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 На пснпву шлана 3. став 2. Закпна п раду („Сл. гласник РС“, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - oдлукa УС, 113/2017 и 95/2018 - aутeнтишнo тумaшeоe, у даљем таксту: 
Закпн), пдредби Ппсебнпг кплективнпг угпвпра за виспкп пбразпваое („Сл. гласник РС", бр. 
86/2019, 93/2020 у даљем тексту: Ппсебан кплективни угпвпр) и шлана 41. став 1 ташка 12. 
Статута Технплпщкпг факултета Нпви Сад (020-1024 пд 29.06.2018. гпдине), Савет Технплпщкпг 
факултета Нпви Сад, на 28. седници пдржанпј дана 25.02.2021. гпдине дпнпси: 
 

ПРАВИЛНИК П РАДУ 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

 

  I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилникпм п раду Технплпщкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Правилник) у 

складу са закпнпм и Ппсебним кплективним угпвпрпм, уређују се права, пбавезе и 
пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса заппслених на Универзитету у Нпвпм Саду, Технплпщкпм 
факултету Нпви Сад (у даљем тексту Факултет). 

 
Члан 2. 

Одредбе пвпг Правилника примеоују се на све заппслене на Факултету. 

Члан 3. 
У слушају да се ппјединим пдредбама пвпг Правилника утврђују маоа права или 

неппвпљнији услпви рада, пд права и услпва кпји су пдређени Закпнпм или Ппсебним 
кплективним угпвпрпм неппсреднп ће се примеоивати Закпн или Ппсебан кплективни угпвпр. 

Правилник не мпже да садржи пдредбе кпјима се заппсленпм дају маоа права или 
утврђују неппвпљнији услпви рада пд права и услпва кпји су утврђени Закпнпм. 

Угпвпрпм п раду мпгу да се утврде већа права и ппвпљнији услпви рада пд права и 
услпва утврђених Закпнпм, Ппсебним кплективним угпвпрпм и пвим Правилникпм.  

Члан 4. 
О ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених на Факултету 

пдлушује декан Факултета (у даљем тексту: декан). 
О ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима декана из пбласти радних 

пднпса пдлушује Савет Факултета (у даљем тексту: Савет). 
 

1. ПСНПВНА ПРАВА И ПБАВЕЗЕ 
 

1.1. Права заппслених 

Члан 5. 
Заппслени има правп на пдгпварајућу зараду, безбеднпст и здравље раду, здравствену 

защтиту, защтиту лишнпг интегритета, дпстпјанствп лишнпсти и друга права у слушају бплести, 
смаоеоа или губитка радне сппспбнпсти и старпсти, материјалнп пбезбеђеое за време 
привремене незаппсленпсти кап и правп на друге пблике защтите, у складу са Закпнпм, 
Ппсебним кплективним угпвпрпм, пвим Правилникпм пднпснп угпвпрпм п раду. 

Заппслена жена има правп на ппсебну защтиту за време труднпће и ппрпђаја у складу 
са закпнпм и пвим Правилникпм.  

Заппслени има правп на ппсебну защтиту ради неге детета у складу са закпнпм и пвим 
Правилникпм. 
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Заппслени млађи пд 18 гпдина живпта и заппслена пспба са инвалидитетпм имају 
правп на ппсебну защтиту у складу са закпнпм. 

 
Члан 6. 

Зaпoслeни нeпoсрeднo, oднoснo прeкo свojих прeдстaвникa, имajу прaвo нa 
удруживaоe, ушeщћe у прeгoвoримa зa зaкљушивaоe кoлeктивних угoвoрa, мирнo рeщaвaоe 
кoлeктивних и индивидуaлних рaдних спoрoвa, кoнсултoвaоe, инфoрмисaоe и изрaжaвaоe 
свojих стaвoвa o битним питaоимa у oблaсти рaдa. 

Зaпoслeни, oднoснo прeдстaвник зaпoслeних, збoг aктивнoсти из стaвa 1. oвoг шлaнa нe 
мoжe бити пoзвaн нa oдгoвoрнoст, нити стaвљeн у нeпoвoљниjи пoлoжaj у пoглeду услoвa 
рaдa, aкo пoступa у склaду сa Зaкoнoм и Ппсебним кoлeктивним угoвoрoм. 

 
1.2. Пбавезе заппслених 

Члан 7. 
Заппслени је дужан: 
1. да савеснп и пдгпвпрнп пбавља ппслпве на кпјима ради, кап и да ушествује у раду 

струшних пргана Факултета, Савета Факултета, кпмисија и других тела. Рад у 
наведеним прганима је радна пбавеза; 

2. да ппщтује прганизацију рада и ппслпваоа на Факултету, кап и услпве и правила у 
вези са испуоаваоем угпвпрних и других пбавеза из раднпг пднпса; 

3. да пбавести Факултет п битним пкплнпстима кпје утишу или би мпгле да утишу на 
пбављаое ппслпва утврђених пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду; 

4. да пбавести Факултет п свакпј врсти пптенцијалне ппаснпсти за живпт и здравље 
заппслених и за сваки настанак материјалне щтете. 

1.3. Пбавезе Факултета 

Члан 8. 
Факултет је дужан: 
1. да заппсленпм за пбављени рад исплати зараду у складу са Закпнпм, пвим 

Правилникпм и Ппсебним кплективним угпвпрпм кап и другим прпписима кпји 
уређују зараде; 

2. да заппсленпм пбезбеди услпве рада и прганизује рад ради безбеднпсти и 
защтите живпта и здравља на раду, у складу са Закпнпм и другим прпписима; 

3. да заппсленпм пружи пбавещтеое п услпвима рада, прганизацији рада, 
правилима из шлана 7. став 1. ташка 2. пвпг Правилника кап и правима и пбавезама 
кпје прпизилазе из прпписа п раду и прпписа п безбеднпсти и защтите живпта и 
здравља на раду; 

4. заппсленпм пбезбеди пбављаое ппслпва утврђених угпвпрпм п раду; 
5. да затражи мищљеое Синдиката у слушају утврђеним Закпнпм.  

 
1.4. Пбавезе Факултета и заппслених 

Члан 9. 
Факултет и заппслени су дужни да се придржавају права и пбавеза утврђених 

Закпнпм, Ппсебним кплективним угпвпрпм, пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду.  
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2. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
Члан 10. 

Забраоена је неппсредна и ппсредна дискриминација лица кпја траже заппслеое, кап 
и заппслених, с пбзирпм на ппл, рпђеое, језик, расу, бпју кпже, старпст, труднпћу, здравственп 
стаое, пднпснп инвалиднпст, наципналну припаднпст, верписппвест, брашни статус, 
ппрпдишне пбавезе, сексуалнп ппредељеое, пплитишкп или другп увереое, спцијалнп 
ппреклп, импвинскп стаое, шланствп у пплитишким прганизацијама, синдикатима или некп 
другп лишнп свпјствп. 

Члан 11. 
Неппсредна дискриминација, у смислу пвпг Правилника, јесте свакп ппступаое 

узрпкпванп неким пд пснпва из претхпднпг шлана кпјим се лице кпје тражи заппслеое, кап и 
заппслени, ставља у неппвпљнији пплпжај у пднпсу на друга лица у истпј или слишнпј 
ситуацији. 

Ппсредна дискриминација, у смислу пвпг Правилника, ппстпји када пдређена наизглед 
неутрална пдредба, критеријум или пракса ставља или би ставила у неппвпљнији пплпжај у 
пднпсу на друга лица - лице кпје тражи заппслеое, кап и заппсленпг, збпг пдређенпг свпјства, 
статуса, ппредељеоа или увереоа из шлана 10. пвпг Правилника. 

 
Члан 12. 

Дискриминација из шлана 10. пвпг Правилника забраоена је у пднпсу на: 
1. услпве за заппщљаваое и избпр кандидата за пбављаое пдређенпг ппсла; 
2. услпве рада и сва права из раднпг пднпса; 
3. пбразпваое, псппспбљаваое и усаврщаваое; 
4. напредпваое на ппслу; 
5. птказ угпвпра п раду. 

Одредбе угпвпра п раду кпјима се утврђује дискриминација пп некпм пд пснпва из 
шлана 10. пвпг Правилника нищтаве су. 

 
Члан 13. 

Забраоенп је узнемираваое и сексуалнп узнемираваое. 
Узнемираваое, у смислу пвпг Правилника, јесте свакп нежељенп ппнащаое 

узрпкпванп неким пд пснпва из шлана 10. пвпг Правилника кпје има за циљ или представља 
ппвреду дпстпјанства лица кпје тражи заппслеое, кап и заппсленпг, а кпје изазива страх или 
ствара непријатељскп, ппнижавајуће или увредљивп пкружеое. 

Сексуалнп узнемираваое, у смислу пвпг Правилника, јесте свакп вербалнп, невербалнп 
или физишкп ппнащаое кпје има за циљ или представља ппвреду дпстпјанства лица кпје тражи 
заппслеое, кап и заппсленпг у сфери пплнпг живпта, а кпје изазива страх или ствара 
непријатељскп, ппнижавајуће или увредљивп пкружеое. 

 
Члан 14. 

Не сматра се дискриминацијпм прављеое разлике, искљушеое или даваое првенства у 
пднпсу на пдређени ппсап када је прирпда ппсла таква или се ппсап пбавља у таквим 
услпвима да карактеристике ппвезане са неким пд пснпва из шлана 10. пвпг Правилника 
представљају стварни и пдлушујући услпв пбављаоа ппсла, и да је сврха кпја се тиме жели 
ппстићи пправдана. 

Одредбе Закпна, Ппсебнпг кплективнпг угпвпра, пвпг Правилника и угпвпра п раду кпје 
се пднпсе на ппсебну защтиту и ппмпћ пдређеним категпријама заппслених, а ппсебнп пне п 
защтити пспба са инвалидитетпм, жена за време ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства са рада 
ради неге детета, ппсебне неге детета, кап и пдредбе кпје се пднпсе на ппсебна права 
рпдитеља, усвпјитеља, старатеља и хранитеља - не сматрају се дискриминацијпм.  
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Члан 15. 
 У слушајевима дискриминације у смислу пдредаба шл. 10-14. пвпг Правилника лице кпје 

тражи заппслеое, кап и заппслени, мпже да ппкрене пред надлежним судпм ппступак за 
накнаду щтете пд Факултета, у складу са закпнпм. 

 Акп је у тпку ппступка тужилац ушинип верпватним да је изврщена дискриминација у 
смислу пвпг Правилника и Закпна, терет дпказиваоа да није билп ппнащаоа кпје представља 
дискриминацију је на туженпм. 

3.  ЗАШТИТА ЗАППСЛЕНИХ 

3.1.  Ппшта заштита 

Члан 16. 
 Заппслени има правп на безбеднпст и защтиту живпта и здравља на раду у складу са 
Закпнпм. 

Заппслени је дужан да ппщтује прпписе п безбеднпсти и защтити живпта и здравља на 
раду какп не би угрпзип свпју безбеднпст и здравље, кап и безбеднпст и здравље заппслених и 
других лица. 

Заппслени је дужан да пбавести Факултет п свакпј врсти пптенцијалне ппаснпсти кпја 
би мпгла да утише на безбеднпст и здравље на раду. 

Факултет је дужан да прганизује рад кпјим се пбезбеђује защтита живпта и здравља 
заппслених у складу са ппсебним закпнпм и другим прпписима. 

Факултет је дужан да пбезбеди пптребне услпве за защтиту на раду, а заппслени је 
дужан да се придржава мера защтите на раду, ради защтите свпг живпта и здравља, кап и 
живпта и здравља псталих заппслених и других лица кпја бправе на Факултету, у складу са 
закпнпм. 

Факултет је дужан да заппсленпг уппзна са свим ппаснпстима раднпг места пп живпт и 
здравље, са правима и пбавезама у вези са защтитпм на раду и услпвима рада, а заппслени 
има правп и дужнпст да се уппзна са прпписаним мерама защтите на раду. 

Заппслени има правп да пдбије да ради акп му пбјективнп прети неппсредна ппаснпст 
пп живпт и здравље збпг тпга щтп нису спрпведене мере защтите на раду. У тпм слушају 
Факултет је дужан да пдмах предузме мере за птклаоаое неппсредне ппаснпсти пп живпт, 
пднпснп здравље заппсленпг. 

Члан 17. 
Заппслени не мпже да ради прекпвременп, пднпснп нпћу акп би пп налазу надлежнпг 

здравственпг пргана, такав рад мпгап да ппгпрща здравственп стаое. 
Заппслени са здравственим сметоама утврђеним пд стране надлежнпг здравственпг 

пргана у складу са закпнпм, не мпже да пбавља ппслпве кпји би изазвали ппгпрщаое оегпвпг 
здравственпг стаоа или ппследице ппасне за оегпву пкплину. 

 
3.2. Заштита личних ппдатака 

Члан 18. 
Заппслени има правп увида у дпкументе кпји садрже лишне ппдатке кпји се шувају на 

Факултету и правп да захтева брисаое ппдатака кпји нису пд неппсреднпг знашаја за ппслпве 
кпје пбавља, кап и исправљаое неташних ппдатака. 

Лишни ппдаци кпји се пднпсе на заппсленпг не мпгу бити дпступни трећем лицу, псим у 
слушајевима и ппд услпвима утврђеним закпнпм или акп је тп пптребнп ради дпказиваоа 
права и пбавеза из раднпг пднпса или у вези са радпм. 
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Лишне ппдатке заппслених се прикупљају, пбрађују, кпристе и дпстављају трећим 
лицима у складу прпписима кпјима се уређује защтита ппдатака п лишнпсти. 
3.3. Заштита пмладине  

Члан 19 . 
Заппслени између наврщене 18. и 21. гпдине живпта мпже да ради на ппслпвима на 

кпјима се пбавља нарпшитп тежак физишки рад, кпји укљушују излагаое щтетнпм зрашеоу или 
средствима кпја су птрпвна или кпји би пп налазу здравственпг пргана мпгли щтетнп да утишу 
на оегпвп здравље, самп на пснпву налаза надлежнпг здравственпг пргана кпјим се утврђује 
да такав рад није щтетан пп оихпвп здравље. 

Трпщкпве налаза надлежнпг здравственпг пргана снпси Факултет. 
 

3.4 Заштита материнства 
 

Члан 20. 
Заппслена за време труднпће и заппслена кпја дпји дете не мпже да ради на 

ппслпвима кпји су, пп налазу надлежнпг здравственпг пргана, щтетни за оенп здравље и 
здравље детета, а нарпшитп на ппслпвима кпји захтевају ппдизаое терета или на кпјима 
ппстпји щтетнп зрашеое или излпженпст екстремним температурама и вибрацијама. 

Факултет је дужан да заппсленпј из става 1. пвпг шлана пбезбеди пбављаое других 
пдгпварајућих ппслпва, а акп таквих ппслпва нема да је упути на плаћенп пдсуствп. 

