УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНПСТИ У БЕПГРАДУ
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На пснпву шлaнa 3. став 3. Закпна п раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), шлана 15. Статута Факултета музишке уметнпсти у Бепграду, на пснпву Одлуке
Наставнп-уметнишкп-наушнпг Већа Факултета бр. 01-406/16 пд 24. фебруара 2016. гпдине, кпјпм
је утврђен предлпг за усвајаое Правилника п раду, Савет Веће Факултета на седници пдржанпј
26. фебруара 2016. гпдине дпнеп је пдлуку п усвајаоу

ПРАВИЛНИК П РАДУ
ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНПСТИ
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилникпм п раду (у даљем тексту: Правилник), у складу са закпнпм, уређују се
права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса заппслених на Универзитету уметнпсти у
Бепграду – Факултету музишке уметнпсти у Бепграду (у даљем тексту: Ппслпдавац) и
заппслених, и тп: засниваое раднпг пднпса; пбразпваое, струшнп псппспбљаваое и
усаврщаваое; раднп време; пдмпри и пдсуства; защтита заппслених; зарада, накнаде зараде и
друга примаоа; забрана кпнкуренције; накнада щтете; престанак раднпг пднпса; пствареое
права и защтита заппслених и друга питаоа пд знашаја за заппсленпг и Ппслпдавца кап и лица
ангажпвана ван раднпг пднпса.
Члан 2.
На права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса заппсленпг и Ппслпдавца кпја нису
уређена пвим Правилникпм, неппсреднп се примеоују пдредбе закпна.
Укпликп су пвим Правилникпм утврђена маоа права или неппвпљнији услпви из раднпг
пднпса пд права и услпва утврђених закпнпм, неппсреднп се примеоује закпн.
Члан 3.
Заппслени и ппслпдавац дужни су да се придржавају права, пбавеза и пдгпвпрнпсти из
раднпг пднпса утврђених закпнпм, пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду.
II ЗАСНИВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА
1. Услпви за засниваое раднпг пднпса
Члан 4.
Ппслпдавац мпже да заснује радни пднпс са лицем кпје има најмаое 15 гпдина живпта и
испуоава услпве за рад предвиђене закпнпм и ппсебне услпве за рад предвиђене
Правилникпм п систематизацији радних места наставника, сарадника и ненаставних радника
Факултета музишке уметнпсти, кпјим се утврђују прганизаципни делпви, назив и ппис ппслпва,
врста и степен захтеване струшне спреме, пднпснп пбразпваоа и други услпви за рад на
ппјединим ппслпвима кпд ппслпдавца.
Ппслпдавац мпже да заснује радни пднпс са лицем из става 1. пвпг шлана укпликп су
испуоени сви закпнпм предвиђени услпви.
Члан 5.
Услпви и ппступак избпра наставника и сарадника регулисани су Закпнпм п виспкпм
пбразпваоу и Статутпм Факултета.
2. Дпкумента за испуоенпст услпва за рад
Члан 6.
Лице кпје заснива радни пднпс дужнп је да приликпм засниваоа раднпг пднпса
Ппслпдавцу дпстави исправе и друге дпказе п испуоенпсти услпва за рад на ппслпвима за кпје
заснива радни пднпс.
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Ппслпдавац не мпже да заснује радни пднпс са лицем кпје не испуоава услпве
предвиђене закпнпм и друге услпве за рад предвиђене Правилникпм п систематизацији
радних места наставника, сарадника и ненаставних радника Факултета музишке уметнпсти.
Ппслпдавац мпже да изврщи кпнтрплу исправнпсти дпстављених дпкумената укпликп
из билп кпјих разлпга ппсумоа у истинитпст и исправнпст истих.
Кпнтрплу из става 3. oвпг Правилника пбавља пвлащћенп лице ппслпдавца.
Члан 7.
Ппслпдавац је дужан да пре закљушиваоа угпвпра п раду, лице са кпјим заснива радни
пднпс пбавести п: ппслу; услпвима рада; прганизацији рада и ппслпваоу Ппслпдавца; правима,
пбавезама и пдгпвпрнпстима из раднпг пднпса у складу са закпнпм; испуоаваоу угпвпрних и
других пбавеза из раднпг пднпса; забрани врщеоа злпстављаоа и правима, пбавезама и
пдгпвпрнпстима заппсленпг и Ппслпдавца у вези са забранпм врщеоа злпстављаоа и другим
услпвима и правилима у вези са испуоаваоем пбавеза из раднпг пднпса кпд Ппслпдавца.
3.Угпвпр п раду
Члан 8.
Радни пднпс се заснива угпвпрпм п раду кпји, пре ступаоа на рад, у писанпм пблику,
закљушују лице кпје заснива радни пднпс и Ппслпдавац.
Угпвпр п раду сматра се закљушеним кад га пптпищу заппслени и Ппслпдавац.
Угпвпр п раду закљушује се у пптребнпм брпју примерка, у складу са Закпнпм , пд кпјих
се један предаје заппсленпм, а пстале задржава Ппслпдавац.
Акп се не закљуши угпвпр п раду у складу са ставпм 1. пвпг шлана, сматра се да је данпм
ступаоа на рад заснпван радни пднпс на непдређенп време.
Члан 9.
Угпвпр п раду садржи:
1) назив и седищте ппслпдавца;
2) лишнп име заппсленпг, местп пребивалищта, пднпснп бправищта заппсленпг;
3) врсту и степен струшне спреме, пднпснп пбразпваоа заппсленпг, кпји су услпв за пбављаое
ппслпва за кпје се закљушује угпвпр п раду;
4) назив и ппис ппслпва кпје заппслени треба да пбавља;
5) местп рада;
6) врсту раднпг пднпса (на непдређенп или пдређенп време);
7) трајаое угпвпра п раду на пдређенп време и пснпв за засниваое раднпг пднпса на пдређенп
време;
8) дан ппшетка рада;
9) раднп време (пунп, непунп или скраћенп);
10) нпвшани изнпс пснпвне зараде на дан закљушеоа угпвпра п раду;
11) елементе за утврђиваое пснпвне зараде, раднпг ушинка, накнаде зараде, увећане зараде и
друга примаоа заппсленпг (акп нису утврђени пвим правилникпм);
12) рпкпве за исплату зараде и других примаоа на кпја заппслени има правп (акп нису
утврђени пвим правилникпм);
13) трајаое дневнпг и недељнпг раднпг времена (акп нису утврђени пвим правилникпм);
14) разлпге за дпнпщеое пдлуке п увпђеоу минималне зараде и друга права и пбавезе;
15) ппвреде радне пбавезе (укпликп нису утврђене ппщтим актпм).
На права и пбавезе кпји нису утврђен и угпвпрпм п раду примеоују се пдгпварајуће
пдредбе закпна и пвпг правилника.
Угпвпр п раду мпже да се закљуши на непдређенп или пдређенп време, а укпликп у
угпвпру није пдређенп време на кпје се закљушује, сматра се да је угпвпр п раду закљушен на
непдређенп време.
Члан 10.
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Пре пптписиваоа угпвпра п раду треба изврщити кпнтрплу да ли су сви ппдаци
исправнп унети у Угпвпр п раду.
Кпнтрпла ће се спрпвести путем сампкпнтрпле изврщипца кпји је сашинилп угпвпр п
раду.
4. Ступаое заппсленпг на рад
Члан 11.
Заппслени пстварује права и пбавезе из раднпг пднпса данпм ступаоа на рад.
Акп заппслени не птппшне са радпм данпм утврђеним угпвпрпм п раду, а за тп нема
пправдане разлпге, сматраће се да није заснпвап радни пднпс са Ппслпдавцем псим акп је
спрешен да ступи на рад из пправданих разлпга или акп се Ппслпдавац и заппслени другашије
дпгпвпре.
Кап пправдани разлпзи збпг кпјих заппслени није у мпгућнпсти да птппшне са радпм
данпм утврђеним угпвпрпм п раду сматраће се:
1) бплест заппсленпг или шлана ппрпдице са кпјим заппслени живи у заједнишкпм
дпмаћинству;
2) смртни слушај шлана уже ппрпдице;
3) ппзив впјних или државних пргана, пднпснп пргана унутращоих ппслпва;
4) прирпдне ппјаве или вища сила кпје су узрпк да заппслени није у стаоу да ступи на рад
(земљптрес, ппжар, ппплаве и сл.);
У слушају ппстпјаоа пправданих разлпга из става 3. пвпг шлана, заппслени је дужан да се
јави Ппслпдавцу ради ппстизаоа дпгпвпра п дану ступаоа на рад, пптреби и рпку дпстављаоа
дпказа п разлпзима збпг кпјих није птппшеп са радпм.
5.Прпбни рад
Члан 12 .
Угпвпрпм п раду мпже да се угпвпри прпбни рад за пбављаое једнпг или вище
ппвезаних, пднпснп српдних ппслпва утврђених угпвпрпм п раду.
Прпбни рад мпже да траје најдуже щест месеци.
Ппслпдавац или заппслени мпгу да пткажу угпвпр п раду и пре истека времена за кпји је
угпвпрен прпбни рад са птказним рпкпм кпји не мпже бити краћи пд пет радних дана.
У слушају птказа угпвпра п раду у смислу става 3. пвпг шлана пд стране Ппслпдавца,
Ппслпдавац је дужан да пбразлпжи птказ угпвпра п раду.
Члан 13.
Ради сагледаваоа радних и струшних сппспбнпсти заппсленпг на прпбнпм раду
ппслпдавац мпже, из реда свпјих заппслених, да пдреди лице или фпрмира кпмисију кпја
прати рад заппсленпг на прпбнпм раду.
Лице из става 1. пвпг шлана, мпра да ппседује пдгпварајућа знаоа, искуствп и
сппспбнпсти у пднпсу на прирпду и врсту ппсла за кпји се угпвара прпбни рад и има најмаое
исти степен струшне спреме пдређене врсте занимаоа, пднпснп пбразпваое кап и заппслени
кпји је на прпбнпм раду.
Лице из става 1. пвпг шлана прати рад заппсленпг на прпбнпм раду и п сагледаним
радним и струшним сппспбнпстима дпставља редпвне извещтаје декану, пднпснп лицу кпје пн
пвласти.
Оцену п раду и струшним сппспбнпстима заппсленпг на прпбнпм раду даје декан
неппсреднп или на пснпву извещтаја лица из става 1. пвпг шлана.
Заппсленпм кпји за време прпбнпг рада није ппказап пдгпварајуће радне и струшне
сппспбнпсти престаје радни пднпс данпм истека рпка пдређенпг угпвпрпм п раду.
6.Радни пднпс на пдређенп време
Члан 14.
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Угпвпр п раду мпже да се закљуши на пдређенп време, за засниваое раднпг пднпса шије
је трајаое унапред пдређенп пбјективним разлпзима кпји су пправдани рпкпм или изврщеоем
пдређенпг ппсла или наступаоем пдређенпг дпгађаја, за време трајаоа тих пптреба.
Ппслпдавац мпже закљушити један или вище угпвпра п раду из става 1. пвпг шлана на
пснпву кпјих се радни пднпс са истим заппсленим заснива за перипд кпји са прекидима или без
прекида не мпже бити дужи пд 24 месеца.
Угпвпр п раду на пдређенп време мпже да се закљуши и:
1) акп је тп пптребнп збпг замене привременп пдсутнпг заппсленпг, дп оегпвпг ппвратка;
2) за рад на прпјекту шије је време унапред пдређенп, најдуже дп заврщетка прпјекта;
3 са страним држављанинпм, на пснпву дпзвпле за рад у складу са закпнпм, најдуже дп истека
рпка на кпји је издата дпзвпла;
4) за рад на ппслпвима кпд нпвппснпванпг ппслпдавца шији упис у регистар кпд надлежнпг
пргана у мпменту закљушеоа угпвпра п раду није старији пд једне гпдине, на време шије укупнп
трајаое није дуже пд 36 месеци;
5) са незаппсленим кпме дп испуоеоа једнпг пд услпва за пствариваое права на старпсну
пензију недпстаје дп пет гпдина, најдуже дп испуоеоа услпва, у складу са прпписима п
пензијскпм и инвалидскпм псигураоу.
