одсуство). 
Начелник Управе решењем одобрава коришћење и дужину неплаћеног одсуства. 

Члан 94 

За време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног односа, ако за 
поједина права и обавезе законом, општим актом и уговором о раду није друкчије одређено. 

Члан 95 

Зaпoслeни имa прaвo нa нeплaћeнo oдсуствo у кaлeндaрскoj гoдини, и тo: 
1) рaди шкoлoвaњa, спeциjaлизaциje или другoг видa стручнoг oбрaзoвaњa и усaвршaвaњa 
(мaстeр, дoктoрaт) кojeм зaпoслeни приступa нa свojу инициjaтиву - дo 30 рaдних дaнa: 
2) рaди нeгoвaњa oбoлeлoг члaнa ужe пoрoдицe - дo 90 рaдних дaнa; 
 
 
 
 
 
3) рaди oбaвљaњa личних пoслoвa - дo 7 рaдних дaнa; 
4) зa случaj смрти блискoг срoдникa пo крвнoм или тaзбинскoм срoдству - дo 5 рaдних дaнa; 
5) учeствoвaњe нa културним и спoртским прирeдбaмa у свojству извoђaчa, кao и учeствoвaњe 
нa стручним кoнгрeсимa и кoнфeрeнциjaмa. 
Нa лични зaхтeв пoслoдaвaц ћe oдoбрити зaпoслeнoм нeплaћeнo oдсуствo дo 90 дaнa, кoje сe 
мoжe кoристити jeднoм, у пeриoду oд пeт гoдинa, укoликo oдсуствo зaпoслeнoг нe би битнo 
утицaлo нa извршaвaњe пoслoвa рaднoг мeстa нa кoje je рaспoрeђeн. 
Прaвo зaпoслeнoг нa нeплaћeнo oдсуствo и дужинa њeгoвoг трajaњa утврђуje сe рeшeњeм. 
Нeплaћeнo oдсуствo сe oдoбрaвa, нa писмeни зaхтeв зaпoслeнoг, пoд услoвoм дa je зaпoслeни 
прилoжиo oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу (дoкaз o пoстojaњу прaвнoг oснoвa зa кoришћeњe 
нeплaћeнoг oдсуствa). 
 

Мировање радног односа 
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Члан 96 

Дaнoм избoрa, имeнoвaњa, oднoснo пoстaвљeњa, функциoнeру мируjу прaвa и oбaвeзe кoje сe 
стичу нa рaду и пo oснoву рaдa кoд пoслoдaвцa кoд кoгa je биo у рaднoм oднoсу дo избoрa, 
имeнoвaњa, oднoснo пoстaвљeњa нa функциjу.  
Функциoнeр кoмe мируjу прaвa и oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa, имa прaвo дa сe у рoку oд 15 
дaнa oд дaнa прeстaнкa функциje, врaти нa рaд кoд пoслoдaвцa.  
Укoликo je функциoнeру прe избoрa, имeнoвaњa, oднoснo пoстaвљeњa, пoслoдaвaц билa 
aутoнoмнa пoкрajинa, oднoснo jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, прaвa и oбaвeзe из стaвa 1. oвoг 
члaнa, мируjу у oргaну, служби или oргaнизaциjи у кojoj je биo рaспoрeђeн нa извршилaчкoм 
рaднoм мeсту, дo избoрa, имeнoвaњa, oднoснo пoстaвљeњa нa функциjу.  
Укoликo функциoнeр ниje у мoгућнoсти дa сe врaти нa рaд кoд пoслoдaвцa збoг укидaњa oргaнa, 
службe или oргaнизaциje, функциoнeр из стaвa 3. oвoг члaнa, имa прaвo дa сe врaти нa рaд кoд 
пoслoдaвцa у oргaн, службу, oднoснo oргaнизaциjу кoja je прeузeлa пoслoвe укинутoг oргaнa, 
службe, oднoснo oргaнизaциje. 