 
Члан 21. 

Заппслена за време труднпће и заппслена кпја дпји дете не мпже да ради 
прекпвременп и нпћу, акп би такав рад бип щтетан за оенп здравље и здравље детета, на 
пснпву налаза надлежнпг здравственпг пргана. 

Заппслена за време труднпће има правп на плаћенп пдсуствп са рада у тпку дана ради 
пбављаоа здравствених прегледа у вези са труднпћпм, пдређених пд стране изабранпг 
лекара у складу са закпнпм п шему је дужна да благпвременп пбавести нeпoсрeднoг 
рукoвoдиoцa. 

Члан 22. 
Један пд рпдитеља са дететпм дп три гпдине живпта мпже да ради прекпвременп 

пднпснп нпћу, самп уз свпју писану сагласнпст. 
Сампхрани рпдитељ кпји има дете дп седам гпдина живпта или дете кпје је тежак 

инвалид, мпже да ради прекпвременп, пднпснп нпћу самп уз свпју писану сагласнпст. 
Факултет мпже да изврщи прерасппделу раднпг времена заппсленпј жени за време 

труднпће и заппсленпм рпдитељу са дететпм млађим пд три гпдине живпта или дететпм са 
тежим степенпм психпфизишке пметенпсти, самп уз писану сагласнпст заппсленпг. 

Права из става 1., 2. и 3. пвпг шлана има и усвпјилац, хранитељ, пднпснп старатељ. 
Факултет је дужан да заппсленпј жени кпја се врати на рад пре истека гпдину дана пд 

рпђеоа детета, пбезбеди правп на једну или вище дневних пауза у тпку дневнпг рада у 
укупнпм трајаоу пд 90 минута или на скраћеое дневнпг раднпг времена у трајаоу пд 90 
минута, какп би мпгла да дпји свпје дете, акп дневнп раднп време заппслене жене изнпси 
щест и вище шаспва. 

 
3.5 Ппрпдиљскп пдсуствп и пдсуствп ради неге детета 

Члан 23. 
Заппслена жена има правп на пдсуствп са рада збпг труднпће и ппрпђаја (ппрпдиљскп 
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пдсуствп), кап и пдсуствп са рада ради неге детета, у укупнпм трајаоу пд 365 дана. 
Заппслена жена има правп да птппшне ппрпдиљскп пдсуствп на пснпву налаза 

надлежнпг здравственпг пргана најраније 45 дана, а пбавезнп 28 дана пре времена пдређенпг 
за ппрпђај.  

Ппрпдиљскп пдсуствп траје дп наврщена три месеца пд дана ппрпђаја. 
Заппслена жена пп истеку ппрпдиљскпг пдсуства има правп на пдсуствп са рада ради 

неге детета дп истека 365 дана пд дана птппшиоаоа ппрпдиљскпг пдсуства из става 2. пвпг 
шлана. 

Отац детета мпже кпристити права из става 3. пвпг шлана у слушају да мајка напусти 
дете, умре или је из других пправданих разлпга спрешена да кпристи тп правп (издржаваое 
казне затвпра, тежа бплест и др.).Тп правп птац детета има и када мајка није у раднпм пднпсу. 

Отац детета мпже да кпристи права из става 4. пвпг шлана. 
За време ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства ради неге детета заппслена жена, пднпснп 

птац детета, има правп на накнаду зараде, у складу са закпнпм. 

Члан 24. 
Правп да кпристи ппрпдиљскп пдсуствп у трајаоу утврђенпм у шлану 23. ставу 3. пвпг 

Правилника има и заппслена жена акп се дете рпди мртвп или умре пре истека ппрпдиљскпг 
пдсуства. 

Члан 25. 
Зaпoслeнa жeнa имa прaвo нa пoрoдиљскo oдсуствo и прaвo нa oдсуствo сa рaдa рaди 

нeгe дeтeтa зa трeћe и свaкo нaрeднo нoвoрoђeнo дeтe у укупнoм трajaоу oд двe гoдинe. 
Прaвo нa пoрoдиљскo oдсуствo и oдсуствo сa рaдa рaди нeгe дeтeтa у укупнoм трajaоу 

oд двe гoдинe имa и зaпoслeнa жeнa кoja у првoм пoрoђajу рoди трoje или вищe дeцe, кao и 
зaпoслeнa жeнa кoja je рoдилa jeднo, двoje или трoje дeцe a у нaрeднoм пoрoђajу рoди двoje 
или вищe дeцe. 

Зaпoслeнa жeнa из ст. 1. и 2. oвoг шлaнa, пo истeку пoрoдиљскoг oдсуствa, имa прaвo нa 
oдсуствo сa рaдa рaди нeгe дeтeтa дo истeкa двe гoдинe oд дaнa oтпoшиоaоa пoрoдиљскoг 
oдсуствa из шлaнa 23. стaв 2. oвoг Правилника. 

Oтaц дeтeтa из ст. 1. и 2. oвoг шлaнa мoжe дa кoристи прaвo нa пoрoдиљскo oдсуствo у 
слушajeвимa и пoд услoвимa утврђeним у шлaну 23. стaв 5. oвoг Правилника, a прaвo нa 
oдсуствo сa рaдa рaди нeгe дeтeтa у дужини утврђeнoj у стaву 3. oвoг шлaнa. 

 
3.6 Пдсуствп са рада ради ппсебне неге детета или друге пспбе  

Члан 26. 
Један пд рпдитеља детета кпме је неппхпдна ппсебна нега збпг тещкпг степена 

психпфизишке пметенпсти, псим за слушајеве предвиђене прпписима п здравственпм 
псигураоу, има правп да, пп истеку ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства са рада ради неге 
детета, пдсуствује са рада или да ради са пплпвинпм пунпг раднпг времена, најдуже дп 
наврще пете гпдина живпта детета. 

Правп из става 1. пвпг шлана, заппслени пстварује на пснпву мищљеоа надлежнпг 
пргана за пцену степена психпфизишке пметенпсти детета, у складу са закпнпм. 

За време пдсуствпваоа са рада из става 1. пвпг шлана, заппслени има правп на накнаду 
зараде у складу са Закпнпм. За време рада са пплпвинпм пунпг раднпг времена, у смислу 
става 1. пвпг шлана, заппслени има правп на зараду у складу са Закпнпм, Ппсебним 
кплективним угпвпрпм пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду, а за другу пплпвину пунпг 
раднпг времена накнаду зараде у складу са Закпнпм. 

Права из пвпг шлана има и један пд усвпјилаца, хранитељ, пднпснп старатељ детета, 
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акп је детету, с пбзирпм на степен психпфизишке пметенпсти, пптребна ппсебна нега. 

Члан 27. 
Хранитељ, пднпснп старатељ детета млађег пд пет гпдина живпта има правп да, ради 

неге детета, пдсуствује са рада псам месеци непрекиднп пд дана смещтаја детета у 
хранитељску, пднпснп старатељску ппрпдицу, а најдуже дп наврщених пет гпдина живпта 
детета. 

Акп је смещтај у хранитељску, пднпснп старатељску ппрпдицу наступип пре наврщена 
три месеца живпта детета, хранитељ, пднпснп старатељ детета има правп да, ради неге 
детета, пдсуствује са рада дп наврщених 11 месеци живпта детета. 

Правп из става 1. и 2. пвпг шлана има лице кпме је у складу са прпписима п усвпјеоу, 
упућенп дете на прилагпђаваое пре засниваоа усвпјеоа, а пп засниваоу усвпјеоа и један пд 
усвпјилаца. 

Лице кпје кпристи правп из става 1. дп 3. пвпг шлана има правп на накнаду зараде у 
складу са Закпнпм. 

 
Члан 28. 

Рпдитељ или старатељ, пднпснп лице кпје се стара п пспби пщтећенпј церебралнпм 
парализпм, дешјпм парализпм, некпм врстпм плегије или пбплелпј пд мищићне дистрпфије и 
псталих тещких пбплеоа, на пснпву мищљеоа надлежнпг здравственпг пргана, мпже на свпј 
захтев, да ради са непуним радним временпм, али не краће пд пплпвине пунпг раднпг 
времена. 

Заппслени кпји ради са непуним радним временпм, у смислу става 1. пвпг шлана, има 
правп на пдгпварајућу зараду, сразмернп времену прпведенпм на раду, у складу са Закпнпм, 
ппщтим актима и угпвпрпм п раду. 

Члан 29. 
Један пд рпдитеља, усвпјилац, хранитељ, пднпснп старатељ има правп да пдсуствује са 

рада дпк дете не наврщи три гпдине живпта. 
За време пдсуствпваоа са рада права и пбавезе пп пснпву рада мирују, акп за 

ппједина права закпнпм, пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду, није другашије пдређенп. 

3.7 Заштита пспба са инвалидитетпм и заппсленпг са здравственим сметоама 

Члан 30. 
Заппсленпм - пспби са инвалидитетпм и заппсленпм са здравственим сметоама 

утврђеним пд стране надлежнпг здравственпг пргана, Факултет је дужан да пбезбеди 
пбављаое ппслпва према препсталпј раднпј сппспбнпсти у складу са закпнпм. 

Факултет мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм кпји пдбије да прихвати ппсап у 
смислу става 1. пвпг шлана. 

Акп Факултет не мпже заппсленпм да пбезбеди пдгпварајући ппсап у смислу става 1. 
пвпг шлана, заппслени се сматра вищкпм у смислу пдредби Закпна, пвпг Правилника и 
Ппсебнпг кплективнпг угпвпра. 

 
3.8 Пбавештеое п привременпј спреченпсти за рад 

Члан 31. 
Заппслени је дужан да најкасније у рпку пд три дана пд дана наступаоа привремене 

спрешенпсти за рад, у смислу прпписа п здравственпм псигураоу, п тпме дпстави Факултету 
пптврду лекара кпја садржи и време пшекиване спрешенпсти за рад. 
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У слушају теже бплести, пптврду из става 1. пвпг шлана, уместп заппсленпг, Факултету 
мпгу дпставити шланпви уже ппрпдице или друга лица с кпјима живи у заједнишкпм 
дпмаћинству. 

Акп заппслени живи сам, пптврду из става 1. пвпг шлана дужан је да дпстави у рпку пд 
три дана пд дана престанка разлпга збпг кпјих није мпгап да дпстави пптврду. 

Акп Факултет ппсумоа у пправданпст разлпга за пдсуствпваое са рада, мпже да 
ппднесе захтев надлежнпм здравственпм пргану ради утврђиваоа здравствене сппспбнпсти 
заппсленпг. 

II ЗАСНИВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА 
 

1. УСЛПВИ ЗАСНИВАОА РАДНПГ ПДНПСА 
 

Члан 32. 
Радни пднпс мпже да се заснује са лицем кпје испуоава ппщте услпве утврђене 

Закпнпм и ппсебне услпве утврђене Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва 
на Технплпщкпм факултету. 

Услпви за избпр, засниваое и престанак раднпг пднпса наставника и сарадника 
регулисани су Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета у Нпвпм Саду (у даљем 
тексту: Статут Универзитета), Статутпм Факултета, и другим актима кпји регулищу засниваое 
раднпг пднпса. 

Страни држављанин и лице без држављанства мпгу да заснују радни пднпс ппд 
услпвима утврђеним Закпнпм и ппсебним закпнпм. 

Члан 33. 
Наставник, псим редпвнпг прпфеспра, заснива радни пднпс на пет гпдина, пп правилу 

са пуним радним временпм. 
Асистент и асистент са дпктпратпм заснивају радни пднпс на три гпдине, а сарадник у 

настави заснива радни пднпс на перипд пд гпдину дана, пп правилу са пуним радним 
временпм. 

Члан 34. 
Наставник и сарадник заснивају радни пднпс и стишу зваоа за уже наушне пбласти 

утврђене ппщтим актпм на пснпву кпнкурса, пп ппступку и на нашин прпписан Закпнпм п 
виспкпм пбразпваоу, Статутпм и актима Универзитета, Статутпм и актима Факултета. 

Декан дпнпси пдлуку п пбјављиваоу кпнкурса за избпр наставника и сарадника. 
Универзитет у Нпвпм Саду (у даљем тексту: Универзитет) врщи избпр у сва зваоа 

наставника на предлпг Факултета. 
Избпр у зваое сарадника и засниваое раднпг пднпса врщи Факултет у складу са 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу и Статутпм и актима Факултета. 
Лица изабрана у наушна и истраживашка зваоа у складу са закпнпм кпјим се регулище 

наушнпистраживашка делатнпст мпгу заснпвати радни пднпс на Факултету. 
 

Члан 35. 
Одлуку п пптреби за пппуоаваоем раднпг места дпнпси декан у складу са Закпнпм и 

Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва на Технплпщкпм факултету. 
 

Члан 36. 
Кандидат је дужан да приликпм засниваоа раднпг пднпса дпстави Факултету исправе 

и друге дпказе п испуоенпсти услпва за рад на ппслпвима за кпје заснива радни пднпс. 
Факултет не мпже пд кандидата да захтева ппдатке п ппрпдишнпм, пднпснп брашнпм 
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статусу и планираоу ппрпдице, пднпснп дпстављаое исправа и других дпказа кпји нису пд 
неппсреднпг знашаја за пбављаое ппслпва за кпје се заснива радни пднпс. 

Факултет не мпже да услпвљава засниваое раднпг пднпса тестпм труднпће, псим акп 
се ради п ппслпвима кпд кпјих ппстпји знатан ризик за здравље жене и детета утврђен пд 
стране надлежнпг здравственпг пргана. 

Факултет не мпже да услпвљава засниваое раднпг пднпса претхпдним даваоем 
изјаве п птказу угпвпра п раду пд стране кандидата. 

 
2. УГПВПР П РАДУ 

 
Члан 37. 

Радни пднпс се заснива угпвпрпм п раду на непдређенп или пдређенп време. 
Угпвпр п раду у кпме није пдређенп време на кпје се закљушује сматра се угпвпрпм п 

раду на непдређенп време. 
Угпвпр п раду закљушују заппслени и декан на нашин и ппд услпвима утврђеним 

Закпнпм. 
Акп декан са заппсленим не закљуши угпвпр п раду пре ступаоа заппсленпг на рад, 

сматра се да је заппслени заснпвап радни пднпс на непдређенп време данпм ступаоа на рад. 
Служба за правне и ппщте ппслпве Факултета, дужна је да за лице из става 1. пвпг 

шлана ппднесе јединствену пријаву на пбавезнп спцијалнп псигураое у складу са закпнпм. 
Факултет је дужан да п пријему у радни пднпс инфпрмище Синдикалну прганизацију 

Технплпщкпг факултета (у даљем тексту: Синдикат). 
Факултет је дужан да на ппшетку сваке календарске гпдине, најкасније дп краја 

јануара, дпстави Синдикату списак заппслених и пбавещтеое п пријему у радни пднпс 
заппслених у претхпднпј гпдини. Списак садржи: име и презиме заппсленпг, прганизаципну 
јединицу, пснпвни кпефицијент за пбрашун зараде, назив раднпг места и струшну спрему 
заппсленпг. 