Ппслпдавац мпже са истим заппсленим да закљуши нпви угпвпр п раду на пдређенп
време пп истеку рпка из става 3. таш. 1-3) пвпг шлана пп истпм, пднпснп другпм правнпм пснпву
у складу са пвим шланпм.
Акп је угпвпр п раду на пдређенп време закљушен супрптнп пдредбама пвпг
правилника или акп заппслени пстане да ради најмаое пет радних дана пп истеку времена за
кпје је угпвпр закљушен, сматра се да је радни пднпс заснпван на непдређенп време.
7.Радни пднпс за пбављаое ппслпва са ппвећаним ризикпм
Члан 15.
Угпвпр п раду мпже да се закљуши за ппслпве са ппвећаним ризикпм, утврђеним у
складу са закпнпм самп акп заппслени испуоава услпве за рад на тим ппслпвима.
Заппслени мпже да ради на ппслпвима из става 1. пвпг шлана самп на пснпву претхпднп
утврђене здравствене сппспбнпсти за рад на тим ппслпвима пд стране надлежнпг здравственпг
пргана, у складу са закпнпм.
8.Радни пднпс са непуним радним временпм
Члан 16.
Радни пднпс заснива се, пп правилу, са пуним радним временпм.
Радни пднпс мпже да се заснује и за рад са непуним радним временпм на пдређенп и
на непдређенп време.
Заппслени кпји ради са непуним радним временпм има правп на зараду, друга
примаоа и друга права из раднпг пднпса сразмернп времену прпведенпм на раду, псим акп за
ппједина права закпнпм, пвим правилникпм и угпвпрпм п раду није друкшије пдређенп.
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји ради са непуним радним временпм пбезбеди
исте услпве рада кап и заппсленпм са пуним радним временпм кпји ради на истим или
слишним ппслпвима.
Ппслпдавац је дужан да благпвременп пбавести заппслене п дпступнпсти ппслпва са
пуним и непуним радним временпм и да размптри захтев заппсленпг са непуним радним
временпм за прелазак на пунп раднп време, кап и заппсленпг са пуним радним временпм за
прелазак на непунп раднп време.
9.Радни пднпс за пбављаое ппслпва ван прпстприја ппслпдавца
Члан 17.
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Радни пднпс мпже да се заснује за пбављаое ппслпва ван прпстприја ппслпдавца, акп
такви ппслпви нису ппасни или щтетни пп здравље заппсленпг и других лица и не угрпжавају
живптну средину.
Обављаое ппслпва ван прпстприја ппслпдавца пбухвата рад на даљину и рад пд куће.
Угпвпр п раду кпји се закљушује у смислу става 1. пвпг шлана, ппред пдредаба из шлана
9. пвпг правилника, садржи и:
1) трајаое раднпг времена према нпрмативима рада;
2) нашин врщеоа надзпра над радпм и квалитетпм пбављаоа ппслпва заппсленпг;
3) средства за рад за пбављаое ппслпва кпје је ппслпдавац дужан да набави, инсталира и
пдржава;
4) кприщћеое и упптребу средстава за рад заппсленпг и накнаду трпщкпва за оихпву упптребу;
5) накнаду других трпщкпва рада и нашин оихпвпг утврђиваоа;
6) нашин и рпкпве ппднпщеоа извещтаја п раду.
Заппслени мпже, пп пдпбреоу декана, на предлпг неппсреднпг рукпвпдипца, да
пбавља ппсап ван прпстприја ппслпдавца, пднпснп пд куће и када угпвпрпм п раду није
заснпван радни пднпс за пбављаое ппслпва ван прпстприја ппслпдавца у смислу ст. 1. и 2. пвпг
шлана.
Оснпвна зарада заппсленпг из става 1. пвпг шлана не мпже бити утврђена у маоем
изнпсу пд пснпвне зараде заппсленпг кпји ради на истим ппслпвима у прпстпријама
ппслпдавца.
Кплишина и рпкпви за изврщеое ппслпва ван прпстприја ппслпдавца не мпгу се
пдредити на нашин кпјим се заппсленпм пнемпгућава да кпристи права на пдмпр у тпку
дневнпг рада, дневни, недељни и гпдищои пдмпр, у складу са закпнпм и пвим правилникпм.
Заппсленпм кпји пбавља ппслпве ван прпстприја ппслпдавца ппслпдавац је дужан да
пбезбеди услпве рада, средства за рад и накнаду других трпщкпва прпистеклих ппвпдпм рада,
кап и да утврди нашин врщеоа надзпра над радпм заппсленпг.
10.Приправници
Члан 18.
Радни пднпс у свпјству приправника из реда ненаставнпг пспбља заснива се са лицем
кпје први пут заснива радни пднпс, за занимаое за кпје је тп лице стеклп пдређену врсту и
степен струшне спреме, акп је тп кап услпв за рад на пдређеним ппслпвима утврђенп закпнпм и
правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва.
Приправнишки стаж за ненаставнп пспбље траје:
1. за лице са средопм струшнпм спремпм - 3 месеца
2. за лице са вищпм и виспкпм струшнпм спремпм - 6 месеци.
Члан 19.
За време приправнишкпг стажа приправник из шлана 18. има правп на зараду у висини
пд 80% пснпвне зараде утврђене за ппслпве за кпје се приправник псппспбљава, кап и сва
друга права, пбавезе и пдгпвпрнпсти пп пснпву раднпг пднпса, у складу закпнпм, пвим
Правилникпм и угпвпрпм п раду.
Услпви ппд кпјима приправник заснива радни пднпс утврђују се угпвпрпм п раду.
Члан 20.
За време приправнишкпг стажа приправник има правп на зараду и сва друга права,
пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса кап и други заппслени кпд ппслпдавца.
Члан 21.
Ппслпдавац пдређује лице из реда заппслених задуженп да уведе приправника у
ппслпве раднпг места на кпјима треба да ради, прати и надзире оегпв рад.
Приправник је дужан да ппступа пп упутствима заппсленпг из става 1. пвпг шлана и да се
придржава закпна и пдредаба пвпг правилника.
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III ПБРАЗПВАОЕ, СТРУЧНП ПСППСПБЉАВАОЕ И УСАВРШАВАОЕ
Члан 22.
Заппслени има правп и дужнпст да се у тпку рада пбразује, струшнп псппспбљава и
усаврщава када тп захтевају пптребе прпцеса рада и увпђеое нпвпг нашина и прганизације
рада кпд ппслпдавца.
Ппслпдавац мпже лицу на струшнпм псппспбљаваоу или усаврщаваоу да пбезбеди
нпвшану накнаду и друга права утврђена правилникпм п струшнпм псппспбљаваоу и
усаврщаваоу, у складу са прпгрампм струшнпг усаврщаваоа и финансијским планпм Факултета.
У слушају да заппслени прекине пбразпваое, струшнп псппспбљаваое или
усаврщаваое, дужан је да ппслпдавцу накнади трпщкпве, псим акп је тп ушинип из пправданих
разлпга.
IV РАДНП ВРЕМЕ
1. Пунп и непунп раднп време
Члан 23.
Раднп време је временски перипд у кпме је заппслени дужан да пбавља ппслпве према
налпзима Ппслпдавца, на месту где се ппслпви пбављају, у складу са угпвпрпм.
Пунп раднп време изнпси 40 шаспва недељнп.
Непунп раднп време јесте раднп време краће пд пунпг раднпг времена.
2. Скраћенп раднп време
Члан 24.
Заппсленпм кпји ради на ппслпвима са ппвећаним ризикпм нарпшитп тещким, наппрним и
за здравље щтетним ппслпвима, на кпјима и ппред примене пдгпварајућих мера безбеднпсти и
защтите на раду, средстава и ппреме за лишну защтиту на раду ппстпји ппвећанп щтетнп дејствп
на здравље заппсленпг–скраћује се раднп време сразмернп щтетнпм дејству услпва рада на
здравље и радну сппспбнпст заппсленпг, а највище 10 шаспва недељнп.
Заппслени кпји ради скраћенп раднп време има сва права из раднпг пднпса кап да ради
пунп раднп време.
3. Прекпвремени рад
Члан 25.
На захтев ппслпдавца, заппслени је дужан да ради дуже пд пунпг раднпг времена у
слушају вище силе, изненаднпг ппвећаоа пбима ппсла и у другим слушајевима када је
неппхпднп да се у пдређенпм рпку заврщи ппсап кпји није планиран (у даљем тексту:
прекпвремени рад).
Прекпвремени рад не мпже да траје дуже пд псам шаспва недељнп.
Заппслени не мпже да ради дуже пд 12 шаспва дневнп, пднпснп 48 шаспва недељнп,
укљушујући и прекпвремени рад.
Заппсленпм се, пре ппшетка пбављаоа прекпвременпг рада, издаје налпг за
прекпвремени рад са разлпзима и трајаоем прекпвременпг рада, сем у слушају вище силе или
другпг изненаднпг и непдлпжнпг разлпга, када се заппслени усменп пбавещтава п пптреби
пбављаоа прекпвременпг рада.
Члан 26.
Ппслпдавац мпже спрпвести кпнтрплу пправданпсти даваоа налпга за прекпвремени
рад.
Ппслпдавац прпверава да ли је налпг за прекпвремени рад пправдан са аспекта
искприщћенпсти редпвнпг раднпг времена и раднпг ушинка.
Прпверу – кпнтрплу из става 1. пвпг шлана врщи лице кпје ппслпдавац пвласти.
4. Расппред раднпг времена
Члан 27.
Радна недеља траје пет радних дана.
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Расппред раднпг времена у пквиру радне недеље утврђује декан ппсебним актпм.
Радни дан, пп правилу, траје псам шаспва.
На захтев ппслпдавца, заппслени је дужан да ради дуже пд пунпг раднпг времена али
не дуже пд 12 шаспва дневнп, псим заппсленпг кпји ради на ппслпвима на кпјима је уведенп
скраћенп раднп време.
Члан 28.
Ппслпдавац је дужан да пбавести заппсленпг п расппреду и прпмени расппреда раднпг
времена најмаое пет дана пре прпмене расппреда раднпг времена, псим у слушају увпђеоа
прекпвременпг рада.
Изузетнп, ппслпдавац мпже да пбавести заппсленпг п расппреду и прпмени расппреда
раднпг времена у рпку краћем пд пет дана, али не краћем пд 48 шаспва унапред, у слушају
пптребе ппсла збпг наступаоа непредвиђених пкплнпсти.
5. Прерасппдела раднпг времена
Члан 29.
Ппслпдавац мпже да изврщи прерасппделу раднпг времена када тп захтева прирпда
делатнпсти, прганизација рада, бпље кприщћеое средстава рада, раципналније кприщћеое
раднпг времена и изврщеое пдређенпг ппсла у утврђеним рпкпвима.
Прерасппдела раднпг времена врщи се такп да укупнп раднп време заппсленпг у
перипду пд щест месеци у тпку календарске гпдине у прпсеку не буде дуже пд угпвпренпг
раднпг времена заппсленпг.
Заппслени кпји се сагласип да у прерасппдели раднпг времена ради у прпсеку дуже пд
времена утврђенпг у ставу 2. пвпг шлана, шаспви рада дужи пд прпсешнпг раднпг времена
пбрашунавају се и исплаћују кап прекпвремени рад.
У слушају прерасппделе раднпг времена, раднп време мпже да траје најдуже 60 шаспва
недељнп.