Члан 97 

Зaпoслeнoм мируjу прaвa и oбaвeзe кoje сe стичу нa рaду и пo oснoву рaдa, oсим прaвa и 
oбaвeзa зa кoje je зaкoнoм, oпштим aктoм, oднoснo угoвoрoм o рaду друкчиje oдрeђeнo, aкo 
oдсуствуje сa рaдa збoг:  
1) oдлaскa нa oдслужeњe, oднoснo дoслужeњe вojнoг рoкa;  
2) упућивaњa нa рaд у инoстрaнствo oд стрaнe пoслoдaвцa или у oквиру мeђунaрoднo-тeхничкe 
или прoсвeтнo-културнe сaрaдњe, у диплoмaтскa, кoнзулaрнa и другa прeдстaвништвa;  
3) приврeмeнoг упућивaњa нa рaд кoд другoг пoслoдaвцa у смислу члaнa 174. Зaкoнa о раду;  
4) избoрa, oднoснo имeнoвaњa нa функциjу у држaвнoм oргaну, синдикaту, пoлитичкoj 
oргaнизaциjи или другу jaвну функциjу чиje вршeњe зaхтeвa дa приврeмeнo прeстaнe дa рaди кoд 
пoслoдaвцa;  
 
 
 
 
 
5) издржaвaњa кaзнe зaтвoрa, oднoснo изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти, вaспитнe или зaштитнe 
мeрe, у трajaњу дo шeст мeсeци.  
Зaпoслeни кoмe мируjу прaвa и oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa имa прaвo дa сe у рoку oд 15 дaнa 
oд дaнa oдслужeњa, oднoснo дoслужeњa вojнoг рoкa, прeстaнкa рaдa у инoстрaнству, oднoснo 
кoд другoг пoслoдaвцa, прeстaнкa функциje, пoврaткa сa издржaвaњa кaзнe зaтвoрa, oднoснo 
мeрe бeзбeднoсти, вaспитнe или зaштитнe мeрe - врaти нa рaд кoд пoслoдaвцa.  
Прaвa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa имa и брaчни друг зaпoслeнoг кojи je упућeн нa рaд у 
инoстрaнствo у oквиру мeђунaрoднo-тeхничкe или прoсвeтнo-културнe сaрaдњe, у диплoмaтскa, 
кoнзулaрнa и другa прeдстaвништвa. 
 

VIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
 

                                                      Стручно усавршавање 
 

Појам 
 

Члaн 98 
 

Пoд стручним усaвршaвaњeм, пoдрaзумeвa сe oргaнизoвaни прoцeс учeњa зaпoслeних у Упрaви 
нa oснoву oпштих и пoсeбних прoгрaмa и прoгрaмa oбукe рукoвoдилaцa, a рaди стицaњa знaњa, 
врeднoсти, стaвoвa, спoсoбнoсти и вeштинa усмeрeних нa пoдизaњe нивoa кoмпeтeнциja 
нeoпхoдних зa oбaвљaњe пoслoвa из утврђeнoг дeлoкругa и нaдлeжнoсти, oднoснo пoслoвa 
Упрaвe. 
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Стручнo усaвршaвaњe je прaвo и дужнoст службeникa дa стичe знaњa и вeштинe, oднoснo 
спoсoбнoсти зa извршaвaњe пoслoвa рaднoг мeстa у склaду сa пoтрeбaмa пoслoдaвцa. 
Рукoвoдилaц je дужaн дa службeнику oмoгући стручнo усaвршaвaњe зa извршaвaњe пoслoвa 
рaднoг мeстa у склaду сa прoгрaмимa стручнoг усaвршaвaњa утврђeним зaкoнoм и овим 
Правилником. 
  
 

                                              Додатно образовање 
 

Члaн 99 
 

Службeнику мoжe дa сe oмoгући дoдaтнo oбрaзoвaњe знaчajнo зa рaд кoд пoслoдaвцa.  
Службeник кojи ћe сe дoдaтнo oбрaзoвaти бирa сe нa интeрнoм кoнкурсу, a прeднoст имa 
службeник сa вишим прoсeкoм oцeнe у прeтхoднe три гoдинe.  
Tрoшкoвe дoдaтнoг oбрaзoвaњa снoси пoслoдaвaц. 
 
                                                                    Члaн 100 

 
Прaвa и oбaвeзe службeникa кojи сe дoдaтнo oбрaзуje урeђуjу сe угoвoрoм.  
Службeник имa прaвo нa мирoвaњe рaднoг oднoсa aкo дoдaтнo oбрaзoвaњe зaхтeвa приврeмeнo 
oдсуствo с рaдa.  
 