Члан 38. 
Угпвпр п раду садржи: 

1. назив и седищте Факултета; 
2. лишнп име заппсленпг, местп пребивалищта, пднпснп бправищта заппсленпг; 
3. врсту и степен струшне спреме, пднпснп пбразпваоа заппсленпг, кпји су услпви 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; 
12. рпкпве за исплату зараде и других примаоа на кпја заппслени има правп; 
13. трајаое дневнпг и недељнпг раднпг времена. 

Угпвпрпм п раду мпгу да се угпвпре и друга права и пбавезе. 
На права и пбавезе кпје нису утврђене угпвпрпм п раду примеоују се пдредбе Закпна, 

Ппсебнпг кплективнпг угпвпра и пвпг Правилника. 



10 

 

3. СТУПАОЕ НА РАД 
 

Члан 39. 
Зaпoслeни oствaруje прaвa и oбaвeзe из рaднoг oднoсa дaнoм ступaоa нa рaд. 
Aкo зaпoслeни нe ступи нa рaд дaнoм утврђeним угoвoрoм o рaду, смaтрa сe дa ниje 

зaснoвao рaдни oднoс, oсим aкo je спрeшeн дa ступи нa рaд из oпрaвдaних рaзлoгa или aкo сe 
декан и зaпoслeни друкшиje дoгoвoрe. 

 
4. ПРПБНИ РАД 

 
Члан 40. 

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. 
Прe истeкa врeмeнa зa кojи je угoвoрeн прoбни рaд, Факултет или зaпoслeни мoжe дa 

oткaжe угoвoр o рaду сa oткaзним рoкoм кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт рaдних дaнa. 
Факултет je дужaн дa oбрaзлoжи oткaз угoвoрa o рaду. 
Зaпoслeнoм кojи зa врeмe прoбнoг рaдa ниje пoкaзao oдгoвaрajућe рaднe и струшнe 

спoсoбнoсти прeстaje рaдни oднoс дaнoм истeкa рoкa oдрeђeнoг угoвoрoм o рaду. 
 

Члан 41. 
Обављаое ппслпва на прпбнпм раду прати заппслени именпван пд стране декана кпји 

има најмаое исти степен струшне спреме и пбавља ппслпве у истпј прганизаципнпј јединици, 
кап заппслени кпји је на прпбнпм раду, а кпји је у пбавези да свпје мищљеое у писанпм 
пблику п резултатима прпбнпг рада, дпстави декану у рпку утврђенпм пдлукпм п оегпвпм 
именпваоу.  

 
5. РАДНИ ПДНПС СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНПМ 

 
Члан 42. 

Радни пднпс мпже да се заснује и за рад са непуним радним временпм, на 
непдређенп или пдређенп 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 другашије пдређенп. 

Заппслени кпји на Факултету ради са непуним радним временпм мпже за пстатак 
раднпг времена да заснује радни пднпс кпд другпг ппслпдавца и да на тај нашин пствари пунп 
раднп време. 

6. РАДНИ ПДНПС ЗА ПБАВЉАОЕ ППСЛПВА ВАН ПРПСТПРИЈА ППСЛПДАВЦА  
 

Члан 43. 
Рaдни oднoс мoжe дa сe зaснуje зa oбaвљaоe пoслoвa вaн прoстoриja пoслoдaвцa. 
Рaдни oднoс зa oбaвљaоe пoслoвa вaн прoстoриja пoслoдaвцa oбухвaтa рaд нa дaљину и 

рaд oд кућe. 
Угoвoр o рaду кojи сe зaкљушуje у смислу стaвa 1. oвoг шлaнa, пoрeд oдрeдби из шлaнa 33. 

Закпна пднпснп шлана 38. пвпг Правилника, сaдржи и:  
1. трajaоe рaднoг врeмeнa прeмa нoрмaтивимa рaдa;  
2. нaшин врщeоa нaдзoрa нaд рaдoм и квaлитeтoм oбaвљaоa пoслoвa зaпoслeнoг; 
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3. срeдствa зa рaд зa oбaвљaоe пoслoвa кoje je пoслoдaвaц дужaн дa нaбaви, инстaлирa и 
oдржaвa; 
4. кoрищћeоe и упoтрeбу срeдстaвa зa рaд зaпoслeнoг и нaкнaду трoщкoвa зa оихoву 
упoтрeбу; 
5. нaкнaду других трoщкoвa рaдa и нaшин оихoвoг утврђивaоa; 
6. другa прaвa и oбaвeзe. 
Oснoвнa зaрaдa зaпoслeнoг из стaвa 1. oвoг шлaнa нe мoжe бити утврђeнa у мaоeм изнoсу 

oд oснoвнe зaрaдe зaпoслeнoг кojи рaди нa истим пoслoвимa у прoстoриjaмa пoслoдaвцa. 
Oдрeдбe Закпна и пвпг Правилника o рaспoрeду рaднoг врeмeнa, прeкoврeмeнoм рaду, 

прeрaспoдeли рaднoг врeмeнa, нoћнoм рaду, oдмoримa и oдсуствимa примeоуjу сe и нa 
угoвoр o рaду из стaвa 1. oвoг шлaнa, aкo друкшиje ниje oдрeђeнo пвим Правилникпм или 
угoвoрoм o рaду. 

Кoлишинa и рoкoви зa изврщeоe пoслoвa кojи сe oбaвљajу пo oснoву угoвoрa из стaвa 1. 
oвoг шлaнa нe мoгу сe oдрeдити нa нaшин кojим сe зaпoслeнoм oнeмoгућaвa дa кoристи прaвa 
нa oдмoр у тoку днeвнoг рaдa, днeвни, нeдeљни и гoдищои oдмoр, у склaду сa Зaкoнoм и 
oпщтим aктoм. 

 
7. РАДНИ ПДНПС НА ПДРЕЂЕНП ВРЕМЕ 

 
Члан 44. 

Угoвoр o рaду мoжe дa сe зaкљуши нa oдрeђeнo врeмe, зa зaснивaоe рaднoг oднoсa 
шиje je трajaоe унaпрeд oдрeђeнo oбjeктивним рaзлoзимa кojи су oпрaвдaни рoкoм или 
изврщeоeм oдрeђeнoг пoслa или нaступaоeм oдрeђeнoг дoгaђaja, зa врeмe трajaоa тих 
пoтрeбa. 

Факултет мoжe зaкљушити jeдaн или вищe угoвoрa o рaду из стaвa 1. oвoг шлaнa нa 
oснoву кojих сe рaдни oднoс сa истим зaпoслeним зaснивa зa пeриoд кojи сa прeкидимa или 
бeз прeкидa нe мoжe бити дужи oд 24 мeсeцa. 

Прeкид крaћи oд 30 дaнa нe смaтрa сe прeкидoм пeриoдa из стaвa 2. oвoг шлaнa. 
Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг шлaнa, угoвoр o рaду нa oдрeђeнo врeмe мoжe дa сe зaкљуши: 

1. aкo je тo пoтрeбнo збoг зaмeнe приврeмeнo oдсутнoг зaпoслeнoг, дo оeгoвoг пoврaткa; 
2. зa рaд нa прojeкту шиje je врeмe унaпрeд oдрeђeнo, нajдужe дo зaврщeткa прojeктa; 
3. сa стрaним држaвљaнинoм, нa oснoву дoзвoлe зa рaд у склaду сa зaкoнoм, нajдужe дo 

истeкa рoкa нa кojи je издaтa дoзвoлa; 
4. сa нeзaпoслeним кoмe дo испуоeоa jeднoг oд услoвa зa oствaривaоe прaвa нa 

стaрoсну пeнзиjу нeдoстaje дo пeт гoдинa, нajдужe дo испуоeоa услoвa, у склaду сa 
прoписимa o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaоу. 
Факултет мoжe сa истим зaпoслeним дa зaкљуши нoви угoвoр o рaду нa oдрeђeнo врeмe 

пo истeку рoкa из стaвa 4. тaш. 1-3) oвoг шлaнa пo истoм, oднoснo другoм прaвнoм oснoву, у 
склaду сa oвим шлaнoм. 

Aкo je угoвoр o рaду нa oдрeђeнo врeмe зaкљушeн супрoтнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa или 
aкo зaпoслeни oстaнe дa рaди на Факултету нajмaоe пeт рaдних дaнa пo истeку врeмeнa зa кoje 
je угoвoр зaкљушeн, смaтрa сe дa je рaдни oднoс зaснoвaн нa нeoдрeђeнo врeмe. 

 
III ПБРАЗПВАОЕ, СТРУЧНП ПСППСПБЉАВАОЕ И УСАВРШАВАОЕ 

Члан 45. 
Факултет је дужан да заппсленпм пмпгући пбразпваое, струшнп псппспбљаваое и 

усаврщаваое када тп захтева пптреба прпцеса рада и увпђеое нпвпг нашина и прганизације 
рада. 

Заппслени је дужан да се у тпку рада пбразује, струшнп псппспбљава и усаврщава за 
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рад. 
Заппслени кпга Факултет упути на струшнп псппспбљаваое и усаврщаваое има правп 

на накнаду зараде, накнаду трпщкпва превпза, накнаду трпщкпва струшнпг псппспбљаваоа и 
усаврщаваоа, кптизације и набавке литературе, кап и накнаду других зависних трпщкпва. 

Одлуку п упућиваоу заппсленпг у смислу става 1. пвпг шлана и п висини трпщкпва из 
претхпднпг става пвпг шлана дпнпси декан.  

У слушajу дa зaпoслeни прeкинe oбрaзoвaоe, струшнo oспoсoбљaвaоe или 
усaврщaвaоe, дужaн je дa Факултету нaкнaди трoщкoвe, oсим aкo je тo ушиниo из oпрaвдaних 
рaзлoгa. 

 
IV РАДНП ВРЕМЕ 

1. ПУНП И НЕПУНП РАДНП ВРЕМЕ 

Члан 46. 
Пунп раднп време изнпси 40 шаспва недељнп. 
Факултет мпже да утврди раднп време краће пд 40 шаспва недељнп али не краће пд 36 

шаспва недељнп. 
Заппслени из става 2. пвпг шлана пстварују сва права из раднпг пднпса кап да раде са 

пуним радним временпм. 
Зaпoслeни и пoслoдaвaц мoгу сe спoрaзумeти дa jeдaн пeриoд рaднoг врeмeнa у 

oквиру угoвoрeнoг рaднoг врeмeнa зaпoслeни пoслoвe oбaвљa oд кућe. 
 

Члан 47. 

Непунп раднп време јесте време краће пд пунпг раднпг времена. 

2. СКРАЋЕНП РАДНП ВРЕМЕ 

Члан 48. 
Заппсленпм кпји ради на нарпшитп тещким, наппрним и за здравље щтетним 

ппслпвима, утврђеним закпнпм или ппщтим актпм на кпјима и ппред примене пдгпварајућих 
мера безбеднпсти и защтите живпта и здравља 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 (ппслпви са ппвећаним ризикпм). 

Скраћенп раднп време утврђује се на пснпву струшне анализе у складу са закпнпм. 
Заппслени кпји ради скраћенп раднп време има сва права из раднпг пднпса кап да 

ради са пуним радним временпм. 

3. ПРЕКПВРЕМЕНИ РАД 

Члан 49. 
На захтев декана, заппслени је дужан да ради дуже пд пунпг раднпг времена у слушају 

вище силе, изненаднпг ппвећанпг пбима ппсла и у другим слушајевима када је неппхпднп да се 
у пдређенпм рпку заврщи ппсап кпји није планиран. 

Прекпвремени рад не мпже да траје дуже пд псам шаспва недељнп. 
Заппслени не мпже да ради дуже пд 12 шаспва дневнп укљушујући и прекпвремени 

рад. 
Декан је дужан да заппсленпм изда рещеое п разлпзима и трајаоу прекпвременпг 

рада и налпг за исплату прекпвременпг рада у складу са пвим Правилникпм. 
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4. РАСППРЕД РАДНПГ ВРЕМЕНА 

Члан 50. 
Радна недеља траје пет радних дана. 
Заппслени раде једнпкратнп, двпкратнп и у сменама. 
Расппред раднпг времена у пквиру радне недеље утврђује декан. 
Радни дан, пп правилу, траје псам шаспва. 
Када прирпда ппсла и прганизација рада тп захтева декан мпже радну недељу и 

расппред рада да прганизује на други нашин, с тим щтп је дужан да пбавести заппсленпг п 
расппреду и прпмени расппреда раднпг времена, најмаое пет дана унапред. 

Изузетнп Факултет мпже да пбавести заппслене п расппреду и прпмени расппреда 
раднпг времена у краћем рпку пд пет дана, али не краћем пд 48 шаспва унапред у слушају 
пптребе ппсла услед наступаоа непредвиђених пкплнпсти. 

 
5. ПРЕРАСППДЕЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА 

Члан 51. 
Факултет мпже да изврщи прерасппделу раднпг времена, када тп захтева 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. 

У слушају прерасппделе раднпг времена, раднп време не мпже да траје дуже пд 60 
шаспва недељнп. 

 
Члан 52. 

Прерасппдела раднпг времена не сматра се прекпвременим радпм. 

Члан 53. 
Прерасппдела раднпг времена не мпже се врщити на ппслпвима на кпјима је уведенп 

скраћенп раднп време. 

Члан 54. 
Заппслени кпме је престап радни пднпс пре истека времена за кпје се врщи 

прерасппдела раднпг времена, има правп да му се шаспви рада дужи пд угпвпренпг раднпг 
времена пстварени у прерасппдели раднпг времена прерашунају у оегпвп раднп време и да га 
Факултет пдјави са пбавезнпг спцијалнпг псигураоа пп истеку тпг времена или да му те шаспве 
рада пбрашуна и исплати кап шаспве прекпвременпг рада. 

6. НПЋНИ РАД И РАД У СМЕНАМА 

Члан 55. 
Рад кпји се пбавља у времену пд 22 шаса дп щест шаспва нареднпг дана сматра се 

радпм нпћу. 
Заппсленпм кпји ради нпћу најмаое три шаса свакпг раднпг дана или трећину пунпг 

раднпг времена у тпку једне радне недеље, Факултет је дужан да пбезбеди пбављаое 
ппслпва у тпку дана акп би, пп мищљеоу надлежнпг здравственпг пргана, такав рад дпвеп дп 
ппгпрщаоа оегпвпг здравственпг стаоа. 

Факултет је дужан да пре увпђеоа нпћнпг рада затражи мищљеое Синдиката п 
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мерама безбеднпсти и защтите живпта и здравља на раду заппслених кпји рад пбављају и 
нпћу. 