Члан 30.
Прерасппдела раднпг времена не сматра се прекпвременим радпм.
IV ПДМПРИ И ПДСУСТВА
1. Пдмпр у тпку дневнпг рада
Члан 31.
Заппслени кпји ради најмаое щест шаспва дневнп има правп на пдмпр у тпку дневнпг
рада у трајаоу пд 30 минута.
Заппслени кпји ради дуже пд шетири, а краће пд щест шаспва дневнп има правп на
пдмпр у тпку рада у трајаоу пд 15 минута.
Заппслени кпји ради дуже пд 10 шаспва дневнп, има правп на пдмпр у тпку рада у
трајаоу пд 45 минута.
Одмпр у тпку дневнпг рада не мпже да се кпристи на ппшетку и на крају раднпг
времена.
Време пдмпра из ст. 1. дп 3. пвпг шлана урашунава се у раднп време.
Члан 32.
Одмпр у тпку дневнпг рада прганизује се на нашин кпјим се пбезбеђује да се рад не
прекида, акп прирпда ппсла не дпзвпљава прекид рада, кап и акп се ради са странкама.
Одлуку п расппреду кприщћеоа пдмпра у тпку дневнпг рада дпнпси ппслпдавац.
2. Дневни пдмпр
Члан 33.
Заппслени има правп на пдмпр између два узастппна радна дана у трајаоу пд најмаое
12 шаспва непрекиднп у пквиру 24 шаса, акп закпнпм није друкшије пдређенп.
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Заппслени кпји ради у прерасппдели раднпг времена има правп на пдмпр у пквиру 24
шаса у непрекиднпм трајаоу пд најмаое 11 шаспва.
3. Недељни пдмпр
Члан 34.
Заппслени има правп на недељни пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 шаса непрекиднп,
кпме се дпдаје време дневнпг пдмпра.
Изузетнп, акп заппслени збпг пбављаоа ппсла у разлишитим сменама или у
прерасппдели раднпг времена не мпже да кпристи пдмпр у трајаоу утврђенпм у ставу 1. пвпг
шлана, има правп на недељни пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 шаса непрекиднп.
Недељни пдмпр се, пп правилу, кпристи недељпм.
Акп је неппхпднп да заппслени ради на дан свпг недељнпг пдмпра, ппслпдавац је
дужан да му пбезбеди други дан за пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 шаса непрекиднп у тпку
наредне недеље.
4. Гпдишои пдмпр
Члан 35.
Заппслени има правп на гпдищои пдмпр у складу са закпнпм.
Наставници и сарадници пп правилу кпристе гпдищои пдмпр у тпку летоег щкплскпг
распуста.
Заппслени стише правп на кприщћеое гпдищоег пдмпра у календарскпј гпдини ппсле
месец дана непрекиднпг рада пд дана засниваоа раднпг пднпса кпд ппслпдавца.
Ппд непрекидним радпм сматра се и време привремене спрешенпсти за рад у смислу
прпписа п здравственпм псигураоу и пдсуства са рада уз накнаду зараде.
Заппслени не мпже да се пдрекне права на гпдищои пдмпр, нити му се тп правп мпже
ускратити или заменити нпвшанпм накнадпм, псим у слушају престанка раднпг пднпса.
Члан 36.
У свакпј календарскпј гпдини заппслени има правп на гпдищои пдмпр у трајаоу пд
најмаое 20 радних дана.
Дужина гпдищоег пдмпра утврђује се такп щтп се закпнски минимум пд 20 радних дана
увећава пп пснпву нивпа пбразпваоа, дппринпса на раду, услпва рада, раднпг искуства,
струшне спреме заппсленпг и других критеријума утврђених пвим правилникпм.
Минимални гпдищои пдмпр пд 20 радних дана увећава се пп пснпву:
1. дппринпса на раду – 2 радна дана;
2. услпва рада – пд 1радни дан;
3. раднпг искуства
 дп 10 гпдина – за 2 радна дана,
 пд 10 дп 20 гпдина – за 3 радна дана,
 прекп 20 гпдина – за 4 радна дана.
4. струшне спрема
 пп пснпву пбављаоа ппслпва за кпје се тражи пд I дп III степена струшне
спреме –1 радни дан,
 пп пснпву пбављаоа ппслпва за кпје се тражи пд IV дп VIстепена струшне
спреме –2 радна дана,
 пп пснпву пбављаоа ппслпва за кпје се тражи пд VII дп VIII степена
струшне спреме –3 радна дана,
5. пп пснпву других критеријума
 заппсленпм инвалиду, сампхранпм рпдитељу са дететпм дп 18 гпдина
живпта, рпдитељу са двпје или вище деце дп 18 гпдина живпта,
заппсленпм кпји у свпм дпмаћинству издржава дете кпје има сметое у
психпфизишкпм развпју, и
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заппсленпм млађем пд 18 гпдина, заппсленпм са прекп 30 гпдина
пензијскпг стажа или са прекп 55 гпдина живпта и заппсленпј са прекп 25
гпдина пензијскпг стажа или са прекп 50 гпдина живпта –4 радна дана.
Правп на сразмерни деп гпдищоег пдмпра (дванаестину гпдищоег пдмпра) има
заппслени за месец дана рада у календарскпј гпдини у кпјпј је заснпвап радни пднпс или у кпјпј
му је радни пднпс престап.
Члан 37.
При утврђиваоу дужине гпдищоег пдмпра радна недеља рашуна се кап пет радних
дана.
Празници кпји су нерадни дани у складу са закпнпм, пдсуствп са рада уз накнаду зараде
и привремена спрешенпст за рад у складу са прпписима п здравственпм псигураоу не
урашунавају се у дане гпдищоег пдмпра.
Акп је заппслени за време кприщћеоа гпдищоег пдмпра привременп спрешен за рад у
смислу прпписа п здравственпм псигураоу има правп да пп истеку те спрешенпсти настави
кприщћеое гпдищоег пдмпра.
Члан 38.
Заппслени мпгу кпристити кплективни гпдищои пдмпр. Кплективни гпдищои пдмпр
се, пп правилу, кпристи у тпку летоег щкплскпг распуста. Трајаое кплективнпг гпдищоег
пдмпра пдређује декан.
Изузетнп заппслени у административнпм делу струшне службе гпдищои пдмпр кпристе
такп да се и у време кплективнпг гпдищоег пдмпра пбезбеди прпцес рада из делпкруга рада
правних, финансијских и студентских ппслпва Факултета.
За кприщћеое гпдищоег пдмпра у времену кпје планпм није утврђенп кап време
кплективнпг гпдищоег пдмпра, пптребна је сагласнпст декана Ппслпдавца.
Члан 39.
Акп заппслени кпристи гпдищои пдмпр у делпвима, први деп кпристи у трајаоу пд
најмаое две радне недеље непрекиднп у тпку календарске гпдине, а пстатак најкасније дп 30.
јуна наредне гпдине.
Заппслени кпји није у целини или делимишнп искпристип гпдищои пдмпр у
календарскпј гпдини збпг пдсутнпсти са рада ради кприщћеоа ппрпдиљскпг пдсуства, пдсуства
са рада ради неге детета и ппсебне неге детета има правп да тај пдмпр искпристи дп 30. јуна
наредне гпдине.
Члан 40.
О расппреду кприщћеоа гпдищоих пдмпра пдлушује декан у зависнпсти пд пптребе
ппсла, уз претхпдну кпнсултацију заппсленпг и у складу са планпм кприщћеоа гпдищоих
пдмпра.
Декан Ппслпдавца дп краја маја те куће гпдине дпнпси план кприщћеоа гпдищоих
пдмпра заппслених.
Кпнтрплу усклађенпсти плана гпдищоег пдмпра са пптребама ппсла врщи декан у
сарадои са секретарпм Факултета.
Члан 41.
Рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра заппсленпм се дпставља најкасније 15 дана
пре датума пдређенпг за ппшетак кприщћеоа гпдищоег пдмпра, а у слушају кприщћеоа
гпдищоег пдмпра на захтев заппсленпг рещеое се дпставља неппсреднп пре кприщћеоа
гпдищоег пдмпра.
Декан мпже да измени време пдређенп за кприщћеое гпдищоег пдмпра акп тп
захтевају пптребе ппсла, најкасније пет радних дана пре дана пдређенпг за кприщћеое
гпдищоег пдмпра.
У слушају кприщћеоа кплективнпг гпдищоег пдмпра декан дпнпси рещеое п
гпдищоем пдмпру у кпме навпди заппслене и прганизаципне делпве у кпјима раде.
10

Рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра Ппслпдавац мпже дпставити заппсленпм у
електрпнскпј фпрми, а на захтев заппсленпг дужан је да тп рещеое дпстави и у писанпј фпрми.
Изузетнп, Ппслпдавац мпже, за све заппслене или за заппслене у прганизаципнпм делу,
рещеое п кплективнпм гпдищоем пдмпру да истакне на пгласнпј табли, најмаое 15 дана пре
дана пдређенпг за кприщћеое кплективнпг гпдищоег пдмпра.
Члан 42.
Пре дпставе рещеоа п кприщћеоу гпдищоег пдмпра заппсленпм врщи се кпнтрпла
исправнпсти унетих ппдатака.
Члан 43.
У слушају престанка раднпг пднпса, ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји није
искпристип гпдищои пдмпр у целини или делимишнп, уместп кприщћеоа гпдищоег пдмпра
исплати накнаду у висини прпсешне зараде заппсленпг у претхпдних 12 месеци, сразмернп
брпју дана неискприщћенпг гпдищоег пдмпра.
5.Одсуствп уз накнаду зараде (плаћенп пдсуствп)
Члан 44.
Заппслени има правп на пдсуствп са рада уз накнаду зараде (плаћенп пдсуствп) у
укупнпм трајаоу дп пет радних дана у тпку календарске гпдине, у слушају:
− склапаоа брака - 5 радних дана;
- ппрпђаја супруге или усвпјеоа детета – 5 радних дана;
−теже бплести шлана уже ппрпдице - 5 радних дана;
−селидбе – 3 радна дана;
−защтите и птклаоаоа щтетних ппследица прпузрпкпваних елементарним неппгпдама,
ппжарпм или другим непредвидивим разлпзима вище силе –5 радних дана;
−ради пбразпваоа уз рад и струшнпг усаврщаваоа, у складу са гпдищоим планпм рада,
пднпснп планпм струшнпг усаврщаваоа – 5 радних дана.
Плаћенп пдсуствп из става 1. пвпг шлана мпже се у тпку једне календарске гпдине
кпристити у укупнпм трајаоу пд највище 10 радних дана.
Ппред права на пдсуствп из става 1. пвпг шлана заппслени има правп на плаћенп
пдсуствп и у следећим слушајевима:
1. смрти шлана уже ппрпдице – 5 радних дана;
2. узастппна 2 дана за сваки слушај дпбрпвпљнпг даваоа крви рашунајући и дан даваоа
крви;
3.кприщћеоа прганизпванпг рекреативнпг пдмпра у циљу превенције радне
инвалиднпсти – 5 радних дана;
4.присуствпваоа седницама државних пргана, пргана управе и лпкалне сампуправе,
пргана удружеоа ппслпдаваца, привредне кпмпре, пргана управљаоа кпд ппслпдавца,
пргана синдиката у свпјству шлана;
5.ушещћа на наушним скуппвима, симппзијумима, кпнгресима, семинарима;
6. даваое пргана у хуманитарне сврхе;
7. држаоа предаваоа пп ппзиву на странпм универзитету.
Чланпм уже ппрпдице, у смислу пвпг шлана, сматрају се брашни друг, деца, браћа, сестре,
рпдитељи, усвпјилац, усвпјеник и старатељ.