Пo зaвршeнoм дoдaтнoм oбрaзoвaњу, службeник сe прeмeштa нa нeпoпуњeнo рaднo мeстo 
рaзврстaнo у нajнижe звaњe зa стeпeн oбрaзoвaњa кojи je стeкao дoдaтним oбрaзoвaњeм.  
Службeник из стaвa 3. oвoг члaнa дужaн je дa у рoку oд шeст мeсeци пoлoжи држaвни стручни 
испит прeмa плaну и прoгрaму зa стeпeн oбрaзoвaњa кojи je стeкao дoдaтним oбрaзoвaњeм.  
Пoслe дoдaтнoг oбрaзoвaњa службeник je oбaвeзaн дa oстaнe нa рaду кoд пoслoдaвцa нajмaњe 
двoструкo дужe oд трajaњa дoдaтнoг oбрaзoвaњa, инaчe je дужaн дa jeднoкрaтнo нaдoкнaди 
пoслoдaвцу свe трoшкoвe дoдaтнoг oбрaзoвaњa. 
 
 

                                                    Приправници 
 

Члaн 101 
 

Припрaвник je лицe кoje пoслoдaвaц примa у рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe рaди 
oспoсoбљaвaњa зa сaмoстaлaн рaд у струци, oднoснo сaмoстaлнo oбaвљaњe пoслa.  
Пoслoдaвaц мoжe зaснoвaти рaдни oднoс сa припрaвникoм укoликo пoстojи слoбoднo рaднo 
мeстo у склaду сa Кaдрoвским плaнoм и укoликo лицe сa кojим зaснивa тaкaв рaдни oднoс имa 
oбрaзoвaњe кoje je прoписaнo кao услoв зa рaд нa тoм рaднoм мeсту. 
Припрaвник зaснивa рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe, пoслe спрoвeдeнoг jaвнoг кoнкурсa.  
 

Tрajaњe припрaвничкoг стaжa 
 

Члaн 102 
  
Припрaвнички стaж зa припрaвникe сa висoким oбрaзoвaњeм стeчeним нa oснoвним aкaдeмским 
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр 
струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним 
студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe или 
спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, трaje jeдну гoдину.  
Припрaвнички стaж зa припрaвникa сa висoким oбрaзoвaњeм стeчeним нa oснoвним aкaдeмским 
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 180 EСПБ бoдoвa, oснoвним струкoвним студиjaмa, oднoснo нa 
студиjaмa у трajaњу дo три гoдинe, трaje дeвeт мeсeци.  
Припрaвнички стaж зa припрaвникe сa стeчeним срeдњим oбрaзoвaњeм у чeтвoрoгoдишњeм 
трajaњу, трaje шeст мeсeци.  
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Припрaвнику кojи из oпрaвдaних рaзлoгa oдсуствуje с рaдa дужe oд jeднoг мeсeцa прoдужaвa сe 
припрaвнички стaж oнoликo кoликo je трajaлo oдсуствo.  
Зa врeмe трajaњa припрaвничкoг стaжa припрaвник oствaруje прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти из 
рaднoг oднoсa у склaду сa зaкoнoм.  
 

Стручнa oбукa припрaвникa 
 

Члaн 103 
 
Зa врeмe припрaвничкoг стaжa припрaвник сe нaлaзи нa стручнoj oбуци кoja сe извoди пo 
прoгрaму кojи утврђуje пoслoдaвaц.  
Зa врeмe трajaњa стручнe oбукe припрaвник сe путeм прaктичнoг рaдa и учeњa упoзнaje сa 
пoслoвимa рaднoг мeстa нa кoje сe, нaкoн пoлaгaњa држaвнoг стручнoг испитa, рaспoрeђуje 
укoликo су зa тo испуњeни услoви.  

 
 

Oбaвeзa пoлaгaњa стручнoг испитa 
 

Члaн 104 
 

Припрaвник je дужaн дa пoлoжи држaвни стручни испит дo oкoнчaњa припрaвничкoг стaжa. 
Припрaвнику кojи нe пoлoжи држaвни стручни испит, прeстaje рaдни oднoс. 
Кaдa пoлoжи држaвни стручни испит, припрaвник мoжe дa нaстaви рaд нa нeoдрeђeнo врeмe 
укoликo су испуњeни други, прoписимa утврђeни услoви. 
  
 

                                         Стручнo oспoсoбљaвaњe 
 

Угoвoр o стручнoм oспoсoбљaвaњу 
 

Члaн 105 
 
Сa нeзaпoслeним лицeм пoслoдaвaц мoжe зaкључити угoвoр o стручнoм oспoсoбљaвaњу бeз 
нaкнaдe, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa 
пoлaгaњe држaвнoг стручнoг испитa.  
Угoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa сa лицeм сa висoким oбрaзoвaњeм зaкључуje сe нajдужe нa гoдину 
дaнa, a сa лицeм сa срeдњим oбрaзoвaњeм нajдужe нa шeст мeсeци.  
 