Акп је рад прганизпван у сменама кпје укљушују нпћни рад, Факултет је дужан да 
пбезбеди измену смена, такп да заппслени не ради непрекиднп вище пд једне радне недеље 
нпћу. 

Заппслени мпже да ради и нпћу дуже пд једне радне недеље, самп уз оегпву писану 
сагласнпст. 

V ПДМПРИ И ПДСУСТВА  

1. ПДМПР У ТПКУ ДНЕВНПГ РАДА 

Члан 56. 
Заппслени кпји ради пунп раднп време има правп на пдмпр у тпку дневнпг рада у 

трајаоу пд 30 минута, кпји не мпже кпристити на ппшетку и на крају раднпг времена. 
Заппслени кпји ради дуже пд шетири а краће пд щест шаспва дневнп има правп на 

пдмпр у тпку рада у трајаоу пд најмаое 15 минута. 
Заппслени кпји ради дуже пд 10 шаспва дневнп, има правп на пдмпр у тпку рада у 

трајаоу пд најмаое 45 минута. 
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. 
Време пдмпра из става 1.,2. и 3. пвпг шлана урашунава се у раднп време. 
Одлуку п расппреду кприщћеоа пдмпра у тпку дневнпг рада дпнпси декан. 

2. ДНЕВНИ ПДМПР 

Члан 57. 
Заппслени има правп на пдмпр у трајаоу пд најмаое 12 шаспва непрекиднп у пквиру 

24 шаса. 

3. НЕДЕЉНИ ПДМПР 

Члан 58. 
Заппслени има правп на недељни пдмпр у трајаоу пд 24 шаса непрекиднп кпјем се 

дпдаје време дневнпг пдмпра. Недељни пдмпр се, пп правилу, кпристи недељпм. 
Факултет мпже да пдреди и други дан за кприщћеое недељнпг пдмпра акп прирпда 

ппсла и прганизација рада тп захтева. 
Акп је неппхпднп да заппслени ради на дан свпг недељнпг пдмпра, Факултет је дужан 

да му пбезбеди пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 шаса непрекиднп у тпку наредне недеље. 

 
4. ГПДИШОИ ПДМПР 

4.1.  Стицаое права на гпдишои пдмпр 

Члан 59. 
Заппслени има правп на гпдищои пдмпр, у складу са Закпнпм, Ппсебним кплективним 

угпвпрпм, пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду. 
Заппслени стише правп на кприщћеое гпдищоег пдмпра у календарскпј гпдини ппсле 

месец дана непрекиднпг рада пд дана засниваоа раднпг пднпса на Факултету. 
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Ппд непрекидним радпм сматра се и време привремене спрешенпсти за рад у смислу 
прпписа п здравственпм псигураоу и пдсуствп са рада уз накнаду зараде. 

Члан 60. 
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 у складу 
са Закпнпм. 

4.2.  Дужина гпдишоег пдмпра 
 

Члан 61. 
У свакпј календарскпј гпдини заппслени има правп на гпдищои пдмпр у трајаоу 

утврђенпм Закпнпм, Ппсебним кплективним угпвпрпм, пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду, 
а најмаое 20 радних дана. 

Дужина гпдищоег пдмпра утврђује се такп щтп се закпнски минимум пд 20 радних 
дана увећава пп пснпву дппринпса на раду, услпва рада, раднпг искуства, струшне спреме 
заппсленпг и других критеријума утврђених Ппсебним кплективним угпвпрпм, пвим 
Правилникпм и угпвпрпм п раду. 

Члан 62. 
Заппслени кпме престаје радни пднпс на Факултету збпг наврщенпг раднпг века има 

правп на пун гпдищои пдмпр. 

Члан 63. 
Дужина гпдищоег пдмпра утврђује се такп щтп се закпнски минимум пд 20 радних 

дана, увећава пп пснпву: 
 

1. Дппринпса на раду:  

 зa oствaрeнe изузeтнe рeзултaтe - 4 рaднa дaнa; 

 зa врлo успeщнe рeзултaтe - 3 рaднa дaнa; 

 зa успeщнe рeзултaтe - 2 рaднa дaнa. 
 

2. Услпва рада: 

 рaд сa скрaћeним рaдним врeмeнoм - 3 рaднa дaнa; 

 рeдoвaн рaд субoтoм, нeдeљoм и рaд нoћу - 2 рaднa дaнa; 

 oтeжaни услoви рaдa, у склaду сa ппщтим aктoм Факултета - 1 рaдни дaн. 
 

3. Пп пснпву раднпг искуства: 

 пд 3 дп 5 гпдина рада - 1 радни дан; 

 пд 5 дп 10 гпдина рада - 2 радна дана; 

 пд 10 дп 20 гпдина рада - 3 радна дана; 

 пд 20 дп 30 гпдина рада - 4 радна дана; 

 прекп 30 гпдина рада - 5 радних дана. 
 

4. Образпваоа и псппспбљенпсти за рад: 

 зa висoкo oбрaзoвaоe нa студиjaмa другoг стeпeнa, oднoснo нa oснoвним 
студиjaмa нa фaкултeту у трajaоу oд нajмaоe шeтири гoдинe пo прoписимa 
кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaоe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe - 4 
рaднa дaнa; 
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 зa висoкo oбрaзoвaоe нa студиjaмa првoг стeпeнa, oднoснo нa oснoвним 
студиjaмa нa фaкултeту у трajaоу oд три гoдинe прeмa прoписимa у склaду 
сa Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaоу, зa вищe oбрaзoвaоe и зa 
спeциjaлистишкo oбрaзoвaоe нaкoн срeдоeг oбрaзoвaоa - 3 рaднa дaнa; 

 зa срeдоe oбрaзoвaоe у трajaоу oд три и у трajaоу oд шeтири гoдинe - 2 
рaднa дaнa; 

 зa oснoвнo oбрaзoвaоe, oспoсoбљeнoст зa рaд у трajaоу oд jeднe гoдинe, 
oбрaзoвaоe зa рaд у трajaоу oд двe гoдинe - 1 рaдни дaн. 

 
5. Других критеријума, пп пснпву:  

а) Слпженпсти ппслпва раднпг места: 

 декан, прпдекани и председник Савета - 3 радна дана; 

 щефпви катедри, рукпвпдипци лабпратприја, щефпви служби, Секретар 
факултета, председник Синдиката - 2 радна дана; 

б) Здравственпг статуса и спцијалних критеријума: 

 зaпoслeнoм: oсoби сa инвaлидитeтoм, сaмoхрaнoм рoдитeљу мaлoлeтнoг 
дeтeтa, рoдитeљу сa двoje или вищe мaлoлeтнe дeцe, зaпoслeнoм кojи у свoм 
дoмaћинству издржaвa дeтe сa тeщким стeпeнoм психoфизишкe oмeтeнoсти - 4 
рaднa дaнa;  

в) Гпдина живпта: 

 зaпoслeнoм мущкaрцу сa прeкo 55 гoдинa живoтa - 4 рaднa дaнa. 

 зaпoслeнoj жeни сa прeкo 50 гoдинa живoтa - 4 рaднa дaнa. 
Сaмoхрaним рoдитeљeм у смислу oвoг Правилника смaтрa сe рoдитeљ кojи сaм врщи 

рoдитeљскo прaвo, кaдa je други рoдитeљ нeпoзнaт или je умрo, кaдa сaм врщи рoдитeљскo 
прaвo нa oснoву oдлукe судa или кaдa сaмo oн живи сa дeтeтoм, a суд joщ ниje дoнeo oдлуку o 
врщeоу рoдитeљскoг прaвa. 

Рoдитeљ ћe сe смaтрaти сaмoхрaним и у слушajу кaдa je други рoдитeљ пoтпунo или 
трajнo нeспoсoбaн зa приврeђивaоe, a ниje стeкao прaвo нa пeнзиjу или кaдa сe други рoдитeљ 
нaлaзи нa издржaвaоу кaзнe зaтвoрa дужe oд щeст мeсeци.  

Нe смaтрa сe у смислу oвoг Правилника сaмoхрaним, рoдитeљ кojи пo прeстaнку рaниje 
брaшнe, oднoснo вaнбрaшнe зajeдницe, зaснуje нoву брaшну, oднoснo вaнбрaшну зajeдницу. 

Гoдищои oдмoр пo свим гoрe утврђeним критeриjумимa нe мoжe трajaти дужe oд 35 
рaдних дaнa. 

 
Члан 64. 

При утврђиваоу дужине гпдищоег пдмпра, радна недеља се рашуна 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 заврщетку привремене 
спрешенпсти за рад настави са кприщћеоем гпдищоег пдмпра. 

Дужина трајаоа гпдищоег пдмпра утврђује се у складу са критеријумима из Закпна, 
Ппсебнпг кплективнпг угпвпра и пвпг Правилника и тп на дан дпнпщеоа рещеоа п 
кприщћеоу гпдищоег пдмпра. 
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4.3. Накнада штете за неискпришћени гпдишои пмпр 

Члан 65. 
У слушају престанка раднпг пднпса, Факултет је дужан да заппсленпм кпји није 

искпристип гпдищои пдмпр у целини или делимишнп, исплати нпвшану накнаду уместп 
кприщћеоа гпдищоег пдмпра, у висини прпсешне зараде у претхпдних 12 месеци сразмернп 
брпју дана неискприщћенпг гпдищоег пдмпра. 

Накнада из става 1 . пвпг шлана има карактер накнаде щтете. 
 

4.4.  Сразмерни деп кпришћеоа гпдишоег пдмпра 

Члан 66. 
Заппслени има правп на дванаестину гпдищоег пдмпра (сразмерни деп) за сваки 

месец дана рада у календарскпј гпдини у кпјпј је заснпвап радни пднпс или у кпјпј му престаје 
радни пднпс. 

 
4.5. Кпришћеое гпдишоег пдмпра 

Члан 67. 
Гпдищои пдмпр заппслени кпристе, пп правилу, у непрекиднпм трајаоу за време 

распуста и заврщетка наставе у семестру.  
У пправданим слушајевима, заппслени у настави, за време щкплскпг распуста мпгу бити 

ангажпвани за пбављаое искљушивп наушнп - наставних ппслпва. 
Заппслени, акп за тп ппстпје пправдани разлпзи, мпгу кпристити гпдищои пдмпр у 

вище делпва. 
Акп заппслени кпристи гпдищои пдмпр у делпвима, први деп кпристи у трајаоу пд 

најмаое две радне недеље у тпку календарске гпдине, а други деп 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. 

4.6. Расппред кпришћеоа гпдишоег пдмпра 

Члан 68. 
 Заппслени кпристи гпдищои пдмпр пп Плану кприщћеоа гпдищоег пдмпра кпји 
дпнпси декан, на предлпг щефа катедре а пп пдпбреоу прпдекана за наставу за заппслене у 
настави и на предлпг рукпвпдипца служби Факултета за ненаставнп пспбље, кпји су у пбавези 
да се кпнсултују са заппсленима п времену кприщћеоа гпдищоег пдмпра, а ван тпг Плана 
акп тп захтевају пптребе прпцеса рада или друге изузетне пкплнпсти. 
 План кприщћеоа гпдищоег пдмпра садржи: 

 имена заппслених кпји имају или ће стећи правп на гпдищои пдмпр у 
календарскпј гпдини; 

 дужину гпдищоег пдмпра; 

 време оегпвпг кприщћеоа за свакпг заппсленпг. 
 

Члан 69. 
Заппсленпм се урушује рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра најкасније 15 дана пре 

датума пдређенпг за ппшетак кприщћеоа гпдищоег пдмпра. 
Рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра Факултет мпже дпставити заппсленпм у 
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електрпнскпј фпрми а на захтев заппсенпг Факултет је дужан да тп рещеое дпстави и у 
писанпј фпрми. 

 
5. ПДСУСТВП СА РАДА УЗ НАКНАДУ ПЛАТЕ (ПЛАЋЕНП ПДСУСТВП) 

Члан 70. 
Заппслени има правп у тпку календарске гпдине на пдсуствп са рада уз накнаду 

зараде, у укупнпм трајаоу дп 7 радних дана у слушају: 
1. склапаое брака - 5 радних дана; 
2. ппрпђаја супруге - 5 радних дана; 
3. тежe бплести шлана уже ппрпдице - 5 радних дана; 
4. защтита и птклаоаое щтетних ппследица у дпмаћинству прпузрпкпваних 

елементарним неппгпдама - 5 радних дана; 
5. селидба сппственпг дпмаћинства на ппдрушју истпг места рада - 2 радна дана; 
6. селидба сппственпг дпмаћинства из једнпг у другп насељенп местп - 3 радна дана; 
7. пплагаое струшнпг или другпг испита, у зависнпсти трајаоа пплагаоа испита пд 1 дп 5 

радних дана; 
8. ушествпваое на синдикалним сусретима, семинарима, прпграмима пбразпваоа за 

синдикалне активнпсти и сл. - 7 радних дана; 
9. кприщћеое прганизпванпг рекреативнпг пдмпра у циљу превенције радне 

инвалиднпсти - 7 радних дана. 
10. ступаое у брак шлана уже ппрпдице - 2 радна дана; 
11. пптреба за регулисаоем права и пбавеза кпд надлежних пргана - 1 радни дан. 

 
Ппред права на пдсуствп из става 1. пвпг шлана, заппслени има правп на плаћенп 

пдсуствп у слушају: 
1. смрти шлана уже ппрпдице - 5 радних дана; 
2. дпбрпвпљнпг даваоа крви - 2 радна дана. 

Чланпвима уже ппрпдице у смислу пвпг шлана сматрају се: брашни и ванбрашни друг, 
дете рпђенп у браку и ван брака, рпђени браћа и сестре, браћа и сестре пп пцу и мајци, 
рпдитељи, усвпјитељ, усвпјеник и старатељ. 

Плаћенп пдсуствп пдпбрава декан. 
 

Члан 71. 
Наставнику ппсле пет гпдина прпведених у настави на Факултету мпже бити пдпбренп 

плаћенп пдсуствп у трајаоу пд једне щкплске гпдине ради наушнпг и струшнпг усаврщаваоа у 
складу са Статутпм Факултета.  

Наставнп-наушнп веће Факултета дпнпси пдлуку п плаћенпм пдсуству на пбразлпжени 
предлпг декана Факултета кпји пружа дпказе п нашину пбезбеђиваоа квалитетнпг и 
кпнтинуиранпг пбављаоа наставе и других пбавеза пдсутнпг наставника. 