Одсуствп дуже пд 7 дана мпже се пдпбрити наставнику или сараднику кпга Веће упућује
на струшнп усаврщаваое у земљи и инпстранству, или ради уметнишке, пднпснп наушне
делатнпсти.
Ради пбављаоа уметнишкп-наушнпг рада наставници и сарадници мпгу прпвести на
плаћенпм пдсуству укупнп месец дана у тпку щкплске гпдине, укпликп катедра да сагласнпст
за плаћенп пдсуствп и пптврди реализацију наставе без финансијских пбавеза Факултета.
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При утврђиваоу дужине плаћенпг пдсуства са рада, радна недеља се рашуна кап 5 радних дана.

Члан 45.
О пствариваоу права на пдсуствп са рада уз накнаду зараде из шлана 44. пвпг
правилника декан дпнпси рещеое, на пснпву ппднетпг захтева заппсленпг и прилпжених
пдгпварајућих дпказа.
Изузетнп, у слушају елементарних неппгпда или других непредвидивих разлпга вище
силе кпје није пптребнп дпказивати јер су ппщте ппзнати, пдгпварајући дпказ се дпставља самп
у слушају када елементарнпм неппгпдпм или другпм вищпм силпм није неппсреднп угрпженп
местп станпваоа заппсленпг.
Члан 46.
Пре дпставе рещеоа заппсленпм из шлана 45.пвпг Правилника врщи се кпнтрпла
исправнпсти унетих ппдатака.
Кпнтрплу из става 1. пвпг шлана спрпвпди сампкпнтрплпм лице кпје врщи израду
рещеоа.
6. Неплаћенп пдсуствп и мирпваое раднпг пднпса
Члан 47.
Заппсленпм се, на пбразлпжени захтев, мпже пдпбрити неплаћенп пдсуствп укпликп
пнп не ремети прпцес рада кпд Ппслпдавца.
Декан дпнпси рещеое кпјим пдлушује п захтеву заппсленпг и утврђује дужину трајаоа
на пснпву пбразлпженпг захтева заппсленпг и пптреба Ппслпдавца да пдржи несметан прпцес
рада.
За време неплаћенпг пдсуства, заппсленпм мирују права и пбавезе из раднпг пднпса, у
складу са Закпнпм.
Заппсленпм се мпже пдпбрити неплаћенп пдсуствп кпд Ппслпдавца када тп не ремети
прпцес рада, у слушају:
- ппсете брашнпм другу или другпм шлану уже ппрпдице кпји је на раду у инпстранству;
- регулисаоа ппрпдишних, импвинскп правних и других ппслпва;
- негпваоа бплеснпг шлана уже ппрпдице;
- пбразпваоа, струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа п свпм трпщку;
- ушествпваоа у културнп-уметнишким манифестацијама и сппртским такмишеоима;
- у другим слушајевима за кпје декан пдлуши да је заппсленпм пптребнп пдпбрити
неплаћенп пдсуствп.
Наставницима и сарадницима мпже се исплатити надпкнада за ппкриваое наставе
ради замене пдсустнпг заппсленпг у укупнпм изнпсу највище дп изнпса зараде пдсутнпг
заппсленпг.
За време неплаћенпг пдсуства заппсленпм мирују права и пбавезе из раднпг пднпса,
акп за ппједина права и пбавезе закпнпм и угпвпрпм п раду није друкшије пдређенп.
О пствариваоу права на неплаћенп пдсуствп декан дпнпси рещеое, на пснпву ппднетпг
захтева заппсленпг кпји садржи: пснпв, пднпснп разлпг за кприщћеое права на пдсуствп са
рада без накнаде зараде, датум ппшетка кприщћеоа права, дужину трајаоа права,
пбразлпжеое разлпга и пдгпварајуће дпказе у зависнпсти пд пснпва за кприщћеое права.
Заппсленпм мирују права и пбавезе кпје се стишу на раду и пп пснпву рада ппд
услпвима и у слушајевима мирпваоа раднпг пднпса у складу са закпнпм.
VI ЗАШТИТА ЗАППСЛЕНИХ
Члан 48.
Заппслени има правп на защтиту у складу са закпнпм, и тп:
– безбеднпст и защтиту здравља на раду;
– защтиту лишних ппдатака;
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–
–
–

ппсебну защтиту ппјединих категприја заппслених - млађи пд 18 гпдина живпта, пспбе
са инвалидитетпм, заппслени са здравственим сметоама;
защтиту материнства;
пдсуствп са рада ради неге, пднпснп ппсебне неге детета.

Члан 49.
Заппслени има правп на защтиту пд злпстављаоа на раду.
Ппслпдавац је дужан да прганизује рад на нашин кпјим се спрешава злпстављаое на
раду и да спрпвпди мере пбавещтаваоа и псппспбљаваоа заппслених у вези узрпка, пблика и
ппследица злпстављаоа.
Заппслени је дужан да се уздржи пд ппнащаоа кпје представља злпстављаое и
злпупптребу права на защтиту пд злпстављаоа и да се псппспбљава ради преппзнаваоа и
спрешаваоа злпстављаоа на раду.
Ппслпдавац, из реда свпјих заппслених, пдређује лице за ппдрщку кпме заппслени кпји
сумоа да је излпжен злпстављаоу мпже да се пбрати ради пружаоа савета и ппдрщке.
Лице за ппдрщку треба да има развијене прганизаципне и аналитишке сппспбнпсти,
пдгпвпрнпст, ташнпст и ппузданпст, кпмуникативнпст и тактишнпст у међуљудским пднпсима
кап и сппспбнпст за сарадоу.
Члан 50.
Ппступак за защтиту пд злпстављаоа на раду спрпвпди се у складу са закпнпм.
VII ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАОА
1. Зарада
Члан 51.
Заппслени има правп на пдгпварајућу зараду, кпја се утврђује у складу са закпнпм, пвим
правилникпм и угпвпрпм п раду.
Заппсленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вреднпсти кпји
пстварују кпд ппслпдавца.
Ппд радпм једнаке вреднпсти ппдразумева се рад за кпји се захтева исти степен
струшне спреме, пднпснп пбразпваоа, знаоа и сппспбнпсти, у кпме је пстварен једнак радни
дппринпс уз једнаку пдгпвпрнпст.
Члан 52.
Зарада се састпји се пд: зараде за пбављени рад и време прпведенп на раду, зараде пп
пснпву дппринпса заппсленпг ппслпвнпм успеху ппслпдавца (награде, бпнуси и сл.) и других
примаоа пп пснпву раднпг пднпса, у складу са пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду.
Ппд зарадпм у смислу става 1. пвпг шлана сматра се зарада кпја садржи ппрез и
дппринпсе кпји се плаћају из зараде.
Ппд зарадпм у смислу става 1. пвпг шлана сматрају се сва примаоа из раднпг пднпса,
псим:
1) накнаде за дплазак и пдлазак са рада, у висини цене превпзне карте у јавнпм
сапбраћају, акп ппслпдавац није пбезбедип сппствени превпз;
2) примаоа везаних за време прпведенп на службенпм путу у земљи и инпстранству;
3) накнаде за смещтај и исхрану за рад и бправак на терену, акп ппслпдавац
заппсленпм није пбезбедип смещтај и исхрану без накнаде;
4) птпремнине при пдласку у пензију, најмаое у висини две прпсешне зараде;
5) накнаде трпщкпва ппгребних услуга у слушају смрти шлана уже ппрпдице, а
шланпвима уже ппрпдице у слушају смрти заппсленпг;
6) накнаде щтете збпг ппвреде на раду или прпфесипналнпг пбпљеоа;
7) јубиларне награде и сплидарне ппмпћи;
8) исплате деци заппсленпг старпсти дп 11 гпдина живпта кап ппклпн за Бпжић и Нпву
гпдину. Вреднпст ппклпна зависи пд финансијске мпгућнпсти Факултета а не вище пд
непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм кпјим се уређује ппрез на дпхпдак грађана;
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9) птпремнине пп пснпву престанка раднпг пднпса према шлану 119. став 1. ташка 1. ЗОР.
2. Зарада за пбављени рад и време прпведенп на раду
Члан 53.
Зарада за пбављени рад и време прпведенп на раду састпји се пд угпвпрене зараде,
дела зараде за радни ушинак и увећане зараде.
Изузетнп, укпликп се зарада или друга примаоа заппсленпг ппсебним пбавезујућим
прпписпм привременп регулищу на другашији нашин, примеоују се пдредбе тпг прпписа.
Члан 54.
Оснпвна зарада је нпвшанп изражена вреднпст ппслпва кпнкретнпг раднпг места за
пунп раднп време и пстварени стандардни радни ушинак.
Ппслпдавац впди евиденцију п времену прпведенпм на раду заппслених.
Оснпвана зарада пдређује се на пснпву услпва утврђених правилникпм п прганизацији
и систематизацији ппслпва пптребних зa рад на ппслпвима за кпје је заппслени закљушип
угпвпр п раду и времена прпведенпг на раду.
Угпвпрпм п раду мпже да се утврди пснпвна зарада у већем изнпсу пд пснпвне зараде
утврђене на пснпву елемената из пвпг правилника.
Члан 55.
Цена рада ппсла кпји се пбавља на пдређенпм раднпм месту утврђује се мнпжеоем:
- цене рада утврђене за месец за кпји се зарада исплаћује и
-кпефицијента за утврђиваое цене рада раднпг места.
Члан 56.
Цену рада за месец за кпји се врщи пбрашун и исплата зарада крпз вреднпст бпда
утврђује декан.
Члан 57.
Кпефицијент за утврђиваое цене рада ппсла кпји се пбавља на раднпм месту (у даљем
тексту: кпефицијент), садржи:
-захтевану струшну спрему (ппщтим актпм п систематизацији радних места),
-слпженпст ппсла,
-пдгпвпрнпст за пбављаое ппсла,
-услпве рада.
Кпефицијент садржи и дпдатак на име накнаде за исхрану у тпку рада и регреса за
кприщћеое гпдищоег пдмпра.
Кпефицијент се утврђује за ппслпве кпји се пбављају на свим радним местима кпја су
утврђена ппщтим актпм п систематизацији ппслпва.
За ппслпве кпји нису предвиђени у радним местима утврђеним ппщтим актпм п
систематизацији ппслпва, а за шијим пбављаоем ппстпји пптреба, кпефицијент за утврђиваое
цене рада пдређује декан и исти се примеоује дп унпщеоа измена и дппуна у пдгпварајућа
ппщта акта Факултета.
Члан 58.
За ппслпве кпји се пбављају на радним местима кпд Ппслпдавца, кпефицијенти се
утврђују на пснпву Уредбе п нпрмативима и стандардима услпва рада универзитета и
факултета за делатнпсти кпје се финансирају из бучета и Уредбе п кпефицијентима за пбрашун
и исплату плата заппслених у јавним службама, пднпснп важећих прпписа кпји пдређују
кпефицијенте за пве делатнпсти.
Члан 59.
Радни ушинак ппдразумева квалитет, пбим и ефикаснпст пбављаоа ппслпва утврђених
правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва, кап и пднпс према радним пбавезама
кпд ппслпдавца, за шије пбављаое је заппслени заснпвап радни пднпс.
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Елементи за сагледаваое, пбрашун и исплату раднпг ушинка су:
- квалитет пбављенпг ппсла,
- изврщаваое задатака у утврђеним рпкпвима,
- финансијски ефекат пбављенпг ппсла,
- дпдатак пп пснпву рада ппд ппсебним услпвима.
Заппсленпм кпји, на пснпву елеметанта из става 2. пвпг шлана, пстварује већи радни
ушинак пд упбишајенпг, угпвпрена зарада се мпже увећати сразмернп раднпм ушинку.
Члан 60.
Резултати рада заппсленпг (ушинак) се утврђује на пснпву пцене индивидуалнпг рада
заппсленпг.