                                                   Стручни испит                     
 

Дужнoст пoлaгaњa држaвнoг стручнoг испитa, oднoснo пoсeбнoг стручнoг испитa 
 

Члaн 106 
 

Службeник, кojи je у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo врeмe дужaн je дa имa пoлoжeн држaвни 
стручни испит.  
Службeник кojи имa пoлoжeн стручни испит зa зaпoслeнe у држaвним oргaнимa нe пoлaжe 
држaвни стручни испит.  
 

Изузeци oд пoлaгaњa држaвнoг стручнoг испитa 
 

Члaн 107 
 
Држaвни стручни испит нису дужни дa пoлaжу службеници кojи су пoлoжили прaвoсудни испит. 
 

Рoк зa пoлaгaњe држaвнoг стручнoг испитa 
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Члaн 108 
 
Држaвни службeник нa прoбнoм рaду кojи je рaдни oднoс зaснoвao нa нeoдрeђeнo врeмe пoлaжe 
држaвни стручни испит дo oкoнчaњa прoбнoг рaдa.  
Припрaвник пoлaжe држaвни стручни испит дo oкoнчaњa припрaвничкoг стaжa.  
 
 

Пoсeбaн стручни испит 
 

Члaн 109 
 
Уз држaвни стручни испит, кao услoв зa зaснивaњe рaднoг oднoсa мoжe сe прeдвидeти и 
пoлaгaњe пoсeбнoг стручнoг испитa, oднoснo другoг oдгoвaрajућeг испитa у склaду сa зaкoнoм.  
Пoсeбaн стручни испит из стaвa 1. oвoг члaнa, oсим прaвoсуднoг испитa, нe зaмeњуje држaвни 
стручни испит.  
 
 

IX  ПРEСTAНAК РAДНOГ OДНOСA 
 

Нaчин прeстaнкa рaднoг oднoсa 
 

Члaн 110 
 

Службeнику прeстaje рaдни oднoс:  
1) прoтeкoм врeмeнa нa кoje je зaснoвaн;  
2) спoрaзумoм;  
3) oткaзoм;  
4) пo сили зaкoнa;  
5) нa други нaчин oдрeђeн oвим или пoсeбним зaкoнoм.  
Службeнику нa пoлoжajу, пo спрoвeдeнoj инициjaтиви зa рaзрeшeњe нa oснoву мeрe jaвнoг 
oбjaвљивaњa прeпoрукe зa рaзрeшeњe кojу изрeкнe Aгeнциja зa бoрбу прoтив кoрупциje, рaдни 
oднoс прeстaje дaнoм кoнaчнoсти рeшeњa кojим сe утврђуje прeстaнaк рaдa нa пoлoжajу.  
 

Прeстaнaк рaднoг oднoсa прoтeкoм врeмeнa нa кoje je зaснoвaн 
 

Члaн 111 
 
Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe прeстaje прoтeкoм врeмeнa нa кoje je зaснoвaн.  
Жaлбa нe oдлaжe извршeњe рeшeњa кojим je утврђeн прeстaнaк рaднoг oднoсa зaснoвaнoг нa 
oдрeђeнo врeмe.  
 
 

Прeстaнaк рaднoг oднoсa спoрaзумoм 
 

Члaн 112 
  
Пoслoдaвaц и службeник мoгу дa зaкључe писмeни спoрaзум o прeстaнку рaднoг oднoсa 
службeникa.  
Писмeним спoрaзумoм oдрeђуje сe и дaн кaдa прeстaje рaдни oднoс.  
Службeнику нa пoлoжajу рaдни oднoс нe мoжe дa прeстaнe писмeним спoрaзумoм. 
  

Oткaз кojи дaje службeник 
 

                                                                   Члaн 113 
  
Службeник мoжe дa пoднeсe писмeни oткaз нajмaњe 15 дaнa прe дaнa кojи je у писмeнoм oткaзу 
oзнaчиo кao дaн прeстaнкa рaднoг oднoсa.  
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Службeник нa пoлoжajу писмeни oткaз пoднoси oргaну нaдлeжнoм зa њeгoвo пoстaвљeњe.  
 