 
6. НЕПЛАЋЕНП ПДСУСТВП 

Члан 72. 
 Заппсленпм мпже да се пмпгући правп на неплаћенп пдсуствп у следећим 
слушајевима: 

1. дпщкплпваваоа -  пд 30 дана дп 3 гпдине;  
2. ушещћа у наушнп - истраживашкпм прпјекту - дп пкпншаоа прпјекта; 
3. израде дпктпрске дисертације -  дп гпдину дана; 

Факултет мпже заппсленпм на лишни захтев пдпбрити неплаћенп пдсуствп у следећим 
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слушајевима: 
1. лешеоа шлана уже ппрпдице ван места бправка или у инпстранству дп 1 гпдине акп тп 

не ремети прпцес рада; 
2. смрти српдника кпји нису наведени у шлану 70. пвпг Правилника - 2 радна дана; 

Декан мпже заппсленпм, на оегпв захтев, да пмпгући кприщћеое неплаћенпг пдсуства 
и у другим слушајевима и у дужем трајаоу, али не вище пд гпдину дана, акп тп не ремети 
прпцес рада. 

Одлуку п пдпбраваоу неплаћенпг пдсуства у слушајевима из става 1, за наставнп 
пспбље, дпнпси декан пп прпцедури пдређенпј за кприщћеое плаћенпг пдсуства из шлана 71. 
став 2. пвпг Правилника а за ненаставнп пспбље декан на предлпг неппсреднпг рукпвпдипца 
заппсленпг. 

Заппсленпм кпји кпристи неплаћенп пдсуствп мирују права и пбавезе пп пснпву рада. 
 

7. ПДСУСТВПВАОЕ СА РАДА УЗ МИРПВАОЕ ПРАВА И ПБАВЕЗА  

Члан 73. 
Заппсленпм мирују права и пбавезе кпје се стишу на раду и пп пснпву рада, псим права 

и пбавеза за кпје је Закпнпм, пвим Правилникпм, пднпснп угпвпрпм п раду другашије 
пдређенп, акп пдсуствује са рада збпг: 

1. пдласка на пдслужеое, пднпснп дпслужеое впјнпг рпка; 
2. упућиваоа на рад у инпстранствп пд стране Факултета или у пквиру међунарпднп - 

технишке или прпсветнп-културне сарадое у диплпматска, кпнзуларна и друга 
представнищтва, 

3. привременпг упућиваоа на рад кпд другпг ппслпдавца у складу са Закпнпм; 
4. избпра, пднпснп именпваоа на функцију у државнпм пргану, синдикату, пплитишкпј 

прганизацији или другу јавну функцију шије врщеое захтева да привременп престане 
да ради на Факултету; 

5. издржаваоа казне затвпра, пднпснп изрешене мере безбеднпсти, васпитне или 
защтитне мере у трајаоу дп 6 месеци. 
Нaстaвнику и сaрaднику кojи сe нaлaзи нa oдслужeоу вojнoг рoкa, пoрoдиљскoм 

oдсуству, oдсуству сa рaдa рaди нeгe дeтeтa, oдсуству сa рaдa рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa или 
другe oсoбe, бoлoвaоу дужeм oд щeст мeсeци, oдсуству сa рaдa рaди aнгaжoвaоa у држaвним 
oргaнимa и oргaнизaциjaмa, избoрни пeриoд и рaдни oднoс сe прoдужaвa зa тo врeмe. 

Заппслени кпме мирују права и пбавезе у смислу става 1. и 2. пвпг шлана има правп да 
се у рпку пд 15 дана, пд дана престанка разлпга за мирпваое, врати на рад на Факултет. 

VI ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ, НАКНАДА ТРПШКПВА И ДРУГА ПРИМАОА 
 

Члан 74. 
1. ЗАРАДА 

Заппслени има правп на пдгпварајућу зараду, накнаду зараде, накнаде трпщкпва и 
друга примаоа кпја се утврђују у складу са Закпнпм, Закпнпм п платама у државним прганима 
и јавним службама, Закпнпм п ппрезу на дпхпдак грађана, Уредбпм п нпрмативима и 
стандардима услпва рада универзитета и факултета за делатнпсти кпје се финансирају из 
бучета, Уредбпм п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним службама, 
Ппсебним кплективним угпвпрпм за виспкп пбразпваое, пвим Правилникпм и угпвпрпм п 
раду. 

Зараде заппслених на Факултету фпрмирају се из средстава за пствариваое прпграма 
рада Факултета финансиранпг из Бучета Републике Србије, а прекп министарства задуженпг за 
ппслпве прпсвете и науке. 
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Зарада се утврђује на бази пснпвице за пбрашун зарада, кпефицијента са кпјим се 
мнпжи пснпвица, дпдатка на зараду и пбавеза кпји заппслени плаћа пп пснпву ппреза и 
дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое из зарада, у складу са закпнпм. 

Зарада утврђeнa у смислу става 2. oвoг Правилника исплaћуje сe зa рaд у пунoм рaднoм 
врeмeну, oднoснo рaднoм врeмeну кoje сe смaтрa пуним. 

Оснпвицу за пбрашун и исплату пснпвне месешне зараде заппслених у устанпвама кпје 
се финансирају из бучета утврђује Влада Републике Србије. Влада ппред тпга, утврђује брутп и 
нетп вреднпст пснпвице - једнпг кпефицијента слпженпсти рада за заппслене у вищем и 
виспкпм пбразпваоу. 

Кпефицијенти за пбрашун и исплату зарада се утврђују на пснпву важећих прпписа: 
Уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату зарада заппслених у јавним службама и 
Уредбе п нпрмативима и стандардима услпва рада универзитета и факултета за делатнпсти 
кпје се финансирају из бучета. 

Кпефицијенти за пбрашун и исплату зарада заппслених утврђују се према пснпвним 
кпефицијентима и дпдатним кпефицијентима. 

Кпефицијент садржи и дпдатак на име накнаде за исхрану у тпку рада и регреса за 
кприщћеое гпдищоег пдмпра. 

У складу са Уредбпм п нпрмативима и стандардима услпва рада универзитета и 
факултета за делатнпсти кпје се финансирају из бучета, пснпвни кпефицијенти за пбрашун 
зарада за наставнп пспбља на Факултету, дати су у наставку текста на следећи нашин:  
 

Редпвни прпфеспр, сампстални уметнишки сарадник и наушни саветник са 
дпктпратпм 

30,19 

Ванредни прпфеспр, вищи наушни сарадник, вищи уметнишки сарадник са 
дпктпратпм 

28,01 

Сампстални струшни сарадник на академији или факултету уметнпсти са 
дпктпратпм 

27,46 

Дпцент, наушни сарадник, уметнишки сарадник, библиптекар саветник, 
генерални секретар универзитета са дпктпратпм 

25,65 

Вищи струшни сарадник на академији или факултету уметнпсти са 
дпктпратпм 

22,62 

Асистент дпктпр наука 21,75 

Вищи предаваш и вищи лектпр на факултету 20,96 
Асистент-магистар, истраживаш - сарадник, асистент-уметнишки сарадник, 
предаваш 

20,17 

Струшни сарадник на академији или факултету уметнпсти 19,78 

Асистент приправник 18,58 

Струшни сарадник, истраживаш 17,91 
 
Оснпвне кпефицијенте за пбрашун зарада за ненаставнп пспбље у виспкпм пбразпваоу, пп 
пдредбама Уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату зарада заппслених у јавним 
службама, Факултет ће неппсреднп примеоивати и тп: 
 

Генерални секретар универзитета са вище пд 15 факултета у свпм саставу (VII 
степен струшне спреме) 

19,67 

Генерални секретар универзитета са маое пд 15 факултета у свпм саставу (VII степен 
струшне спреме) 

19,41 
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Струшни сарадник, правник, екпнпмиста, библиптекар, истраживаш, лектпр, 
превпдилац, секретар факултета, щеф кабинета ректпра (VII степен струшне 
спреме) 

17,32 

Шеф рашунпвпдства (VI степен струшне спреме) 13,73 

Вищи технишки сарадник, вищи струшни сарадник и сампстални вищи 
коижнишар (VI степен струшне спреме) 

13,73 

Кпнтиста, билансиста, финансијски ппслпви, административнп-технишки 
ппслпви, прпграмер, референт за ппщте ппслпве и статистишар (VI степен 
струшне спреме) 

13,73 

ВКВ мајстпр, радник на пдржаваоу ппреме, инсталација, уређаја и впзнпг 
парка, дпмар (V степен струшне спреме) 

9,16 

Сампстални коижнишар (IV степен струшне спреме) 11,15 

Финансијскп-рашунпвпдствени ппслпви, кпнтиста, билансиста, 
административнп-технишки секретар, лабпрант - технишар, технишки 
секретар, дактилпграф, коижнишар, ппслпви унпщеоа ппдатка на рашунару, 
впзаш путнишкпг впзила, архивски ппмпћник и коигпвезац (IV степен струшне 
спреме) 

8,62 

Лпжаш, ппслпви КВ радника, ппслпви унпщеоа ппдатака на рашунару, 
ппслпви пдржаваоа инсталација, впзаш, ппмпћник пбдуцент, дпмар, 
екпнпм, набављаш (III степен струшне спреме) 

7,82 

Ппртир, шувар, курир, дпмар, магаципнер, телефпниста (III степен струшне 
спреме) 

7,82 

Вртлар, щталар и шувар експерименталних живптиоа (II степен струшне 
спреме) 

6,83 

Манипулативни радник (II степен струшне спреме) 6,83 

Спремашица (1 степен струшне спреме) 
6,30 

Физишки радник 5,99 

 
Члан 75. 

Оснпвна зарада састпји се из два дела: 
1. пснпве 
2. кпрекције. 

Оснпва се израшунава такп щтп се кпефицијент за сваку категприју заппслених ппмнпжи 
са важећпм ценпм рада. 

Кпрекција се израшунава такп щтп се изнпс препсталпг дела уплате министарства 
задуженпг за ппслпве прпсвете и науке предвиђених за зараде заппслених, пп пдбитку 
пснпве, ппдели са сумпм кпефицијената свих заппслених и такп дпбијена вреднпст мнпжи са 
кпефицијентпм за сваку категприју заппслених. 

Оснпвна зарада је збир пснпве и кпрекције. 
Оснпвна зарада ни за једнп раднп местп, на месешнпм нивпу, за пунп раднп време, не 

мпже бити нижа пд важеће минималне зараде за месец за кпји се пбрашунава зарада, 
утврђене и пбјављене у складу са Закпнпм. 
 

Члан 76. 
Заппслени има правп на дпдатак на зараду, у складу са Закпнпм и Ппсебним 

кплективним угпвпрпм: 
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1. за рад на дан празника кпји је нерадни дан -110% пд пснпвице; 
2. за рад нпћу акп такав рад није вреднпван при утврђиваоу кпефицијената - 26% пд 

пснпвице;  
3. за прекпвремени рад - 26% пд пснпвице; 
4. пп пснпву времена прпведенпг на раду за сваку пуну гпдину рада пстварену у раднпм 

пднпсу кпд ппслпдавца - 0,4% пд пснпвице (минули рад). 
 Ппслпдавцем у смислу пвпг шлана, сматра се предщкплска устанпва, пснпвна и средоа 

щкпла, виспкпщкплска устанпва (укљушујући наушне институте у саставу Универзитета) и 
устанпва ушенишкпг и студентскпг стандарда на теритприји Републике и тп кап устанпве кпје су 
утврђене пдгпварајућпм мрежпм устанпва кап планским актпм кпји дпнпси псниваш, пднпснп 
кпнкурспм кпји се расписује сваке щкплске гпдине за упис, пднпснп пријем у пве устанпве у 
складу са пдгпварајућим закпнпм, имајући у виду јединствени систем прпсвете, кпје се 
финансирају из бучетских средстава. 

Оснпвица за пбрашун увећане зараде из става 1. пвпг шлана је прпизвпд пснпвице за 
пбрашун зараде и кпефицијента из прпписа кпјим се утврђују кпефицијенти за пбрашун и 
исплату зарада заппслених у јавним службама. 

Акп су се истпвременп стекли услпви пп вище пснпва утврђених у ставу 1. пвпг шлана, 
прпценат увећане зараде не мпже бити нижи пд збира прпцената пп свакпм пд пснпва 
увећаоа, у складу са закпнпм. 

Члан 77. 
Фaкултeт ћe нeпoсрeднo примeнити Уредбу п нпрмативима и стандардима услпва рада 

универзитета и факултета за делатнпсти кпје се финансирају из бучета, кojим  сe  зaпoслeнима 
на рукпвпдећим функцијама, припадајући кпефицијент пп кпјем се пдређује зарада, увећава 
пп пснпву рукпвпђеоа за: 

 дeкaну Фaкултeтa - 30%; 

 прoдeкaну Факултета - 20%; 

 щeфу кaтeдрe, сeкрeтaру Факултета и Рукпвпдипцу Финансијске службе - 10%;  

 щeфу службe - 5%. 
Председник Савета Факултета има правп на накнаду за врщеое функције на месешнпм 

нивпу у изнпси 15% свпје пснпвне месешне зараде. 
Накнада за врщеое функције студента прпдекана изнпси 15% пснпвне месешне зараде 

заппсленпг струшнпг сарадника са VII степенпм струшне спреме из шлана 75. пвпг Правилника, 
на месешнпм нивпу.  

 
Члан 78. 

Рeзултaти рaдa утврђуjу сe нa oснoву oцeнe oбaвљeнoг рaдa зaпoслeнoг, у склaду сa 
утврђeним критeриjумимa зa oцeну рeзултaтa рaдa. 

У слушајевима када се укаже пптреба за надпрпсешним залагаоем у изврщаваоу 
редпвних ппслпва и дпдатних ппслпва, кап и збпг неизврщаваоа пдређених ппслпва и 
задатака пд стране заппсленпг, спрпвещће се пцена резултата рада. 

Оцeна рeзултaтa рaдa зaпoслeнoг утврђуjе сe на пснпву следећих критеријума: 
1. квaлитeта, тaшнoсти и блaгoврeмeнoсти изврщaвaоa пoслoвa;  
2. дoпринoса тимскoм рaду; 
3. рaдне дисциплине; 
4. пбим и слпженпст ппслпва ; 
5. oдгoвoрнoст у рaду; 
6. рaциoнaлнo кoрищћeоe срeдстaвa Фaкултeтa; 
7. других eлeмeнта oд знaшaja зa oцeну рeзултaтa рaдa утврђeних угoвoрoм o рaду. 
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Оцену резултата рада заппсленпг утврђује декан Факултета на пснпву ппднетпг 
пбразлпженпг предлпга прпдекана или щефа службе у кпјпј заппслени пбавља ппслпве. 

Декан Фaкултeтa дпнпси пдлуку кпјпм утврђуje прoцeнaт увeћaоa или смaоeоa зараде 
заппсленпг, кao и пeриoд зa кojи сe примeоуje дата кпрекција. 

Пo oснoву рeзултaтa рaдa, oснoвнa зaрaдa зaпoслeнoг мoжe дa сe увeћa нajвищe дo 
30%, oднoснo умaои нajвищe дo 30%. 

Зарада се исплаћује из средстава кпја за ту сврху пбезбеђује псниваш и из сппствених 
прихпда Ппслпдавца. 

 
Члан 79. 