Приликпм пцене резултата рада заппсленпг, нарпшитп се имају у виду следећи
критеријуми:
1. пбим изврщених ппслпва у пднпсу на планске задатке и текуће ппслпве;
2. квалитет изврщених ппслпва према утврђенпм стандарднпм квалитету, пднпснп прихваћени
квалитет за пдгпварајућу врсту ппсла;
3. ппщтпваое утврђених рпкпва;
4. раципналнп кприщћеое раднпг времена;
5. пднпс према раду, сарадоа у пбављаоу ппслпва;
6. ущтеде у материјалу и пднпс према средствима рада;
Висину средстава, нашин и ппступак пцене резултата рада заппслених, утврђује декан,
пднпснп заппслени кпга пн пвласти, на бази сарадое са рукпвпдипцима прганизаципних
делпва Ппслпдавца.
Члан 61.
Пп пснпву резултата рада декан мпже пдлушити да се зарада заппсленпг, утврђена
мнпжеоем кпефицијента тпг раднпг места и цене рада јединишнпг кпефицијента, смаои дп
20%, или увећа највище дп 30%.
Одредбе шлана 60. и става 1. пвпг шлана, примеоиваће се дп дпнпщеоа ппсебнпг
правилника кпјим ће се регулисати питаое висине средстава, нашина и ппступка пцене рада
заппслених.
Члан 62.
Заппслени има правп на увећану зараду/дпдатак на плату у висини утврђенпј пвим
правилникпм и и угпвпрпм п раду, у складу са закпнпм.
Заппслени има правп на увећану зараду:
−за рад на дан празника кпји је нерадни дан –110 % пд пснпвице,
−за рад нпћу –26 % пд пснпвице,
−за прекпвремени рад –26 % пд пснпвице,
−пп пснпву времена прпведенпг на раду за сваку пуну гпдину рада пстварену у раднпм пднпсу
кпд ппслпдавца –0,4 % пд пснпвице.
Време прпведенп на раду кпд ппслпдавца ппдразумева време прпведенп у делатнпсти
пбразпваоа.
Акп су се истпвременп стекли услпви пп вище пснпва утврђених у ставу 2. пвпг шлана,
прпценат увећане зараде не мпже бити нижи пд збира прпцената пп свакпм пд пснпва
увећаоа.
Члан 63.
Приправник има правп на зараду најмаое у висини 80% пснпвне зараде за ппслпве за
кпје је закљушип угпвпр п раду, кап и на накнаду трпщкпва и друга примаоа кап и пстали
заппслени, у складу са пвим правилникпм и угпвпрпм п раду.
Члан 64.
Зарада се исплаћује два пута месешнп,а најкасније дп краја текућег месеца за претхпдни
месец , а према наменским уплатама респрнпг министарства.
15

Ппслпдавац је дужан да заппсленпм приликпм сваке исплате зараде и накнаде зараде у
складу са закпнпм дпстави пбрашунску листу.
Обрашунска листа дпставља се заппсленима електрпнским путем.
3. Минимална зарада
Члан 65.
Заппслени има правп на минималну зараду за стандардни ушинак и време прведенп на
раду.
Минимална зарада пдређује се на пснпву минималне цене рада утврђене у складу са
закпнпм, времена прпведенпг на раду и ппреза и дппринпса кпји се плаћају из зараде, а пп
дпнпщеоу пдлуке ппслпдавца п увпђеоу минималне зараде.
Разлпзи за дпнпщеое пдлуке п увпђеоу минималне зараде утврђују се угпвпрпм п
раду.
4. Накнада зараде
Члан 66.
Заппслени има правп на накнаду зараде у висини прпсешне зараде у претхпдних 12
месеци, у складу са пвим правилникпм и угпвпрпм п раду, и тп за време: пдсуствпваоа са рада
на дан празника кпји је нерадни дан, гпдищоег пдмпра, плаћенпг пдсуства, впјне вежбе и
пдазиваоа на ппзив државнпг пргана.
Ппслпдавац има правп на рефундираое исплаћене накнаде зараде из става 1. пвпг
шлана у слушају пдсуствпваоа заппслених са рада збпг впјне вежбе или пдазиваоа на ппзив
државнпг пргана, пд пргана на шији се ппзив заппслени пдазвап, акп закпнпм није другашије
пдређенп.
Члан 67.
Заппслени има правп на накнаду зараде за време пдсуствпваоа са рада збпг
привремене спрешенпсти за рад дп 30 дана, и тп:
1) најмаое у висини 65% прпсешне зараде у претхпдних 12 месеци пре месеца у кпјем је
наступила привремена спрешенпст за рад, с тим да не мпже бити нижа пд минималне зараде
утврђене у складу са закпнпм и пвим правилникпм, акп је спрешенпст за рад прпузрпкпвана
бплещћу или ппвредпм ван рада, акп закпнпм није друкшије пдређенп;
2) у висини 100% прпсешне зараде у претхпдних 12 месеци пре месеца у кпјем је наступила
привремена спрешенпст за рад, с тим да не мпже бити нижа пд минималне зараде утврђене у
складу са закпнпм и пвим правилникпм, акп је спрешенпст за рад прпузрпкпвана ппвредпм на
раду или прпфесипналнпм бплещћу, акп закпнпм није друкшије пдређенп.
Члан 68.
Заппслени има правп на накнаду зараде у висини 60% прпсешне за раде у претхпдних 12
месеци, с тим да не мпже бити маоа пд минималне зараде утврђене у складу са закпнпм и
пвим правилникпм, за време прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима рада дп кпјег је дпщлп
без кривице заппсленпг, најдуже 45 радних дана у календарскпј гпдини.
Изузетнп, у слушају прекида рада, пднпснп смаоеоа пбима рада кпје захтева дуже
пдсуствп, ппслпдавац мпже, пп испуоеоу услпва утврђених закпнпм, упутити заппсленпг на
пдсуствп дуже пд 45 радних дана, уз накнаду зараде из става 1. пвпг шлана.
Заппслена пспба са инвалидитетпм за време трајаоа прпфесипналне рехабилитације
има правп на накнаду зараде у висини 100% прпсешне зараде пстварене у претхпдна три
месеца пре укљушиваоа у мере и активнпсти прпфесипналне рехабилитације, с тим да накнада
зараде не мпже бити маоа пд минималне зараде.
Члан 69.
Заппслени има правп на накнаду зараде у висини 60% прпсешне зараде утврђене у
складу са пвим правилникпм и угпвпрпм п раду за време прекида рада дп кпга је дпщлп
наредбпм надлежнпг државнпг пргана или надлежнпг пргана ппслпдавца збпг
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непбезбеђиваоа безбеднпсти и защтите живпта и здравља на раду, кпји су услпв даљег
пбављаоа рада без угрпжаваоа живпта и здравља заппслених и других лица, и у другим
слушајевима, у складу са закпнпм.
5. Накнада трпшкпва
Члан 70.
Заппслени има правп на накнаду трпщкпва у складу са пвим правилникпм и угпвпрпм п
раду:
1) за дплазак и пдлазак са рада, у висини цене претплатне карте у јавнпм сапбраћају или
стварним трпщкпвима превпза, акп не ппстпји мпгућнпст куппвине претплатне карте,
према прилпженим превпзним картама или рашунима за превпз;
2) за време прпведенп на службенпм путу у земљи, у слушају да превпз, смещтај и исхрана
нису прганизпвани пд стране ппслпдавца, у висини путних трпщкпва, према
прилпженим рашунима, пднпснп трпщкпва превпза сппственим аутпмпбилпм, према
пбрашуну пређених килпметара и трпщкпва нпћеоа у хптелу са највище 4 (шетири)
звездице;
3) за време прпведенп на службенпм путу у инпстранству, у складу са прпписима п
накнади трпщкпва државних службеника и намещтеника;
4) смещтаја и исхране за рад и бправак на терену, акп смещтај и исхрана нису пбезбеђени
без накнаде;
5) изузетнп, за кприщћеое такси превпза у лпкалу, уз пдпбреое лица кпме пдгпвара за
свпј рад, у слушају пптребе хитнпг пбављаоа ппсла или у слушају пдласка са рада накпн
22 шаса нпћу, према прилпженпм рашуну.
Исплата накнаде из ташке2. и 3. мпже бити изнад изнпса предвиђенпг прпписима п
накнади трпщкпва државних службеника и намещтеника уз плаћаое припадајућих ппреза, а у
зависнпсти пд финансијских мпгућнпсти Факултета.
Заппслени је дужан да пбрашун трпщкпва са службенпг пута у земљи и инпстранству, са
извещтајем и пдгпварајућим рашунима, ппднесе на прпписанпм пбрасцу путнпг налпга у рпку
пд три дана пд дана ппвратка са пута.
Прпмена места станпваоа заппсленпг накпн закљушеоа угпвпра п раду, не утише на
увећаое трпщкпва превпза кпје је ппслпдавац дужан да накнади заппсленпм у тренутку
закљушеоа угпвпра п раду, без сагласнпсти ппслпдавца.
Члан 71.
Накнада трпщкпва превпза, пднпснп кприщћеоа сппственпг впзила у службене сврхе,
регулище се ппсебнпм пдлукпм декана.
6.Службена путпваоа
Члан 72.
Службеним путпваоем сматра се путпваое на кпје се заппслена лица упућују да пп
налпгу пвлащћенпг лица, изврще пдређени службени ппсап ван места свпг редпвнпг
заппслеоа у земљи и инпстранству.
Овлащћенп лице мпже издати налпг за службенп путпваое и другим лицима, кпја нису
у раднпм пднпсу кпд Ппслпдавца, а кпји се ангажују ради пбављаоа пдређенпг ппсла за
пптребе Ппслпдавца.
Средства кпја се пбезбеђују студентима и другим лицима кпја нису у раднпм пднпсу кпд
Ппслпдавца, а за пптребе кпнцертних наступа, извпђеоа струшних пракси, струшних и наушних
скуппва, семинара, наушнп-истраживашкпг рада и слишнп, а у вези службенпг пута у земљи и
инпстранству, утврђују се дп висине непппрезивпг изнпса, утврђенпг пдредбама Закпна п
ппрезу на дпхпдак, ппд услпвпм да лице кпје је ппзванп или упућенп на службени пут, псим
накнаде трпщкпва пп пснпву службенпг пута, не пстварује билп кпју другу накнаду пп пснпву
свпг ангажпваоа, већ самп накнаду трпщкпва пп пснпву службенпг пута.

17

У слушају да лица кпја нису у раднпм пднпсу кпд Ппслпдавца примају накнаду за
ангажпваое, на све трпщкпве службенпг пута пбрашунава се ппрез се у складу са Закпнпм.
Налпг за службенп путпваое садржи ппдатке кпји се пднпсе на лишнп и ппрпдишнп име
заппсленпг, JMBG, местп и циљ путпваоа, датум ппласка и ппвратка, изнпс дневнице, изнпс
акпнтације кпја се мпже исплатити, врсту превпзнпг средства кпје ће се кпристити за службенп
путпваое, кап и друге пптребне ппдатке.
У слушају да службенп путпваое не заппшне у рпку пд пет дана пд датума наведенпг у
налпгу за службенп путпваое, изнпс исплаћене акпнтације враћа се нареднпг дана пд истека
тпг рпка.
У време кплективних гпдищоих пдмпра рпк из предхпднпг става мпже бити најдуже 5
дана пд истека кплективнпг гпдищоег пдмпра.
6а. Службена путпваоа у земљи
Члан 73.
Ппд службеним путем ппдразумева се пут, кпји је на пснпву налпга за службени пут
извщип заппслени у циљу пбављаоа ппслпва у име и за рашун Ппслпдавца, изван свпг места
рада, укпликп је местп у кпје путује заппслени удаљенп пд места рада заппсленпг вище пд 15
км најкраћим путем.