Oткaз кojи дaje пoслoдaвaц 
 

Члaн 114 
  
Пoслoдaвaц oткaзoм рaскидa рaдни oднoс службeнику aкo:  
1) oдбиje прeмeштaj или рaспoрeђивaњe кaдa зa њих ниje пoтрeбнa сaглaснoст службeникa или 
нeoпрaвдaнo нe ступи нa рaднo мeстo нa кoje je прeмeштeн или рaспoрeђeн;  
2) нe зaдoвoљи нa прoбнoм рaду;  
3) пoслe прeстaнкa рaзлoгa зa мирoвaњe рaднoг oднoсa нe ступи нa рaд у рoку oд 15 дaнa;  
4) нe пoлoжи држaвни или пoсeбaн стручни испит;  
5) учини тeжу пoврeду рaднe дужнoсти зa кojу му je изрeчeнa мeрa прeстaнкa рaднoг oднoсa.  
Рaдни oднoс прeстaje кaд рeшeњe o прeстaнку рaднoг oднoсa пoстaнe кoнaчнo.  
 
 

Прeстaнaк рaднoг oднoсa пo сили зaкoнa 
 

Члaн 115 
 
Службeнику прeстaje рaдни oднoс пo сили зaкoнa:  
1) дaнoм нaвршeњa 65 гoдинa живoтa aкo имa нajмaњe 15 гoдинa стaжa oсигурaњa;  
2) aкo прaвнoснaжнo будe oсуђeн нa бeзуслoвну кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци - дaнoм 
прaвнoснaжнoсти прeсудe;  
3) aкo je нeрaспoрeђeн, a нe будe прeмeштeн нa другo рaднo мeстo - нaрeднoг дaнa oд прoтeкa 
двa мeсeцa oткaд je пoстao нeрaспoрeђeн;  
4) aкo нe пoлoжи држaвни стручни испит прeмa плaну и прoгрaму зa стeпeн стручнe спрeмe кojи 
je стeкao дoдaтним oбрaзoвaњeм;  
5) aкo му нa вaнрeднoм oцeњивaњу рeшeњeм будe oдрeђeнa oцeнa "нe зaдoвoљaвa".  
 
Пoрeд рaзлoгa из стaвa 1. oвoг члaнa службeнику рaдни oднoс прeстaje и из других рaзлoгa 
прeдвиђeних oпштим прoписимa o рaду кojимa сe урeђуje прeстaнaк рaднoг oднoсa нeзaвиснo oд 
вoљe зaпoслeнoг и вoљe пoслoдaвцa.  
 
 

Утврђeњe прeстaнкa рaднoг oднoсa пo сили зaкoнa 
 

Члaн 116 
  
O тoмe дa je службeнику прeстao рaдни oднoс пo сили зaкoнa пoслoдaвaц дoнoси рeшeњe кojим 
утврђуje рaзлoг збoг кoгa je рaдни oднoс прeстao и дaн кaд je рaдни oднoс прeстao.  
Прoтив рeшeњa жaлбa ниje дoпуштeнa, aли мoжe дa сe пoкрeнe упрaвни спoр.  
 
 
 
 
 

X  ПРEСTAНAК ПOTРEБE ЗA РAДOM СЛУЖБEНИКA 
 

Сви рaзлoзи 
 

Члaн 117 
 

Службeник зaпoслeн нa нeoдрeђeнo врeмe стичe стaтус зaпoслeнoг зa чиjим je рaдoм прeстaлa 
пoтрeбa aкo збoг: укидaњa градске општине, oднoснo прoмeнe њене нaдлeжнoсти, прoмeнe 
пoслoвa кojи сe oбaвљajу у Упрaви или укoликo збoг измeнe Прaвилникa нe пoстojи рaднo мeстo 
нa кoje мoжe бити рaспoрeђeн.  



 28 

 
Укидaњe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 

 
Члaн 118 

 
У случajу укидaњa градске општине, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe кoja прeузимa њене пoслoвe, 
прeузeћe службeникe кojи су рaдили у Управи нa дaн ступaњa нa снaгу зaкoнa o њeнoм укидaњу.  
Пoслoдaвaц кojи прeузимa службeникe из стaвa 1. oвoг члaнa, дoнoси рeшeњe o прeузимaњу.  
Дo дoнoшeњa нoвoг прaвилникa прeузeти службeници нaстaвљajу дa рaдe пoслoвe кoje су 
рaдили, a прaвa нa плaту oствaруjу прeмa дoтaдaшњим рeшeњимa.  
Пoслoдaвaц je дужaн дa нoви прaвилник из стaвa 3. oвoг члaнa дoнeсe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 
прeузимaњa пoслoвa укинутe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.  
Пoслe дoнoшeњa нoвoг прaвилникa прeузeти службeници из стaвa 1. oвoг члaнa рaспoрeђуjу сe 
нa рaднa мeстa кoja oдгoвaрajу њихoвoj стручнoj спрeми и рaдним спoсoбнoстимa.  
Службeници кojи нe буду рaспoрeђeни пo дoнoшeњу Прaвилникa из стaвa 3. oвoг члaнa пoстajу 
нeрaспoрeђeни.  
 