Зaрaдa сe пп правилу исплaћуje у два дела, у текућем мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц. 
 

Члан 80. 
Министарствп надлежнп за ппслпве прпсвете и науке, приликпм финансираоа наушнп - 

истраживашких прпјеката дефинище угпвпрпм брутп зараду за рад истраживаша на прпјекту. 
Ова средства предстваљају ппсебан прихпд Факултета кпји имају наменски карактер и 

пбезбеђују се из Бучета Републике Србије прекп надлежнпг министарства за ппслпве прпсвете 
и науке. 
 
2. НАКНАДА ЗАРАДЕ 

Члан 81. 
Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зараде у висини прoсeшнe зараде у прeтхoдних 12 

мeсeци, у скaду сa Закпнпм, пвим Правилникпм и угoвoрoм o рaду, зa врeмe: 
 oдсуствoвaоa сa рaдa нa дaн прaзникa кojи je нeрaдни дaн, 
 гoдищоeг oдмoрa, 
 плaћeнoг oдсуствa, 
 вojнe вeжбe, 
 струшнпг усаврщаваоа 

 пдазиваоа на ппзив државних пргана, пргана теритпријалне аутпнпмије и лпкалне 
сампуправе, привредне кпмпре, пргана управљаоа кпд ппслпдавца, пргана Синдиката 
у свпјству шлана. 

 
Члан 82. 

                 Заппслени има правп на накнаду зараде за време пдсуствпваоа са рада збпг 
привремене спрешенпсти за рад дп 30 дана, и тп: 

1. у висини пд 85% 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, акп је спрешенпст за рад прпузрпкпвана бплещћу 
или ппвредпм ван рада, акп закпнпм није другашије 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 акп је спрешенпст за рад прпузрпкпвана 
ппвредпм на раду или прпфесипналнпм бплещћу, акп закпнпм није другашије 
пдређенп.  

 
Члан 83. 

Факултет је дужан да заппсленпм приликпм сваке исплате зараде и накнаде зараде 
дпстави пбрашун. 

Обрашун из става 1. пвпг шлана на пснпву кпга је исплаћена зарада, пднпснп накнада 
зараде у целпсти мпже да се дпстави заппсленпм у електрпнскпј фпрми. 
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Обрашун зараде и накнаде зараде кпје је дужан да исплати Факултет у складу са 
Закпнпм представља изврщну исправу. 

Заппслени кпме је зарада и накнада зараде исплаћена у складу са пбрашунпм из става 
1. и 2. пвпг шлана, задржава правп да пред надлежним прганпм пспправа закпнитпст тпг 
пбрашуна. 
                Факултет је дужан да впди месешну евиденцију п заради и накнади зараде. 
                Евиденција садржи ппдатке п заради, заради пп пдбитку ппреза и дппринпса из 
зараде и пдбицима пд зараде, за свакпг заппсленпг. 
                Евиденцију пптписује декан или другп лице кпје декан пвласти у складу са Закпнпм. 
 
3. НАКНАДА ТРПШКПВА 

Члан 84. 
Заппслени има правп на накнаду трпщкпва, и тп: 

1. накнада трпщкпва превпза за дплазак на рад и пдлазак са рада; 
2. за време прпведенп на службенпм путу у земљи и инпстранству. 

Члан 85. 
Заппсленпм се надпкнађују трпщкпви превпза за дплазак на рад и за пдлазак са рада у 

висини цене месешне претплатне карте у градскпм, приградскпм, пднпснп међуградскпм 
сапбраћају. 

Прпмена места станпваоа заппсленпг накпн закљушеоа угпвпра п раду, не мпже да 
утише на увећаое трпщкпва превпза кпје је Факултет дужан да накнади заппсленпм у тренутку 
закљушеоа угпвпра п раду, без сагласнпсти Факултета. 

Члан 86. 
                 Накнада трпщкпва службенпг путпваоа у земљи и инпстранству регулище се 
ппсебним Правилникпм. 
 
4. ДРУГА ПРИМАОА 

Члан 87. 
Факултет је дужан да исплати заппсленпм: 

1. птпремнину при престанку раднпг пднпса ради кприщћеоа права на пензију у висини 
трпструкпг изнпса ппследое исплаћене зараде заппсленпг, с тим да такп исплаћена 
пптпремнина не мпже бити нижа пд три прпсешне зараде пп заппсленпм на Факултету 
у мпменту исплате, пднпснп три прпсешне зараде пп заппсленпм исплаћене у 
Републици Србији према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана 
надлежнпг за статистику акп је тп за заппсленпг ппвпљније. 

 Исплата птпремнине врщи се у рпку пд 30 дана пд дана престанка раднпг пднпса; 
2. накнаду трпщкпва ппгребних услуга у слушају смрти шлана уже ппрпдице пднпснп 

шланпвима уже ппрпдице у слушају смрти заппсленпг у висини трпщкпва кпји признаје 
Фпнд за пензијскп и инвалидскп псигураое; 

3. накнаду щтете збпг ппвреде на раду или прпфесипналнпг пбпљеоа, једнпкратнп, у 
висини пд 10.000,00 динара у брутп изнпсу;  

4. сплидарну ппмпћ у слушају: 
 настанка трајне тещке инвалиднпсти, у висини две прпсешне зараде, једнпм у 

тпку календарске гпдине;  
 привремене спрешенпсти за рад услед бплести или ппвреде на раду дуже пд 

три месеца у висини једне прпсешне зараде једнпм у тпку календарске гпдине; 
 набавке медицинских ппмагала, хирурщких интервенција и набавке лекпва ван 

ппзитивне здравствене листе, у висини једне прпсешне зараде, једнпм у тпку 
календарске гпдине. 
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5. јубиларну награду у гпдини у гпдини када наврщи 10, 20, 30 гпдина рада пстваренпг у 
раднпм пднпсу, у изнпсу: 

 ппла прпсешне зараде за 10 гпдина рада; 
 једне прпсешне зараде за 20 гпдина рада; 
 једне и пп прпсешне зараде за 30 гпдина рада. 

 Исплата јубиларне награде се врщи једнпм гпдищое на дан Факултета. 
 Рещеое п исплати примаоа из пвпг шлана дпнпси декан. 
 Прпсешнпм зарадпм из ташке 4. и 5. пвпг шлана сматра се прпсешна зарада пп 
заппсленпм пстварена на Факултету у претхпднпм месецу у пднпсу на месец исплати 
сплидарне ппмпћи или исплати јубиларне награде, пднпснп прпсешна зарада у Републици 
према ппследоем пбјављенпм ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за статистику у 
мпменту исплате сплидарне ппмпћи или јубиларне награде, акп је тп ппвпљније за 
заппсленпг. 
 Чланпвима уже ппрпдице у смислу пвпг шлана сматрају се брашни друг и деца.  

 

Члан 88. 
Факултет мпже из сппствених средстава да: 

 заппсленпј жени исплати нпвшани изнпс за Дан жена, у вреднпсти дп 
непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм кпјим се уређујуе ппрез на 
дпхпдак грађана и у зависнпсти пд финансијских мпгућнпсти; 

 деци заппсленпг, старпсти дп 11 гпдина живпта пбезбеди ппклпн за Нпву 
гпдину у вреднпсти дп непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм кпјим се 
уређујуе ппрез на дпхпдак грађана; 

 за заппсленпг угпвпри кплективнп псигураое пд ппследица незгпда кпје су 
наступиле за време рада, кап и кплективнп псигураое за слушај тежих бплести и 
хирурщких интервенција; 

 заппсленима пбезбеди систематске прегледе. 
 

Члан 89. 
 Заппсленима припада правп на исплату нпвпгпдищое награде у једнакпм изнпсу. 
 О висини и динамици исплате награде из става 1. пвпг шлана Влада и репрезентативни 

синдикати прегпварају сваке гпдине. 
 

VII ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 90. 
Заппслени не мпже без сагласнпсти Факултета, у свпје име и за свпј рашун, кап и у име 

и за рашун другпг правнпг или физишкпг лица, да ради ппслпве из делатнпсти Факултета, 
пднпснп ппслпве за кпје је Факултет регистрпван. 

Сагласнпст на писани захтев даје декан. 
Укпликп заппслени без сагласнпсти Факултета пбавља ппслпве из става 1. пвпг шлана 

дужан је да Факултету надпкнади пришиоену щтету. 

VIII НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 91. 
Заппслени је пдгпвпран за щтету кпју je на раду и у вези са радпм, намернп или 

крајопм непажопм прпузрпкoвап Факултету. 
Акп щтету прпузрпкује вище заппслених, сваки заппслени је пдгпвпран за деп щтете 

кпју је прпузрпкпвап. 
Акп се за свакпг заппсленпг не мпже утврдити деп щтете кпју је прпузрпкпвап, сматра 
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се да су сви једнакп пдгпвпрни и щтету надпкнађују у једнаким делпвима. 
Акп је вище заппслених прпузрпкпвалп щтету кривишним делпм са умищљајем, за 

щтету пдгпварају сплидарнп. 

Члан 92. 
Пп пријему писане пријаве или сазнаоу декан ппкреће ппступак за утврђиваое 

пдгпвпрнпсти заппсленпг за щтету. Ппстпјаое щтете, оену висину, пкплнпсти ппд кпјима је 
настала, кп је щтету прпузрпкпвап и какп се надпкнађује утврђује ппсебна Кпмисија пд три 
шлана, кпју пбразује декан. 

Висина щтете утврђује се на пснпву ценпвника или коигпвпдствене вреднпсти ствари, 
а акп оих нема, прпценпм вреднпсти пщтећене ствари. Прпцена вреднпсти пщтећене ствари 
врщи се путем вещташеоа.  

Акп Кпмисија висину щтете не мпже утврдити у ташнпм изнпсу или би утврђиваое 
оенпг изнпса изазвалп несразмерне трпщкпве пнда се висина трпщкпва утврђује у паущалнпм 
изнпсу.  

У слушају кад се накнада щтете кпју прпузрпкује заппслени утврђује у паущалнпм 
изнпсу, пплази се пд утицаја щтете на прпцес рада, изврщаваоа радних дужнпсти и пбавеза 
заппслених и пбавеза Факултета, кап и пд материјалнпг пплпжаја заппсленпг. 

Члан 93. 
О спрпведенпм ппступку п насталпј щтети, Кпмисија сашиоава записник. Записник 

треба да садржи релевантне ппдатке на пснпву кпјих се утврђује висина щтете и пдгпвпрнпст. 
Саставни деп записника је и изјава заппсленпг да ли пристаје дпбрпвпљнп да надпкнади 
щтету. 

На пснпву Записника Кпмисије декан дпнпси рещеое п пдгпвпрнпсти заппсленпг за 
щтету, рпку и нашину накнаде щтете. 

Акп је заппслени таквпг материјалнпг стаоа да би га исплата накнаде материјалне 
щтете дпвела у тежак материјални пплпжај, мпже се висина щтете смаоити и исплата 
пдлпжити. 

Акп заппслени пдбије да надпкнади щтету у пстављенпм рпку, Факултет ппкреће 
ппступак пред надлежним судпм. 

Акп заппслени није задпвпљан кпнашнпм пдлукпм има правп да ппкрене ппступак 
пред надлежним судпм.  
 

Члан 94. 
Акп заппслени претрпи ппвреду или щтету на раду и у вези са радпм, Факултет је 

дужан да му надпкнади щтету. 
Акп Факултет не надпкнади щтету заппсленпм у рпку пд 30 дана, заппслени има правп 

на накнаду щтете пред надлежним судпм. 
 

Члан 95. 
Заппслени кпји је у раду или у вези са радпм прпузрпкпвап намернп или крајопм 

непажопм щтету трећем лицу а кпју је надпкнадип Факултет, дужан је да Факултету 
надпкнади изнпс исплаћене щтете. 

 
IX ИЗМЕНЕ УГПВПРА П РАДУ 

1. ИЗМЕНЕ УГПВПРЕНИХ УСЛПВА РАДА 

Члан 96. 

Факултет мпже заппсленпм да ппнуди измену угпвпрених услпва рада (анекс угпвпра): 



27 

 

1. ради премещтаја на други пдгпварајуђи ппсап, збпг пптребa прпцеса и прганизације 
рада; 

2. ради премещтаја у другп местп рада; 
3. ради упућиваоа на рад на пдгпварајући ппсап кпд другпг ппслпдавца у складу са 

пдредбама пвпг Правилника; 
4. акп је заппсленпм кпји је вищак пбезбедип пствариваое права из шлана 155. става 1. 

ташке 5) Закпна; 
5. ради прпмене елемената за утврђиваое пснпвне зараде, раднпг ушинка, накнаде 

зараде, увећане зараде и других примаоа заппсленпг кпји су садржани у угпвпру п 
раду; 

6. у другим слушајевима утврђеним Закпнпм, пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду. 
Одгпварајућим ппслпм у смислу става 1. ташке 1) и 3) пвпг шлана сматра се ппсап за 

шије се пбављаое захтева иста врста и степен струшне спреме кпји су утврђени угпвпрпм п 
раду. 

 
Члан 97. 

Уз анекс угпвпра п раду Факултет је дужан да заппсленпм дпстави писанп 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. 

Акп заппслени пoтпище анекс угпвпра у пстављенпм рпку, задржава правп да пред 
надлежним судпм пспправа закпнитпст тпг анекса. 

Заппслени кпји пдбије ппнуду анекса угпвпра у пстављенпм рпку, задржава правп да у 
судскпм ппступку ппвпдпм птказа угпвпра п раду у смислу шлана 179. став 5 ташке 2) Закпна 
пспправа закпнитпст анекса угпвпра. 
  Сматра се да је заппслени пдбип ппнуду анекса угпвпра акп не пптпище анекс угпвпра 
у рпку из става 1. пвпг шлана. 

Члан 98. 
Aкo je пoтрeбнo дa сe oдрeђeни пoсao изврщи бeз oдлaгaоa, зaпoслeни мoжe бити 

приврeмeнo прeмeщтeн нa другe oдгoвaрajућe пoслoвe нa oснoву рeщeоa, бeз пoнудe aнeксa 
угoвoрa у смислу шлaнa 96. oвoг Правилника, нajдужe 45 рaдних дaнa у пeриoду oд 12 мeсeци. 

У слушajу прeмeщтaja из стaвa 1. oвoг шлaнa зaпoслeни зaдржaвa oснoвну зараду 
утврђeну зa пoсao сa кoгa сe прeмeщтa aкo je тo пoвoљниje зa зaпoслeнoг. 

Oдрeдбe шлaнa 96. oвoг Правилника нe примeоуjу сe и у слушajу зaкљушивaоa aнeксa 
угoвoрa нa инициjaтиву зaпoслeнoг. 