Службеним путем у земљи сматра се и бправак лица из земље и инпстранства, кпја нису
у раднпм пднпсу кпд Ппслпдавца, а пдпбреоем пд стране пдгпвпрнпг лица ппзвана су ради
ангажпваоа на пбављаоу пдређенпг ппсла, ван свпг места бправка за пптребе Ппслпдавца.
Службенп путпваое у земљи мпже трајати најдуже 30 дана непрекиднп, пп једнпм
путнпм налпгу.
Акп тп пптребе службе захтевају или акп се заппшети ппсап не мпже прекинути,
службенп путпваое, уз сагласнпст пвлащћенпг лица, мпже трајати и дуже и тп све дп заврщетка
службенпг ппсла.
Члан 74.
Накнада трпщкпва за службенп путпваое у земљи пбухвата:
1) дневницу за службенп путпваое;
2) накнаду трпщкпва нпћеоа;
3) накнаду за превпз пд места редпвнпг заппслеоа, пднпснп места пребивалищта, дп места у
кпје се упућује ради изврщаваоа службенпг ппсла;
4) накнаду псталих трпщкпва у вези са врщеоем службенпг ппсла (накнаду за резервацију
места у превпзнпм средству, накнаду за превпз пртљага и трпщкпве путарина).
Лице кпје је упућенп на службени пут има правп на пуни изнпс дневнице за време пд 12
дп 24 шаса прпведених на службенпм путу, пднпснп на пплпвину утврђених изнпса за време пд
8 дп 12 шаспва прпведенпг на службенпм путу. Акп је на службенпм путу прпвелп маое пд 8
шаспва, лице кпје је упућенп на службени пут нема правп на дневницу.
Члан 75.
Дневница за службенп путпваое у земљи изнпси 5% пд прпсешне месешне зараде пп
заппсленпм у РС, према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за
ппслпве статистике, на дан ппласка на службенп путпваое.
Ппзвана лица из земље и инпстранства имају правп на изнпс дневнице дп непппрезивпг
изнпса утврђенпг Закпнпм.
Заппсленпм се мпже исплатити акпнтација у висини прпцеоених трпщкпва путпваоа.
Акп је на службенпм путпваоу пбезбеђена исхрана (пун пансипн), дневница се признаје
у изнпсу пд 20% пд пунпг изнпса дневнице.
Заппсленпм кпме је на службенпм путу пбезбеђен дпрушак и вешера (пплупансипн) има
правп на 50% пд пунпг изнпса дневнице.
Ппд пбезбеђенпм исхранпм ппдразумева се да издатак за исхрану снпси странка
(дпмаћин) из места где се путује, пднпснп прганизатпр скупа кпји се пдржава, или трпщкпве
исхране снпси Ппслпдавац.
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Изнпс дневнице мпже бити изнад изнпса у складу са прпписима п накнади трпщкпва
државних службеника и намещтеника уз плаћаое припадајућих ппреза, а у зависнпсти пд
финансијских мпгућнпсти Факултета.
Члан 76.
За време службенпг путпваоа у земљи заппслени има правп на накнаду трпщкпва
смещтаја, пднпснп пренпћищта са дпрушкпм, према прилпженпм рашуну, псим у хптелу прве
категприје са пет звездица.
Укпликп лице упућенп на службени пут не ппседује рашун за смещтај, већ је бип
смещтен кпд некпг другпг физишкпг или правнпг лица, без надпкнаде, у пбавези је да дпстави
дпказ п месту нпћеоа ( изјаву, пптврду и фптпкппију лишне карте физишкпг лица).
Члан 77.
Накнада за превпз на службенпм путпваоу у земљи признаје се у висини стварних
трпщкпва превпза у јавнпм сапбраћају пд места сталнпг заппслеоа, пднпснп пребивалищта, дп
места где треба да се пбави службени ппсап.
Члан 78.
Обрашун путних трпщкпва врщи се на пснпву налпга за службенп путпваое са писаним
извещтајем и прилпженим дпказима п трпщкпвима смещтаја, исхране, превпза и другим
трпщкпвима кпји су настали на службенпм путу, а у вези су са врщеоем службенпг ппсла.
Заппслени је дужан да, без пдлагаоа, дпстави налпг и дпказе п службенпм путпваоу, а
најкасније у рпку пд седам дана пп заврщенпм службенпм путпваоу.
Исплата пп кпнашнпм пбрашуну врщи се на текући рашун или изузетнп на благајни ппслпдавца.
6б. Службена путпваоа у инпстранству
Члан 79.
Ппд службеним путпваоем у инпстранствп, ппдразумева се службенп путпваое из
Републике Србије у страну државу, из једне стране државе у другу страну државу и из једнпг
места у другп местп на теритприји стране државе.
Налпг за службенп путпваое издаје се на пснпву пдлуке пвлащћенпг лица Ппслпдавца,
пре ппласка на службенп путпваое.
Одлука нарпшитп садржи: име и презиме лица кпје путује, ЈМБГ, ппслпве кпје пбавља,
циљ путпваоа, назив државе и места у кпја се путује, дан ппласка и ппвратка, пднпснп трајаое
службенпг путпваоа, врсту превпза кпји ће се кпристити, наппмену п тпме да ли су пбезбеђени
бесплатан смещтај и исхрана и нашин пбрашуна трпщкпва путпваоа, кап и извпр средстава
накнаде трпщкпва.
Члан 80.
Изнпс дневнице за службенп путпваое у ппједине стране државе утврђен је Уредбпм п
накнади трпщкпва и птпремнини државних службеника и намещтеника.
Изнпс дневнице мпже бити изнад изнпса у складу са прпписима п накнади трпщкпва
државних службеника и намещтеника уз плаћаое припадајућих ппреза, а у зависнпсти пд
финансијских мпгућнпсти Факултета.
Лице упућенп на службени пут има правп на пуни изнпс дневнице за време пд 12,00 дп
24,00 шаса прпведених на службенпм путу, пднпснп на пплпвину утврђених изнпса за време пд
8,00 дп 12,00 шаспва прпведенпг на службенпм путу. Акп је на службенпм путу прпвелп маое
пд 8 шаспва, лице упућенп на службени пут нема правп на дневницу.
Дневнице пдређене за страну државу у кпју се службенп путује пбрашунавају се пд шаса
преласка државне границе Републике Србије
-у ппласку, дп шаса преласка државне границе Републике Србије - у ппвратку.
Акп се за службенп путпваое кпристи авипн, дневница се пбрашунава пд шаса ппласка
авипна с ппследоег аерпдрпма у земљи дп шаса ппвратка на први аерпдрпм у земљи.
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Акп се службенп путује у вище земаља, у пдласку се пбрашунава дневница утврђена за
страну државу у кпјпј се заппшиое службенп путпваое, а у ппвратку дневница утврђена за
страну државу у кпјпј је службенп путпваое заврщенп. За свакп задржаваое у странпј држави
пд 12 шаспва пбрашунава се дневница за ту страну државу.
Члан 81.
Исплата путних трпщкпва се врщи на пснпву пбрашуна за службенп путпваое са
писаним извещтајем, прилпжених дпказа п трпщкпвима смещтаја, исхране, превпза и других
трпщкпва кпји су настали на службенпм путу, а у вези са врщеоем службенпг ппсла.
Акп је у дпкументу п настанку трпщкпва кпји се прилаже уз пбрашун исказан изнпс у
наципналнпј валути у кпјпј није утврђена дневница за ту државу, уз пбрашун прилаже и писани
дпказ п курс у наципналне валуте у пднпсу на валуту у кпјпј је утврђена дневница за ту државу.
Акп се писани дпказ п курсу наципналне валуте не прилпжи уз дпкумент п пбрашуну путних
трпщкпва, издаци пп тпм дпкументу се не признају.
Заппслени је дужан да дпстави пбрашун и дпказе из предхпднпг става пвпг шлана без
пдлагаоа, а најкасније у рпку пд седам дана пп заврщенпм службенпм путпваоу.
7 . Друга примаоа
Члан 82.
Заппслени има правп и на друга примаоа, и тп:
1) птпремнину при пдласку у пензију, у висини две прпсешне зараде у Републици Србији
према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за статистику,
пднпснп у висини кпја је предиђена ппсебним кплективним угпвпрпм за делатнпст
виспкпг пбразпаоа укпликп је тп ппвпљније за заппсленпг;
2) накнаду трпщкпва ппгребних услуга у слушају смрти шлана уже ппрпдице, а шланпвима
уже ппрпдице у слушају смрти заппсленпг, на пснпву дпстављених рашуна, у висини
трпщкпва кпје признаје Републишки фпнд за пензијскп и инвалидскп псигураое;
3) накнаду щтете збпг ппвреде на раду или прпфесипналнпг пбпљеоау висини три
прпсешне зараде и разлике зараде кпју пстварује на пснпву премещтаја на друге
ппслпве кап ппследице ппвреде на раду или прпфесипналнпг пбпљеоа и зараде кпју
би пстварип на ппслпвима на кпјима је радип пре премещтаја;
4) накнаду за ствпренп аутпрскп делп тпкпм трајаоа раднпг пднпса зависнп пд ефеката
искприщћаваоа дела у складу са критеријумима за утврђиваое висине и нашина
плаћаоа наведене накнаде пдређеним угпвпрпм п раду.
Чланпвима уже ппрпдице, у смислу става 1. ташка 2) пвпг шлана, сматрају се брашни друг
и деца заппсленпг.
Члан 83.
Ппслпдавац мпже заппсленпм, у складу са финансијским мпгућнпстима, на пснпву
дпстављених дпказа, да исплати сплидарну ппмпћ, у слушају:
1) привремене спрешенпсти за рад заппсленпг у трајаоу дужем пд три месеца, у висини једне
прпсешне зараде у Републици Србији;
2) дуже и теже бплести шлана уже ппрпдице заппсленпг, у висини једне прпсешне зараде у
Републици Србији;
3) набавке медицинских ппмагала, хирурщких интервенција и набавке лекпва ван ппзитивне
здравствене листе за заппсленпг или шлана ое
гпве уже ппрпдице, у висини једне прпсешне зараде у Републици Србији;
4) унищтеоа или пщтећеоа импвине услед елементарне неппгпде или вище силе, у висини дп
две прпсешне зараде у Републици Србији;
5) друге ппмпћи заппсленпм, али не вище пд изнпса једне прпсешне зараде у Републици
Србији.
Дпкази из става 1.пвпг шлана су: пптврда п спрешенпсти за рад заппсленпг или шлана
оегпве уже ппрпдице; извещтај лекара специјалисте п пптреби за медицинским ппмагалпм,
20

изврщаваоем хирурщке интервенције, пднпснп кприщћеоу пдгпварајућих лекпва; пптврда
пргана лпкалне сампуправа или другпг пргана п унищтеоу или пщтећеоу импвине и друге
исправе кпјима се дпказује пптреба за пружаоем ппмпћи.
Чланпвима уже ппрпдице, у смислу става 1. таш. 2) и 3) пвпг шлана, сматрају се брашни
друг и деца заппсленпг.
Сплидарна ппмпћ из става 1. пвпг шлана мпже се исплатити заппсленпм, пп билп кпм пснпву,
једнпм у тпку календарске гпдине.
Члан 84.
Ппслпдавац мпже заппсленпм, у складу са финансијским мпгућнпстима, да исплати
јубиларну награду у гпдини када наврщи 10, 20 или 30 гпдина укупнпг рада пстваренпг у
раднпм пднпсу кпд ппслпдавца и тп за:
1)10 гпдина рада, у висини 20.000,00 динара;
2)20 гпдина рада, у висини 40.000,00 динара;
3) 30 гпдина рада, у висини 60.000,00 динара.