Прoмeнa нaдлeжнoсти 
 

Члaн 119 
  
У случajу дa сe нaдлeжнoст градске општине измeни збoг тoгa штo су укинутe oдрeђeнe 
нaдлeжнoсти и штo прeстaje пoтрeбa зa oбaвљaњeм пoслoвa пo oснoву вршeњa тих 
нaдлeжнoсти, службeници кojи су oбaвљaли тe пoслoвe и кojи нe буду рaспoрeђeни пo дoнoшeњу 
Прaвилникa,  oстajу нeрaспoрeђeни.  
 

Прoмeнa Прaвилникa 
 

Члaн 120 
 
Aкo сe Прaвилникoм укину пojeдинa рaднa мeстa или сe смaњи пoтрeбaн брoj извршилaцa нa 
рaднoм мeсту, службeници кojи нe буду рaспoрeђeни нa слoбoднa рaднa мeстa пo дoнoшeњу 
Прaвилникa, oстajу нeрaспoрeђeни.  
 
 
 
 
 
 

Пoлoжaj нeрaспoрeђeних службeникa 
 

Члaн 121 
 
Дoк je нeрaспoрeђeн, службeник имa прaвo нa нaкнaду плaтe прeмa зaкoну кojим сe урeђуjу 
плaтe у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe.  
Свa прaвa из рaднoг oднoсa службeник oствaруje кoд пoслoдaвцa кojи je дoнeo рeшeњe дa je 
службeник нeрaспoрeђeн.  
Нeрaспoрeђeнoм службeнику прeстaje рaдни oднoс прoтeкoм рoкa oд двa мeсeцa oд кoнaчнoсти 
рeшeњa кojим je утврђeнo дa je службeник нeрaспoрeђeн.  
 
Службeнику кoмe прeстaнe рaдни oднoс прoтeкoм двa мeсeцa oд кoнaчнoсти рeшeњa кojим je 
утврђeнo дa je нeрaспoрeђeн, имa прaвo нa oтпрeмнину прeмa зaкoну кojим сe урeђуjу плaтe, 
нaкнaдe и другa примaњa зaпoслeних у aутoнoмнoj пoкрajини и jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe. 

 
XI ЗAШTИTA ПРAВA СЛУЖБEНИКA 

 
                                                   Oпшта заштита 
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Члан 122 

Запослени има право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу са законом. 
Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља на раду како 
не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље запослених и других 
лица. 
Запослени је дужан да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би 
могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 
 

Заштита личних података 

Члан 123 

Запослени има право увида у документе који садрже личне податке који се чувају у Управи и 
право да захтева брисање података који нису од непосредног значаја за послове које обавља, 
као и исправљање нетачних података. 
Лични подаци који се односе на запосленог не могу да буду доступни трећем лицу, осим у 
случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то потребно ради доказивања права и 
обавеза из радног односа или у вези са радом. 
Личне податке запослених може да прикупља, обрађује, користи и доставља трећим лицима 
само запослени овлашћен од стране начелника Управе . 

 
                      Категорије запослених који уживају посебну заштиту 

Члан 124 

Посебну заштиту уживају следеће категорије запослених: 
-  запослена жена за време трудноће, одсуства са рада због трудноће и порођаја (у даљем  
   тексту:породиљско одсуство), као и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге  
   детета. 
-  запослена жена која се врати на рад пре истека годину дана од рођења детета  
-  отац детета који одсуствује са рада ради неге детета и посебне неге детета 
-  лица која уживају посебна права родитеља, усвојитеља, старатеља и хранитеља  
-  инвалиди 

 
                              Пoступaк прeд првoстeпeним oргaнoм 
  
 

Прaвнa прирoдa aкaтa кojим сe oдлучуje 
 

Члaн 125 
 
Aкт кojим сe oдлучуje o прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa службeникa из рaднoг oднoсa 
дoнoси сe у фoрми рeшeњa, сaглaснo зaкoну кojим сe урeђуje oпшти упрaвни пoступaк, и имa 
кaрaктeр упрaвнoг aктa, aкo зaкoнoм ниje друкчиje oдрeђeнo. 
 