Измeнa лишних пoдaтaкa o зaпoслeнoм и пoдaтaкa o Факултету и других пoдaтaкa 
кojимa сe нe мeоajу услoви рaдa мoжe дa сe кoнстaтуje aнeксoм угoвoрa, нa oснoву 
oдгoвaрajућe дoкумeнтaциje, бeз спрoвoђeоa пoступкa зa пoнуду aнeксa у смислу шлaнa 96. 
oвoг Правилника. 

Угoвoр o рaду сa aнeксимa кojи су сaстaвни дeo тoг угoвoрa мoгу дa сe зaмeнe 
прeшищћeним тeкстoм угoвoрa o рaду, кojи пoтписуjу Факултет и зaпoслeни. 
 

2. ПРЕМЕШТАЈ У ДРУГП МЕСТП РАДА 

Члан 99. 
Заппслени мпже да буде премещтен у другп местп рада: 

1. у слушају да се делатнпст Факултета пдвија ван оегпвпг седищта; 
2. акп је удаљенпст пд места на кпме заппслени ради дп места у кпје се премещта на рад 

маоа пд 50 км и акп је прганизпван редпвни превпз кпји пмпгућава благпвремени 
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дплазак на рад и ппвратак са рада и пбезбеђена накнада трпщкпва превпза у висини 
цене превпзне карте у јавнпм сапбраћају. 
Заппслени мпже да буде премещтен у другп местп рада ван слушајева из става 1. пвпг 

шлана самп уз свпј пристанак. 

3. УПУЋИВАОЕ НА РАД КПД ДРУГПГ ППСЛПДАВЦА  

Члан 100. 
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. 

Заппслени мпже уз свпју сагласнпст у слушајевима из става 1. пвпг шлана и у другим 
слушајевима утврђеним пвим Правилникпм или угпвпрпм п раду, да буде привременп упућен 
на рад кпд другпг ппслпдавца и дуже пд гпдину дана, дпк трају разлпзи за оегпвп упућиваое. 

Заппслени мпже да буде привременп упућен у смислу става 1. пвпг шлана у другп 
местп рада акп су испуоени услпв из шлана 96. став 1. ташке 2) пвпг Правилника. 

Заппслени закљушује угпвпр п раду на пдређенп време са ппслпдавцем кпд кпга је 
упућен.  

Пп истеку рпка на кпји је упућен на рад кпд другпг ппслпдавца, заппслени има правп 
да се врати на рад на Факултет. 

X ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА 

1. РАЗЛПЗИ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА 

Члан 101. 
Радни пднпс заппсленпг на Факултету престаје из закпнпм утврђених разлпга: 

1. истекпм рпка за кпји је заснпван; 
2. кад заппслени наврщи 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа, псим 

укпликп се Факултет и заппслени друкшије не сппразумеју;  
3. сппразумпм између заппсленпг и Факултета; 
4. птказпм угпвпра п раду пд стране Факултета или заппсленпг; 
5. на захтев рпдитеља или старатеља заппсленпг млађег пд 18 гпдина живпта; 
6. смрћу заппсленпг; 
7. у другим слушајевима утврђеним закпнпм. 

 
Члан 102. 

Наставнику престаје радни пднпс на крају щкплске гпдине у кпјпј је наврщип 65 гпдина 
живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа псим у слушају предвиђеним у складу са 
Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета и Статутпм Факултета. 

Члан 103. 
Заппсленпм престаје радни пднпс независнп пд оегпве впље и впље Факултета: 

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 6 
месеци - данпм ступаоа на издржаваое казне; 
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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 Факултета у складу са закпнпм. 
 

2. СППРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА 

Члан 104. 
Радни пднпс мпже да престане на пснпву писанпг сппразума Факултета и заппсленпг. 
Пре пптписиваоа сппразума, Факултет је дужан да заппсленпг пбавести писаним 

путем п ппследицама дп кпјих дплази у пствариваоу права за слушај незаппсленпсти. 

3. ПТКАЗ ПД СТРАНЕ ЗАППСЛЕНПГ 

Члан 105. 
Заппслени има правп да Факултету пткаже угпвпр п раду. 
Отказ угпвпра п раду у писанпм пблику заппслени дпставља Факултету најмаое 15 

дана пре дана кпји је навеп кап дан престанка раднпг пднпса. 
 
4. ПТКАЗ ПД СТРАНЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 106. 
Факултет мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду акп за тп ппстпји пправдани 

разлпг кпји се пднпси на радну сппспбнпст заппсленпг и оегпвп ппнащаое и тп: 
1. акп заппслени 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 на Факултет у рпку пд 15 дана пд дана истека рпка за мирпваое 

раднпг пднпса из шлана 79. Закпна, пднпснп неплаћенпг пдсуства из шлана 100. Закпна. 
 

Члан 107. 
Факултет мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду акп заппслени свпјпм кривицпм 

ушини ппвреду радне пбавезе утврђене пвим Правилникпм и угпвпрпм п раду и тп: 
1. акп несавеснп или немарнп изврщава радне пбавезе; 
2. акп злпупптреби пплпжај или прекпраши пвлащћеоа; 
3. акп нецелисхпднп и непдгпвпрнп кпристи средства рада; 
4. акп не кпристи или ненаменски кпристи пбезбеђена средства или ппрему за лишну 

защтиту на раду; 
5. укпликп ушини другу ппвреду радне пбавезе и тп: 

 ппвреда прпписа п защтити пд ппжара, експлпзије, елементарних неппгпда 
ппасних материја и безбеднпсти и здравља на раду; 

 пдбијаое ушещћа у птклаоаоу ппследица ванреднпг дпгађаја или вище силе; 
 врщеое радои кпјима се пмета или пнемпгућава прпцес рада Факултета; 
 изазиваое наципналне и верске нетрпељивпсти, прганизпваое студената и 

заппслених у пплитишке сврхе; 
 непствариваое наставнпг плана и прпграма Факултета пд стране наставника и 

сарадника Факултета; 
 недпстављаое исправа и ппдатака на захтев пвлащћених пргана и прганизација; 
 прпузрпкпваое импвинске щтете несавесним и немарним радпм у изнпсу већем 

пд 100.000,00 динара; 
 свеснп закљушиваое неппвпљних угпвпра на щтету Факултета; 
 намернп ппднпщеое фиктивних пбрашуна, рашуна и неистинитих извещтаја; 
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 непправданп и сампвпљнп пдлагаое наставе, испита и кпнсултација 
(неппщтпваое расппреда наставних активнпсти); 

 прпдаја учбенишке грађе и другпг материјала намеоенпг студентима мимп 
Скриптарнице Факултета, прпписа п издавашкпј делатнпсти и других прпписа кпји 
регулищу пву пбласт; 

 пдбијаое рада кпјим се пбезбеђује неппхпдни минимум наставе у време щтрајка; 
 неизврщаваое рада дужег пд пунпг раднпг времена у слушајевима утврђеним 

закпнпм, Ппсебним кплективним угпвпрпм и пвим Правилникпм; 
 када заппслени сампвпљнп прекине рад; 
 неизврщаваое рещеоа инспектпра рада пд стране пдгпвпрнпг лица Факултета; 
 пнемпгућаваое Синдиката да ушествује у ппступку утврђиваоа права, пбавеза и 

пдгпвпрнпсти заппслених; 
 испитиваое студената ван прпписаних рпкпва и ван прпстприја прпписаних у 

расппреду; 
 непвлащћена ппслуга средствима ппвереним заппсленим за врщеое ппслпва, 

пднпснп радних задатака; 
 ствараое интрига или незадпвпљства међу заппсленима; 
 прекпрашеое рпка пд пет дана пд дана пдржаваоа испита за пбјављиваое 

разултата испита и дпстављаое записника Студентскпј служби. 
 

Члан 108. 
Факултет мпже да пткаже угпвпр п раду заппсленпм кпји не ппщтује радну дисциплину 

и тп: 
1. пдбијаое изврщаваоа ппслпва или радних налпга декана или лица са ппсебним 

пвлащћеоима и пдгпвпрнпстима, акп за тп не ппстпје пправдани разлпзи; 
2. акп не дпстави пптврду п привременпј спрешенпсти за рад у смислу шлана 31. пвпг 

Правилника; 
3. акп злпупптреби правп на пдсуствп збпг привремене спрешенпсти за рад; 
4. збпг дпласка на рад или бправка у прпстпријама Факултета ппд дејствпм алкпхпла или 

ппд дејствпм других пппјних средстава; 
5. акп је дап неташне ппдатке кпји су били пдлушујући за засниваое раднпг пднпса; 
6. акп заппслени кпји ради на ппслпвима са ппвећаним ризикпм, на кпјима је кап ппсебан 

услпв за рад утврђена ппсебна здравствена сппспбнпст, пдбија да буде ппдвргнут 
пцени здравствене сппспбнпсти; 

7. акп не ппщтује радну дисциплину пднпснп акп је оегпвп ппнащаое таквп да не мпже 
да настави рад кпд ппслпдавца; 

8. из других разлпга и тп: 
 непријављиваое или неблагпвременп пријављиваое кварпва на уређајима и 

средствима за рад, защтитним и другим средствима када нема щтетних ппследица; 
 непвлащћенп издаваое радних налпга; 
 пдбијаое пптребне сарадое са другим заппсленим збпг лишне нетрпељивпсти или 

других непправданих разлпга; 
 непправданп изпстајаое са ппсла у трајаоу пд једнпг дана у тпку месеца, а 

највище два радна дана у тпку гпдине; 
 неадекватнп шуваое дпкументације, материјала, прпизвпда и средстава за рад; 
 непправданп прппущтаое заппсленпг да у рпку пд 24 шаса пбавести неппсреднпг 

рукпвпдипца п спрешенпсти дпласка на ппсап; 
 излазак са рада пре заврщетка раднпг времена, без пдпбреоа неппсреднпг 

рукпвпдипца, најмаое тпкпм три радна дана у три узастппна месеца; 
 недплишнп ппнащаое према псталим заппсленима (свађа, увреда изазиваое 
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нереда или ушествпваое у туши на Факултету и др.); 
 два непправдана изпстанка са седница: Савета Факултета, Наставнп-наушнпг већа, 

Избпрнпг већа, кпмисија и других пргана у тпку једнпг семестра; 
 непвлащћенп даваое ппдатака кпји представљају ппслпвну тајну утврђену актпм 

надлежнпг пргана; 
 три непправдана кащоеоа на ппсап, предаваоа, вежбе, кпнсултације и др. три 

радна дана или пет радних дана са прекидима у тпку три месеца; 
 унищтаваое дпкументације и брисаое ппдатака у писанпм и електрпнскпм пблику 

насталих у вези са пбављаоем ппслпва заппсленпг. 
Факултет мпже заппсленпг да упути на пдгпварајућу анализу у пвлащћену здравствену 

устанпву кпју пдреди Факултет п свпм трпщку ради утврђиваоа пкплнпсти из ташке 3. и 4. пвпг 
шлана у складу са Закпнпм и ппщтим актпм Факултета. Одбијаое заппсленпг да изврщи 
анализу сматраће се неппщтпваоем радне дисциплине. 
 

Члан 109. 
Заппсленпм мпже да престане радни пднпс акп за тп ппстпји пправдан разлпг кпји се 

пднпси на пптребе Факултета и тп: 
1. акп услед технплпщких, екпнпмских или прганизаципних прпмена престане пптреба за 

пбављаоем пдређенпг ппсла или дпђе дп смаоеоа пбима ппсла; 
2. акп заппслени пдбије закљушеое анекса угпвпра п раду. 

 
Члан 110. 

Факултет мoжe зaпoслeнoм зa пoврeду рaднe oбaвeзe или нeпoщтoвaоe рaднe 
дисциплинe утврђених пвим Правилникпм, aкo смaтрa дa пoстoje oлaкщaвajућe oкoлнoсти или 
дa пoврeдa рaднe oбaвeзe, oднoснo нeпoщтoвaоe рaднe дисциплинe, ниje тaквe прирoдe дa 
зaпoслeнoм трeбa дa прeстaнe рaдни oднoс, умeстo oткaзa угoвoрa o рaду, да изрeкнe jeдну oд 
слeдeћих мeрa: 

1. приврeмeнo удaљeоe сa рaдa бeз нaкнaдe зараде, у трajaоу oд jeднoг дo 15 рaдних 
дaнa; 

2. нoвшaну кaзну у висини дo 20% oснoвнe зараде зaпoслeнoг зa мeсeц у кoмe je нoвшaнa 
кaзнa изрeшeнa, у трajaоу дo три мeсeцa, кoja сe изврщaвa oбустaвoм oд зараде, нa 
oснoву рeщeоa Факултета o изрeшeнoj мeри; 

3. oпoмeну сa нajaвoм oткaзa у кojoj сe нaвoди дa ћe Факултет зaпoслeнoм oткaзaти 
угoвoр o рaду бeз пoнoвнoг упoзoрeоa, aкo у нaрeднoм рoку oд щeст мeсeци ушини 
исту пoврeду рaднe oбaвeзe или нeпoщтoвaоe рaднe дисциплинe. 
 

Члан 111. 
Фaкултeт je дужaн дa прe oткaзa угoвoрa o рaду у слушajу пoврeдe рaднe oбaвeзe и 

нeпoщтoвaоa рaднe дисциплинe, зaпoслeнoг писaним путeм упoзoри нa пoстojaоe рaзлoгa зa 
oткaз угoвoрa o рaду и дa му oстaви рoк oд нajмaоe oсaм дaнa oд дaнa дoстaвљaоa упoзoрeоa 
дa сe изjaсни нa нaвoдe из упoзoрeоa. 

У упoзoрeоу из стaвa 1. oвoг шлaнa Фaкултeт je дужaн дa нaвeдe oснoв зa дaвaоe 
oткaзa, шиоeницe и дoкaзe кojи укaзуjу нa тo дa су сe стeкли услoви зa oткaз и рoк зa дaвaоe 
oдгoвoрa нa упoзoрeоe. 

Упoзoрeоe сe дoстaвљa зaпoслeнoм нa нaшин прoписaн зa дoстaвљaоe рeщeоa o 
oткaзу угoвoрa o рaду. 

 
Члан 112. 

Фaкултeт мoжe зaпoслeнoм кojи нe oствaруje рeзултaтe рaдa или нeмa пoтрeбнa знaоa 
и спoсoбнoсти зa oбaвљaоe пoслoвa нa кojимa рaди дa oткaжe угoвoр o рaду или изрeкнe нeку 
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oд мeрa из шлaнa 109. oвoг Прaвилникa, aкo му je прeтхoднo дao писaнo oбaвeщтeоe у вeзи сa 
нeдoстaцимa у оeгoвoм рaду, упутствимa и примeрeним рoкoм зa пoбoљщaоe рaдa, a 
зaпoслeни нe пoбoљщa рaд у oстaвљeнoм рoку. 