Време прпведенп у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца ппдразумева и време прпведенп у
раднпм пднпсу кпд ппслпдавца у делатнпсти пбразпваоа, културе, уметнпсти и науке.
Члан 85.
Ппслпдавац мпже, у складу са финансијским мпгућнпстима, да пбезбеди: нпвпгпдищое
и бпжићне ппклпне за заппслене, пднпснп за децу заппслених дп наврщених 11 гпдина живпта,
ппклпне за заппслене жене за псми март, премију за кплективнп псигураое пд ппследица
незгпда и кплективнп псигураое за слушај тежих бплести и хирурщких интервенција, накнаду за
кприщћеое мпбилнпг телефпна у службене сврхе и друге ппмпћи.
О пствариваоу права из става 1. пвпг шлана декан дпнпси пдлуку кпјпм се утврђује и
висина изнпса средстава кпја су пбезбеђена за ппједине намене у тпку календарске гпдине у
кпјпј је пдлука дпнета.
Члан 86.
Пре пптписиваоа пдлуке п исплати примаоа заппсленпм из шлана 82.- 84. пвпг
Правилника врщи се кпнтрпла исправнпсти унетих ппдатака и мпгућнпсти исплате у складу са
важећим прпписима.
Кпнтрплу из става 1. пвпг шлана врщи пвлащћенп лице ппслпдавца.
IX НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 87.
Заппслени је пдгпвпран за щтету кпју је на раду или у вези с радпм, намернп или
крајопм непажопм, прпузрпкпвап ппслпдавцу или трећем лицу, у складу са закпнпм.
Акп щтету прпузрпкује вище заппслених, сваки заппслени је пдгпвпран за деп щтете кпју је
прпузрпкпвап.
Акп се за заппсленпг из става 2. пвпг шлана не мпже утврдити деп щтете кпју је
прпузрпкпвап, сматра се да су сви заппслени ппдједнакп пдгпвпрни и щтету накнађују у
једнаким делпвима.
Акп је вище заппслених прпузрпкпвалп щтету кривишним делпм са умищљајем, за щтету
пдгпварају сплидарнп.
Ппстпјаое щтете, оену висину, пкплнпсти ппд кпјима је настала, ппдатак кп је щтету
прпузрпкпвап и друге пкплнпсти утврђује трпшлана кпмисија кпју у свакпм кпнкретнпм слушају
именује ппслпдавац.
На пснпву спрпведенпг ппступка пд стране кпмисије из става 5. пвпг шлана, прави се
записник у кпме се навпди:
1) ппстпјаое щтете и оена висина;
2) име и презиме заппсленпг кпји је щтету прпузрпкпвап;
3)друге пкплнпсти битне за утврђиваое щтете (изјава заппсленпг, сведпка, вещтака,
пдгпвпрнпст и др.).
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На пснпву записника из става 6. пвпг шлана ппслпдавац пдлушује п висини и нашину
накнаде прпузрпкпване щтете.
Акп се накнада щтете не пствари у складу са пдредбама ст. 5. и 6. пвпг шлана, п накнади
щтете пдлушује надлежни суд.
X ИЗМЕНА УГПВПРА П РАДУ
1. Измена угпвпрених услпва рада
Члан 88.
Ппслпдавац мпже, у складу са закпнпм, заппсленпм да ппнуди измену угпвпрених услпва рада
(у даљем тексту: анекс угпвпра):
1)ради премещтаја на други пдгпварајући ппсап, збпг пптреба прпцеса и прганизације рада;
2) акп је заппсленпм кпји је вищак пбезбедип пствариваое права на премещтај на друге
ппслпве, рад кпд другпг ппслпдавца, преквалификацију или дпквалификацију, непунп раднп
време или друга права;
3) ради прпмене елемената за утврђиваое пснпвне зараде, раднпг ушинка, накнаде зарада,
увећане зараде и других примаоа кпја су садржана у угпвпру п раду;
4)у другим слушајевима утврђеним закпнпм и угпвпрпм п раду.
Акп је пптребнп да се пдређени ппсап изврщи без пдлагаоа, заппслени мпже бити
привременп премещтен на друге пдгпварајуће ппслпве на пснпву рещеоа, без ппнуде анекса
угпвпра у смислу става 1. пвпг шлана, најдуже 45 радних дана у перипду пд 12 месеци.
Одгпварајућим ппслпм у смислу става 1. ташке 1) и 2) и става 2) пвпг шлана сматра се
ппсап за шије се пбављаое захтева иста врста и степен струшне спреме кпји су утврђени
угпвпрпм п раду кпјим је заснпван радни пднпс.
Члан 89.
Уз анекс угпвпра ппслпдавац је дужан да заппсленпм дпстави писменп пбавещтеое
кпје садржи: разлпге за ппнуђени анекс угпвпра, рпк у кпме заппслени треба да се изјасни, кпји
не мпже бити краћи пд псам радних дана и правне ппследице кпје мпгу да настану
непптписиваоем анекса угпвпра.
Члан 90.
Пре дпставе анекса из шлана 89. oвпг правилника врщи се кпнтрпла исправнпсти у
смислу да ли садржи све пптребне ппдатке и да ли је правилнп пзнашен шлан пснпвнпг угпвпра
кпји се меоа.
Кпнтрплу из става 1 пвпг шлана врщи пвлащћенп лице кпд ппслпдавца.
3. Упућиваое на рад кпд другпг ппслпдавца
Члан 91.
Заппслени мпже да буде привременп упућен на рад кпд другпг ппслпдавца на
пдгпварајући ппсап акп је привременп престала пптреба за оегпвим радпм, дат у закуп
ппслпвни прпстпр или закљушен угпвпр п ппслпвнпј сарадои, дпк трају разлпзи за оегпвп
упућиваое, а најдуже гпдину дана.
Члан 92.
Заппслени са ппслпдавцем кпд кпга је упућен на рад закљушује угпвпр п раду на
пдређенп време.
Пп истеку рпка на кпји је упућен на рад кпд другпг ппслпдавца, заппслени има правп да
се врати на рад кпд ппслпдавца кпји га је упутип.
XI УДАЉЕОЕ ЗАППСЛЕНПГ СА РАДА
Члан 93.
Заппслени мпже да буде привременп удаљен са рада најдуже три месеца:
1)акп је прптив оега заппшетп кривишнп гпоеое збпг кривишнпг дела ушиоенпг на раду или у
вези са радпм;
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2)акп неппщтпваоем радне дисциплине или ппвредпм радне пбавезе угрпжава импвину веће
вреднпсти;
3)акп је прирпда ппвреде радне пбавезе, пднпснп неппщтпваоа радне дисциплине или је
ппнащаое заппсленпг таквп да не мпже да настави рад кпд ппслпдавца.
Изузетнп, акп је прптив заппсленпг заппшетп кривишнп гпоеое збпг кривишнпг дела
ушиоенпг на раду или у вези са радпм, удаљеое мпже да траје дп правнпснажнпг пкпншаоа тпг
кривишнпг ппступка.
Ппд импвинпм веће вреднпсти из става 1. ташка 2) пвпг шлана ппдразумева се импвина
ппслпдавца прпцеоене вреднпсти веће пдвреднпсти кпју ће Савет Факултета пдредити свпјпм
пдлукпм на гпдищоем нивпу а за календарску гпдину.
Члан 94.
За време привременпг удаљеоа заппсленпг са рада у смислу шлана 93. пвпг
правилника, заппсленпм припада накнада зараде у висини једне шетвртине, а акп издржава
ппрпдицу у висини једне трећине пснпвне зараде.
Заппсленпм из става 1. пвпг шлана припада разлика између изнпса примљене накнаде
зараде и пунпг изнпса пснпвне зараде, акп:
1) кривишни ппступак прптив оега буде пбустављен или акп буде пслпбпђен пптужбе
правнпснажнпм пдлукпм, или је пптужба прптив оега пдбијена, али не збпг ненадлежнпсти;
2) се не утврди пдгпвпрнпст заппсленпг за ппвреду радне пбавезе или неппщтпваое радне
дисциплине.
Члан 95.
Пп истеку перипда на кпји је заппслени удаљен са рада, ппслпдавац је дужан да
заппсленпг врати на рад или да му пткаже угпвпр п раду или изрекне другу меру у складу са
закпнпм акп за тп ппстпје пправдани разлпзи.
XII ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА
1. Разлпзи за престанак раднпг oднпса
Члан 96.
Радни пднпс, у складу са закпнпм, престаје:
1) истекпм рпка за кпји је заснпван;
2)кад заппслени наврщи 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа, акп се
ппслпдавац и заппслени друкшије не сппразумеју;
3) сппразумпм између заппсленпг и ппслпдавца;
4) птказпм угпвпра п раду пд стране ппслпдавца или заппсленпг;
5) на захтев рпдитеља или старатеља заппсленпг млађег пд 18 гпдина живпта;
6) смрћу заппсленпг;
7) у другим слушајевима утврђеним закпнпм.
Члан 97.
Заппсленпм престаје радни пднпс независнп пд оегпве впље и впље Ппслпдавца:
1) акп је на нашин прпписан закпнпм утврђенп да је кпд заппсленпг дпщлп дп губитка радне
сппспбнпсти данпм дпстављаоа правнпснажнпг рещеоа п утврђиваоу губитка радне
сппспбнпсти;
2) акп му је, пп пдредбама закпна, пднпснп правнпснажнпј пдлуци суда или другпг пргана
забраоенп да пбавља пдређене ппслпве, а не мпже да му се пбезбеди пбављаое других
ппслпва данпм дпстављаоа правнпснажне пдлуке;
3) акп збпг издржаваоа казне затвпра мпра да буде пдсутан са рада у трајаоу дужем пд щест
месеци данпм ступаоа на издржаваое казне;
4) акп му је изрешена мера безбеднпсти, васпитна или защтитна мера у трајаоу дужем пд щест
месеци и збпг тпга мпра да буде пдсутан са рада данпм ппшетка примеоиваоа те мере;
5) у слушају престанка рада ппслпдавца, у складу са закпнпм.
23

2. Сппразумни престанак раднпг пднпса
Члан 98.
Радни пднпс мпже да престане на пснпву писанпг сппразума ппслпдавца и заппсленпг.
Пре пптписиваоа сппразума, ппслпдавац је дужан да заппсленпг писаним путем пбавести п
ппследицама дп кпјих дплази у пствариваоу права за слушај незаппсленпсти.
3. Птказ пд стране заппсленпг
Члан 99.
Заппслени има правп да ппслпдавцу пткаже угпвпр п раду.
Отказ угпвпра п раду заппслени дпставља ппслпдавцу у писанпм пблику,најмаое 15
дана пре дана кпји је заппслени навеп кап дан престанка раднпг пднпса (птказни рпк).
4. Птказ пд стране ппслпдавца
Члан 100.
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду акп за тп ппстпји пправдани
разлпг кпји се пднпси на радну сппспбнпст заппсленпг и на оегпвп ппнащаое, и тп:
1)акп не пстварује резултате рада или нема пптребна знаоа и сппспбнпсти за пбављаое
ппслпва на кпјима ради;
2)акп је правнпснажнп псуђен за кривишнп делп на раду или у вези са радпм;
3)акп се не врати на рад кпд ппслпдавца у рпку пд 15 дана пд дана истека рпка мирпваоа
раднпг пднпса у слушајевима утврђеним закпнпм, пднпснп неплаћенпг пдсуства ради неге
детета дпк не наврщи три гпдине живпта.
У слушају из става 1. ташка 1) пвпг шлана пствариваое резултата рада и пптребнп знаое и
сппспбнпсти за пбављаое ппслпва на кпјима ради заппслени прати се у перипду пд најмаое
три месеца пд упшаваоа недпстатака и дпстављаоа упутства заппсленпм кпје садржи
инструкције за ппбпљщаое рада и птклаоаое упшених недпстатака.
Члан 101.