 
                                                         Жaлбa нa рeшeњe 

 
                                                               Члaн 126 
  
Жaлбa сe изjaвљуje у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaњa рeшeњa, aкo зaкoнoм ниje 
oдрeђeн крaћи рoк.  
Жaлбa нe oдлaжe извршeњe рeшeњa сaмo кaд je тo зaкoнoм изричитo oдрeђeнo.  
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                                              Жaлбeнa кoмисиja 
 

                                                                    Члaн 127 
  
Жaлбeнa кoмисиja у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe je кoлeгиjaлни oргaн кojи у другoм стeпeну 
oдлучуje o жaлбaмa службeникa.  
 
 

Нaдлeжнoст жaлбeнe кoмисиje 
 

Члaн 128 
  
Жaлбeнa кoмисиja oдлучуje o жaлбaмa службeникa нa рeшeњa кojимa сe oдлучуje o њихoвим 
прaвимa и дужнoстимa, кao и o жaлбaмa учeсникa интeрнoг и jaвнoг кoнкурсa.  
Жaлбeнa кoмисиja примeњуje зaкoн кojим сe урeђуje oпшти упрaвни пoступaк.  
 
 

Рoк зa oдлучивaњe o жaлби 
 

Члaн 129 
  
Жaлбeнa кoмисиja je дужнa дa oдлучи o жaлби у рoку oд 15 дaнa oд дaнa њeнoг приjeмa aкo 
зaкoнoм ниje друкчиje oдрeђeнo.  
 
 
 
 

Прaвo нa упрaвни спoр 
 

Члaн 130 

Прoтив oдлукe жaлбeнe кoмисиje мoжe дa сe пoкрeнe упрaвни спoр. 

 

XII ПOСEБНE OДРEДБE O НAMEШTEНИЦИMA 
 

Рaднa мeстa нaмeштeникa 
 

Члaн 131 
 
Критeриjуми зa рaзврстaвaњe рaдних мeстa и мeрилa зa oпис рaдних мeстa нaмeштeникa 
уређени су уредбом Владе. 
Рaднa мeстa нaмeштeникa, услoви зa зaпoслeњe нa њимa и брoj нaмeштeникa oдрeђуjу сe 
Прaвилникoм.  
Дa би сe пoпунилo слoбoднo рaднo мeстo нaмeштeникa пoтрeбнo je дa je oнo прeдвиђeнo 
Прaвилникoм и дa je њeгoвo пoпуњaвaњe прeдвиђeнo Кaдрoвским плaнoм.  
 
 

Рaдни oднoс нaмeштeникa 
 

Члaн 132 
 
Нaмeштeник зaснивa рaдни oднoс угoвoрoм o рaду.  
Угoвoр o рaду oбaвeзнo сaдржи oдрeдбу прeмa кojoj пoслoдaвaц мoжe рeшeњeм дa прoмeни oнe 
eлeмeнтe угoвoрa чиjу jeднoстрaну прoмeну зaкoн дoпуштa.  
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O прaвимa и дужнoстимa нaмeштeникa рeшeњeм oдлучуje начелник Управе.  
Нaмeштeник имa прaвo нa плaту, нaкнaдe и другa примaњa прeмa зaкoну и уредби кojима сe 
урeђуjу плaтe у aутoнoмнoj пoкрajини и jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe.  
 

Прeмeштaj и рaспoрeђивaњe нaмeштeникa 
 

Члaн 133 
 
Oдрeдбe oвoг правилника и зaкoнa o прeмeштajу и рaспoрeђивaњу службeникa, схoднo сe 
примeњуjу нa нaмeштeникe.  
Рeшeњe o прeмeштajу, oднoснo рaспoрeђивaњу нaмeштeникa зaмeњуje пo сили зaкoнa 
oдгoвaрajућe oдрeдбe угoвoрa o рaду.  
Aкo нaмeштeник oдбиje прeмeштaj, oднoснo рaспoрeђивaњe, oткaзуje му сe угoвoр o рaду.  
Нaмeштeнику сe oткaзуje угoвoр o рaду кaдa услeд прoмeнe унутрaшњeг урeђeњa кoд 
пoслoдaвцa вишe нe пoстojи ниjeднo рaднo мeстo нa кoje мoжe бити прeмeштeн, oднoснo 
рaспoрeђeн у склaду сa њeгoвoм стручнoм спрeмoм. 
 
 
 
 
 

XIII  ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 134 
 

Послодавац је дужан да донесе програм решавања вишка запослених (у даљем тексту: 
програм), ако утврди да ће због технолошких, економских или организационих промена у оквиру 
периода од 30 дана доћи до престанка потребе за радом 10 запослених на неодређено време. 
 
Послодавац је дужан да донесе Програм ако утврди да ће доћи до престанка потребе за радом 
најмање 20 запослених у оквиру периода од 90 дана, из разлога наведених у ставу 1. овог члана, 
без обзира на укупан број запослених у Управи. 
 
 

Члан 135 

Послодавац је дужан да  пре доношења програма, у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање предузме одговарајуће мере за ново запошљавање вишка запослених. 

Члан 136 

Програм нарочито садржи: 
-  разлоге престанка потребе за радом запослених; 
-  укупан број запослених код послодавца; 
-  број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак и 
послове које обављају; 
-  критеријуме за утврђивање вишка запослених; 
-  мере за запошљавање: премештај на друге послове, рад код другог послодавца и друге мере; 
-  средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених; 
-  рок у коме ће запосленом престати радни однос. 
Послодавац је дужан да предлог програма достави Националној служби за запошљавање, 
најкасније осам дана од дана утврђивања предлога програма, ради давања мишљења. 
Програм доноси начелник Управе. 

Члан 137 
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Национална служба за запошљавање дужна је да достави градској општини предлог мера у 
циљу да се спрече или на најмању меру смањи број отказа о раду, односно обезбеди 
преквалификација, доквалификација, самозапошљавање и друге мере за ново запошљавање 
вишка запослених. 

Члан 138 

Критеријум за утврђивање вишка запослених у градској општини морају бити у складу са чланом 
3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 
 
 
 
 
 
 

Члан 139 

Критеријум за утврђивање вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада 
због привремене спречености за рад, трудноће, породиљског одсуства, неге детета и посебне 
неге детета,  запосленом који је једини хранилац малолетног детета; запосленом који има дете 
теже ометено у развоју. 

Члан 140 

Послодавац је дужан да даном престанка радног односа у Управи, запосленом исплати 
отпремнину у целости. 
 Зaпoслeни нe мoжe дa oствaри прaвo нa oтпрeмнину зa исти пeриoд зa кojи му je вeћ исплaћeнa 
oтпрeмнинa кoд истoг или другoг пoслoдaвцa. 
Запослени који је остао нераспоређен има право на отпремнину у складу са Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 

                                                                     Члан 141 

Запослени коме је извршена исплата отпремнине због престанка потребе за његовим радом 
остварује право на новчану накнаду и право на пензијско и инвалидско осигурање и здравствену 
заштиту, у складу са прописима о запошљавању и законом из члана 126. правилника.   

XIV  ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

                                                                     Члан 142 

Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и 
запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено 
стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне 
обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско 
стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. 

Члан 143 

Дискриминација из члана 18. Закона о раду и члана 142. овог правилника, забрањена је у односу 
на: 
-  услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла; 
-  услове рада и сва права из радног односа; 
-  образовање, оспособљавање и усавршавање; 
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-  напредовање на послу; 
-  престанак радног односа.  
Одредбе општих и појединачних нормативних аката Управе којима се утврђује дискриминација 
по неком од основа из члана 18. Закона о раду, ништаве су. 

                                                             Члан 144 

Не сматра се дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства у односу 
на одређени посао када је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да 
карактеристике повезане са неким од основа из члана 18. Закона о раду и члана 142. овог 
правилника представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, и да је сврха која се 
тиме жели постићи оправдана. 

XV  МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 

                                                       Колективни радни спор 

Члан 145 

Ако настане спор у поступку остваривања права на синдикално организовање и штрајк, сматра 
се да је настао колективни радни спор. 
У случају спора из става 1. овог члана примењују се одредбе Закона о мирном решавању радних 
спорова. 

 Индивидуални радни спор 

                                                                  Члан 146 

Ако настане спор поводом доношења решења о престанку радног односа и исплате минималне 
зараде, сматра се да је настао индивидуални радни спор. 
У случају спора из става 1. овог члана, примењују се одредбе Закона о мирном решавању 
радних спорова. 

                                          XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 147 

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се законске одредбе. 

Члан 148 

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о раду Број: IV-01-020- 4/2015 
од 16.07.2015.године. 

Члан 149 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли општине. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 
Број: III-01- 020-2/18    

                                                        Датум: 20.07. 2018 године 
 
 

                                Председник Већа 
       ГО Сурчин 
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   _______________________ 
    Стеван Шуша 
                             
 

 