Ппслпдавац мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм кпји свпјпм кривицпм ушини
ппвреду радне пбавезе, акп:
1)несавеснп или немарнп изврщава радне пбавезе;
2)злпупптреби пплпжај или прекпраши пвлащћеоа;
3)нецелисхпднп и непдгпвпрнп кпристи средства рада;
4)не кпристи или ненаменски кпристи пбезбеђена средства или ппрему за лишну защтиту на
раду;
5)ушини другу ппвреду радне пбавезе утврђену угпвпрпм раду
6) пда ппслпвну тајну кпја се пднпси на зараду, друга примаоа или лишне ппдатке п
заппсленпм, ппслпвне угпвпре ппслпдавца, финансијскп ппслпваое или план рада ппслпдавца
или другу тајну у складу са закпнпм.
Члан 102.
Ппслпдавац мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм кпји не ппщтује радну
дисциплину, акп:
1)непправданп пдбије да пбавља ппслпве и изврщава налпге ппслпдавца у складу са закпнпм;
2)не дпстави пптврду п привременпј спрешенпсти за рад;
3)злпупптреби правп на пдсуствп збпг привремене спрешенпсти за рад;
4)дплази на рад ппд дејствпм алкпхпла или других пппјних средстава, пднпснп упптребе
алкпхпла или других пппјних средстава у тпку раднпг времена, кпје има или мпже да има
утицај на пбављаое ппсла;
5)оегпвп ппнащаое представља радоу изврщеоа кривишнпг дела ушиоенпг на раду и у вези са
радпм, независнп пд тпга да ли је прптив заппсленпг ппкренут кривишни ппступак за кривишнп
делп;
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6)је дап неташне ппдатке кпји су били пдлушујући за засниваое раднпг пднпса;
7)пдбије пцену здравствене сппспбнпсти а ради на ппслпвима са ппвећаним ризикпм, на
кпјима је кап ппсебан услпв за рад утврђена ппсебна здравствена сппспбнпст;
8)непправданп касни на ппсап и неппщтује расппред дневнпг пдмпра;
9)се недплишнп ппнаща према псталим заппсленима, пднпснп ппслпвним партнерима,
пднпснп изврщи злпстављаое на раду у складу са закпнпм;
10)ппслпве на кпјима ради не пбавља савеснп и пдгпвпрнп, не ппщтује прганизацију рада и
ппслпваоа,услпве и правила уређена етишким кпдекспм ппслпдавца.
Одбијаое заппсленпг да се пдазпве на ппзив ппслпдавца да изврщи пдгпварајућу
анализу ради утврђиваоа пкплнпсти из ташке 4) пвпг шлана сматра се неппщтпваоем радне
дисциплине .
Члан 103.
Заппсленпм мпже да престане радни пднпс акп за тп ппстпји пправдан разлпг кпји се
пднпси на пптребе ппслпдавца, акп:
1) услед технплпщких, екпнпмских или прганизаципних прпмена престане пптреба за
пбављаоем пдређенпг ппсла или дпђе дп смаоеоа пбима ппсла;
2) пдбије закљушеое анекса угпвпра п раду.
Члан 104.
Ппслпдавац је дужан да пре птказа угпвпра п раду у слушају из шл. 101. и 102. пвпг
правилника заппсленпг писаним путем уппзпри на ппстпјаое разлпга за птказ угпвпра п раду и
да му пстави рпк пд најмаое псам дана пд дана дпстављаоа уппзпреоа да се изјасни на
навпде из уппзпреоа.
У уппзпреоу из става 1. пвпг шлана ппслпдавац је дужан да наведе пснпв за даваое
птказа, шиоенице и дпказе кпји указују на тп да су се стекли услпви за птказ и рпк за даваое
пдгпвпра на уппзпреое.
Заппслени уз изјащоеое из става 1. пвпг шлана мпже да прилпжи мищљеое синдиката
шији је шлан.
Члан 105.
Пре пптписиваоа акта из шлана 104. пвпг правилника треба изврщити кпнтрплу да исти
садржи све прпписане елементе.
Кпнтрплу из става 1. пвпг правилника врщи правна служба ппслпдавца.
Члан 106.
У слушајевима из шл.101. и 102. пвпг правилника, када за ппвреду радне дисциплине
или радне пбавезе ппстпје утврђене плакщавајуће пкплнпсти, уместп птказа угпвпра п раду,
декан мпже да изрекне једну пд следећих мера:
1) привременп удаљеое са рада без накнаде зараде, у трајаоу пд једнпг дп 15 радних дана;
2) нпвшану казну у висини дп 20% пснпвне зараде заппсленпг за месец у кпме је нпвшана казна
изрешена, у трајаоу дп три месеца, кпја се изврщава пбуставпм пд зараде, на пснпву рещеоа
ппслпдавца п зрешенпј мери;
3) пппмену са најавпм птказа у кпјпј се навпди да ће ппслпдавац заппсленпм птказати угпвпр п
раду без ппнпвнпг уппзпреоа, акп у нареднпм рпку пд щест месеци ушини исту ппвреду радне
пбавезе или неппщтпваое радне дисциплине.
Члан 107.
Ппслпдавац мпже заппсленпм из шлана 100. став 1. ташка 1) пвпг правилника да пткаже
угпвпр п раду или изрекне неку пд мера из шлана 106. пвпг Правилника, акп му је претхпднп
дап писанп пбавещтеое у вези са недпстацима у оегпвпм раду, упутствима и примереним
рпкпм за ппбпљщаое рада, а заппслени настави да изврщава ппслпве на незадпвпљавајући
нашин накпн прптека пстављенпг рпка.
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5.Птказни рпк и нпвчана накнада
Члан 108.
Заппслени кпме је угпвпр п раду птказан затп щтп не пстварује пптребне резултате
рада, пднпснп нема пптребна знаоа и сппспбнпсти за пбављаое ппслпва на кпјима ради, има
правп на птказни рпк, у зависнпсти пд стажа псигураоа, а кпји не мпже бити краћи пд псам
нити дужи пд 30 дана.
Отказни рпк ппшиое да теше нареднпг дана пд дана дпстављаоа рещеоа п птказу
угпвпра п раду.
Заппслени мпже, у сппразуму са деканпм да престане са радпм и пре истека птказнпг
рпка, с тим щтп му се за тп време пбезбеђује накнада зараде у висини утврђенпј пвим
правилникпм и угпвпрпм п раду.
XIII ВИШАК ЗАППСЛЕНИХ
Члан 109.
Ппслпдавац мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм пп пснпву вищка заппслених акп
услед технплпщких, екпнпмских или прганизаципних прпмена престане пптреба за пбављаоем
пдређенпг ппсла или дпђе дп смаоеоа пбима ппсла, ппд услпвима и у ппступку прпписаним
закпнпм и пвим правилникпм.
Ппслпдавац мпже дати заппсленпм птказ угпвпра п раду самп акп не мпже да му
пбезбеди пбављаое других ппслпва, пднпснп да га псппспби за рад на другим ппслпвима.
Члан 110.
Oдрeђивaоe зaпoслeних кпји су вищак врщи се примeнoм критeриjумa и мерила кпји су
саставни деп пвпг правилника.
Критеријум за утврђиваое вищка заппслених не мпже да буде пдсуствпваое
заппсленпг са рада збпг привремене спрешенпсти за рад, труднпће, ппрпдиљскпг пдсуства, неге
детета и ппсебне неге детета.
Члан 111.
Акп пткаже угпвпр п раду заппсленпм у слушају из шлана 109. ташка 1) пвпг правилника,
ппслпдавац не мпже на истим ппслпвима да заппсли другп лице у рпку пд три месеци пд дана
престанка раднпг пднпса.
Акп пре истека рпка из става 1. пвпг шлана настане пптреба за пбављаоем истих
ппслпва, преднпст за закљушиваое угпвпра п раду има заппслени кпме је престап радни пднпс.
Члан 112.
Ппслпдавац је дужан да дпнесе прпграм рещаваоа вищка заппслених и предузме
пдгпварајуће мере за заппщљаваое вищка заппслених ппд услпвима и у слушајевима
прпписаним закпнпм.
Члан 113.
Ппслпдавац је дужан да пре птказа угпвпра п раду, у смислу шлана 103.став 1.ташка 1)
пвпг Правилника, заппсленпм исплати птпремнину у висини збира трећине зараде заппсленпг
за сваку наврщену гпдину рада у раднпм пднпсу кпд ппслпдавца кпд кпга пстварује правп на
птпремнину.
Зарадпм у смислу става 1. пвпг шлана сматра се прпсешна месешна зарада заппсленпг
исплаћена за ппследоа три месеца кпја претхпде месецу у кпјем се исплаћује птпремнина.
Члан 114.
Заппслени кпме ппслпдавац ппсле исплате птпремнине из шлана 113. пвпг правилника
пткаже угпвпр п раду збпг престанка пптребе за оегпвим радпм пстварује правп на нпвшану
накнаду и правп на пензијскп и инвалидскп псигураое и здравствену защтиту, у складу са
прпписима п заппщљаваоу.
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XIV ПСТВАРИВАОЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ
Члан 115.
О правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из раднпг пднпса пдлушује декан или
заппслени кпга пн пвласти.
Члан 116.
Заппсленпм се п пствариваоу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти у писанпм пблику
дпставља рещеое, са пбразлпжеоем и ппукпм п правнпм леку.
Прптив рещеоа кпјим је ппвређенп правп заппсленпг или када је заппслени сазнап за
ппвреду права, заппслени пднпснп представник синдиката шији је заппслени шлан акп га
заппслени пвласти, мпже да ппкерене сппр пред надлежним судпм.
Рпк за ппкретаое сппра је 60 дана пд дана дпстављаоа рещеоа пднпснп сазнаоа за
ппвреду права.
Члан 117.
Сппрна питаоа између ппслпдавца и заппсленпг, пре ппкретаоа ппступка пред
надлежним судпм, мпгу се рещавати у ппступку сппразумнпг рещаваоа сппрних питаоа
између ппслпдавца и заппсленпг.
Сппрна питаоа у смислу става 1. пвпг шлана рещава арбитар.
Арбитра сппразумпм пдређују стране у сппру из реда струшоака у пбласти кпја је
предмет сппра.
Рпк за ппкретаое ппступка пред арбитрпм јесте три дана пд дана дпстављаоа рещеоа
заппсленпм.
Арбитар је дужан да дпнесе пдлуку у рпку пд 10 дана пд дана ппднпщеоа захтева за
сппразумнп рещаваое сппрних питаоа.
За време трајаоа ппступка пред арбитрпм збпг птказа угпвпра п раду, заппсленпм
мирује радни пднпс.
Акп арбитар у рпку из става 5. пвпг шлана не дпнесе пдлуку, рещеое п птказу угпвпра п
раду ппстаје изврщнп.
Одлука арбитра је кпнашна и пбавезује ппслпдавца и заппсленпг.
Члан 118.
Кплективни и индивидуални радни сппрпви између Ппслпдавца и заппслених, на
предлпг једне пд страна у сппру или на заједнишки предлпг, мпгу се рещавати у ппступку
мирнпг рещаваоа пред Републишкпм агенцијпм за мирнп рещаваое радних сппрпва.
Члан 119.
Ппслпдавац је дужан да ппсебним актпм уреди ппступак унутращоег узбуоиваоа, и тп:
1. защтиту узбуоиваша пд щтетне радое;
2. мере у циљу защтите идентитета анпнимнпг узбуоиваша;
3. мере ради птклаоаоа утврђених неправилнпсти;
4. дпстављаое пбавещтеоа п правима из прпписа п защтити узбуоиваша;
5. друга питаоа.
ХV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 120.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
ппслпдавца.
П р е д с е д н и к САВЕТА
ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Нинпслав Живкпвић, редпвни прпфеспр
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