Члан 113. 
Зaпoслeни уз изjaщоeоe мoжe дa прилoжи мищљeоe Синдикaта, укпликп је шлан 

Синдиката, у рoку из шлaнa 110. oвoг Прaвилникa. 
Фaкултeт je дужaн дa рaзмoтри прилoжeнo мищљeоe Синдикaтa. 
 

Члан 114. 
Aкo oткaжe угoвoр o рaду зaпoслeнoм у слушajу да услeд тeхнoлoщких, eкoнoмских или 

oргaнизaциoних прoмeнa на Факултету прeстaнe пoтрeбa зa oбaвљaоeм oдрeђeнoг пoслa или 
дoђe дo смaоeоa oбимa пoслa, Фaкултeт нe мoжe нa истим пoслoвимa дa зaпoсли другo лицe 
у рoку oд три мeсeцa oд дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa, oсим у слушajу из шлaнa 102. стaв 2. 
Зaкoнa. 

Aкo прe истeкa рoкa из стaвa 1. oвoг шлaнa нaстaнe пoтрeбa зa oбaвљaоeм истих 
пoслoвa, прeднoст зa зaкљушивaоe угoвoрa o рaду имa зaпoслeни кoмe je прeстao рaдни 
oднoс. 

Члан 115. 
Oпрaвдaним рaзлoгoм зa oткaз угoвoрa o рaду, oд стрaнe Фaкултeтa, нe смaтрa сe: 

1. приврeмeнa спрeшeнoст зa рaд услeд бoлeсти, нeсрeћe нa рaду или прoфeсиoнaлнoг 
oбoљeоa; 

2. кoрищћeоe пoрoдиљскoг oдсуствa, oдсуствa сa рaдa рaди нeгe дeтeтa и oдсуствa сa 
рaдa рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa; 

3. oдслужeоe или дoслужeоe вojнoг рoкa; 
4. шлaнствo у пoлитишкoj oргaнизaциjи, синдикaту, пoл, jeзик, нaциoнaлнa припaднoст, 

сoциjaлнo пoрeклo, вeрoиспoвeст, пoлитишкo или другo увeрeоe или нeкo другo лишнo 
свojствo зaпoслeнoг; 

5. дeлoвaоe у свojству прeдстaвникa зaпoслeних, у склaду сa Зaкoнoм; 
6. oбрaћaоe зaпoслeнoг Синдикaту или oргaнимa нaдлeжним зa зaщтиту прaвa из рaднoг 

oднoсa у склaду сa зaкoнoм, oвим прaвилникoм и угoвoрoм o рaду. 
 
5.  ППСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПТКАЗА 

Члан 116. 
Oткaз угoвoрa o рaду зaпoслeнoм кojи нe oствaруje рeзултaтe рaдa или нeмa пoтрeбнa 

знaоa и спoсoбнoсти зa oбaвљaоe пoслoвa нa кojимa рaди кao и пткaз збoг пoврeдe рaднe  
oбaвeзe и нeпoщтoвaоa рaднe дисциплинe утврђeних Зaкoнoм и oвим прaвилникoм, Фaкултeт 
мoжe дaти зaпoслeнoм у рoку oд щeст мeсeци oд дaнa сaзнaоa зa шиоeницe кoje су oснoв зa 
дaвaоe oткaзa, oднoснo у рoку oд гoдину дaнa oд дaнa нaступaоa шиоeницa кoje су oснoв зa 
дaвaоe oткaзa. 

Oткaз угoвoрa o рaду зaпoслeнoм кojи je прaвнoснaжнo oсуђeн зa кривишнo дeлo нa 
рaду или у вeзи сa рaдoм Факултет мoжe дaти зaпoслeнoм нajкaсниje дo истeкa рoкa 
зaстaрeлoсти зa кривишнo дeлo утврђeнo зaкoнoм. 

Члан 117. 
Угoвoр o рaду oткaзуje сe рeщeоeм, у писaнoм oблику, и oбaвeзнo сaдржи 

oбрaзлoжeоe и пoуку o прaвнoм лeку. 
Рeщeоe мoрa дa сe дoстaви зaпoслeнoм лишнo, у прoстoриjaмa Фaкултeтa, oднoснo нa 

aдрeсу прeбивaлищтa или бoрaвищтa зaпoслeнoг. 
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Aкo Факултет зaпoслeнoм ниje мoгao дa дoстaви рeщeоe у смислу стaвa 2. oвoг шлaнa, 
дужaн je дa o тoмe сaшини писану бeлeщку. 

У слушajу из стaвa 3. oвoг шлaнa рeщeоe сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли Фaкултeтa и пo 
истeку oсaм дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa смaтрa сe дoстaвљeним. 

Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс дaнoм дoстaвљaоa рeщeоa oсим aкo oвим зaкoнoм 
или рeщeоeм ниje oдрeђeн други рoк. 

Зaпoслeни je дужaн дa нaрeднoг дaнa oд дaнa приjeмa рeщeоa у писaнoм oблику 
oбaвeсти Факултет aкo жeли дa спoр рeщaвa прeд aрбитрoм. 

Члан 118. 
Фaкултeт je дужaн дa зaпoслeнoм, у слушajу прeстaнкa рaднoг oднoсa, исплaти свe 

нeисплaћeнe зараде, нaкнaдe зараде и другa примaоa кoja je зaпoслeни oствaриo дo дaнa 
прeстaнкa рaднoг oднoсa у склaду сa oвим Прaвилникoм и угoвoрoм o рaду. 

Исплaту oбaвeзa из стaвa 1. oвoг шлaнa, Фaкултeт je дужaн дa изврщи нajкaсниje у рoку 
oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa. 
 
6. ППСЕБНА ЗАШТИТА ПД ПТКАЗА УГПВПРА П РАДУ 

Члан 119. 
Зa врeмe труднoћe, пoрoдиљскoг oдсуствa, oдсуствa сa рaдa рaди нeгe дeтeтa и 

oдсуствa сa рaдa рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa Фaкултeт нe мoжe зaпoслeнoм дa oткaжe угoвoр o 
рaду. 

Зaпoслeнoм из стaвa 1. oвoг шлaнa рoк зa кojи je угoвoрoм зaснoвao рaдни oднoс нa 
oдрeђeнo врeмe прoдужaвa сe дo истeкa кoрищћeоa прaвa нa oдсуствo. 

Рeщeоe o oткaзу угoвoрa o рaду нищтaвo je aкo je нa дaн дoнoщeоa рeщeоa o oткaзу 
угoвoрa o рaду Фaкултeту билo пoзнaтo пoстojaоe oкoлнoсти из стaвa 1. oвoг шлaнa или aкo 
зaпoслeни у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa oбaвeсти Фaкултeт o пoстojaоу 
oкoлнoсти из стaвa 1. oвoг шлaнa и o тoмe дoстaви oдгoвaрajућу пoтврду oвлaщћeнoг лeкaрa 
или другoг нaдлeжнoг oргaнa. 

Члан 120. 
Факултет нe мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду, нити нa други нaшин дa стaви у нeпoвoљaн 

пoлoжaj зaпoслeнoг збoг оeгoвoг стaтусa или aктивнoсти у свojству прeдстaвникa зaпoслeних, 
шлaнствa у синдикaту или ушeщћa у синдикaлним aктивнoстимa. 

Teрeт дoкaзивaоa дa oткaз угoвoрa o рaду или стaвљaоe у нeпoвoљaн пoлoжaj 
зaпoслeнoг ниje пoслeдицa стaтусa или aктивнoсти из стaвa 1. oвoг шлaнa je нa Факултету. 
 
7.  ПТКАЗНИ РПК И НПВЧАНА НАКНАДА 

Члан 121. 
Зaпoслeни кoмe je угoвoр o рaду oткaзaн зaтo щтo нe oствaруje пoтрeбнe рeзултaтe 

рaдa, oднoснo нeмa пoтрeбнa знaоa и спoсoбнoсти у смислу Зaкoнa, имa прaвo нa oткaзни рoк 
oд 15 дaнa. 

Oткaзни рoк пoшиоe дa тeшe нaрeднoг дaнa oд дaнa дoстaвљaоa рeщeоa o oткaзу 
угoвoрa o рaду. 

Зaпoслeни мoжe, у спoрaзуму сa деканпм, дa прeстaнe сa рaдoм и прe истeкa oткaзнoг 
рoкa, с тим щтo му сe зa тo врeмe oбeзбeђуje нaкнaдa зараде у висини утврђeнoj пвим 
Правилникпм и угoвoрoм o рaду. 
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Члан 122. 
Зaпoслeни кoмe je рaдни oднoс прeстao имa прaвo дa oд Факултета зaхтeвa пoтврду 

кoja сaдржи дaтум зaснивaоa и прeстaнкa рaднoг oднoсa и врсту, oднoснo oпис пoслoвa нa 
кojимa je рaдиo. 

Нa зaхтeв зaпoслeнoг Факкултет мoжe дaти и oцeну оeгoвoг пoнaщaоa и рeзултaтa 
рaдa у пoтврди из стaвa 1. oвoг шлaнa или у пoсeбнoj пoтврди. 

 
XI ПСТВАРИВАОЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ 

Члан 123. 
О правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из раднпг пднпса пдлушује декан или лице 

кпје пн пвласти. 
Овлащћеое из става 1. пвпг шлана даје се у писанпм пблику. 

 
1. ЗАШТИТА ППЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА 

Члан 124. 
        Ради защтите ппјединашних права из раднпг пднпса заппслени мпже да се пбрати 

арбитру, инспекцији рада и надлежнпм суду, у складу са закпнпм. 
       Арбитра пдређују сппразумнп стране у сппру, из реда струшоака из пбласти кпја је 

предмет сппра. 
      Рпк за ппкретаое ппступка пред арбитрпм је три дана пд дана дпстављаоа рещеоа 

заппсленпм. 
      Арбитар је дужан да дпнесе пдлуку у рпку пд 10 дана пд дана ппднпщеоа захтева за 

мирнп рещаваое сппрних питаоа. 
          За време трајаоа ппступка пред арбитрпм збпг птказа угпвпра п раду, заппсленпм 

мирује радни пднпс. 
         Акп арбитар не дпнесе пдлуку у рпку из става 4. пвпг шлана, рещеое п птказу угпвпра 

п раду ппстаје изврщнп. 
        Одлука арбитра је кпнашна и пна пбавезује и Факултет и заппсленпг. 
 

Члан 125. 
  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 ппкрене сппр пред надлежним судпм. 

  Рпк за ппкретаое сппра је 60 дана пд дана дпстављаоа рещеоа, пднпснп сазнаоа за 
ппвреду права. 

Члан 126. 
 Заппсленпм се у писанпм пблику дпставља свакп рещеое п пствариваоу права, 
пбавеза и пдгпвпрнпсти, са пбразлпжеоем и ппукпм п правнпм леку. 
 Дпстављаое рещеоа врщи се лишнп заппсленпм (прекп дпставне коиге) или на адресу 
заппсленпг преппрушеним писмпм са ппвратницпм. 
 Акп се дпстављаое није мпглп изврщити на нашин пписан у ставу 2. пвпг шлана 
Факултет је дужан да п тпме сашини писану белещку.  
 У слушају из става 3. пвпг шлана, рещеое, пднпснп акт из става 1. пвпг шлана, истише се 
на пгласнпј табли Факултета. 
 Истекпм рпка пд 8 дана пд дана истицаоа рещеоа, пднпснп другпг акта из става 1. 
пвпг шлана на пгласнпј табли Факултета, сматра се да је оегпва дпстава уреднп изврщена. 
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2. РПКПВИ ЗАСТАРЕЛПСТИ И ППТРАЖИВАОА ИЗ РАДНПГ ПДНПСА 

Члан 127. 
Сва нпвшана пптраживаоа из раднпг пднпса застаревају у рпку пд три гпдине пд дана 

настанка пбавезе. 

 
XII ППСЕБНЕ ПДРЕДБЕ 

1. РАД ВАН РАДНПГ ПДНПСА  

1.1. Привремени и ппвремени ппслпви 

Члан 128. 
 Декан мпже за пбављаое ппслпва кпји су пп свпјпј прирпди такви да не трају дуже пд 
120 радних дана у календарскпј гпдини, да закљуши угпвпр п пбављаоу привремених и 
ппвремених ппслпва. 
 Угпвпр из става 1. пвпг шлана мпже се закљушити са: незаппсленим лицем, заппсленим 
кпји ради непунп раднп време - дп пунпг раднпг времена, кприсникпм старпсне пензије и 
са лицем кпје је шлан пмладинске или студентске задруге у складу са прпписима п 
задругама. 
 Угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима се закљушује у писанпм пблику.  

 
1.2 Угпвпр п делу 

Члан 129. 
 Декан мпже са пдређеним лицем да закљуши угпвпр п делу, ради пбављаоа ппслпва 
кпји су ван делатнпст Факултета, а кпји имају за предмет сампсталну израду или пправку 
пдређене ствари, сампсталнп изврщеое пдређенпг физишкпг или интелектуалнпг ппсла. 
 Угпвпр п делу се закљушује у писанпм пблику.  

 
1.3. Дппунски рад  

Члан 130. 
        Заппслени кпји ради са пуним радним временпм на Факултету, мпже да закљуши 

угпвпр п дппунскпм раду са другим ппслпдавцем, а највище дп једне трећине пунпг 
раднпг времена. 
 Угпвпр из шлана 1. пвпг става закљушује се у писанпм пблику. 

 
XIII УДАЉЕОЕ ЗАППСЛЕНПГ СА РАДА 

Члан 131. 
 Заппслени мпже да буде привременп удаљен са рада:  

1. акп је прптив оега заппшетп кривишнп гпоеое у складу са закпнпм збпг кривишнпг 
дела ушиоенпг на раду или у вези са радпм;  

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 на Факултету пре 
истека рпка из шлана 111. пвпг Правилника; 

        Ппд импвинпм веће вреднпсти у смислу пвпг шлана сматра се импвина шија је вреднпст 
већа пд 100.000,00 динара. 

 
                                                     Члан 132. 

 Заппслени кпме је пдређен притвпр удаљује се са рада пд првпг дана притвпра, дпк 
притвпр траје.  
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Члан 133. 
 За време привременпг удаљеоа заппсленпг са рада, заппсленпм припада накнада 
зараде у висини једне шетвртине, а акп издржава ппрпдицу у висини једне трећине 
пснпвне месешне зараде кпју је пстварип за месец пре привременпг удаљеоа.  
  Накнада зараде за време привременпг удаљеоа са рада у смислу шлана 131. пвпг 
Правилника, исплаћује се на терет пргана кпји је наредип притвпр. 

 
Члан 134. 

 Удаљеое заппсленпг са ппсла мпже да траје најдуже три месеца, а пп истеку тпг 
перипда Факултет 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 кпји се 
пднпсе на ппвреду радне пбавезе или неппщтпваое радне дисциплине. 
 Акп је прптив заппсленпг заппшетп кривишнп гпоеое збпг кривишнпг дела ушиоенпг на 
раду или у вези са радпм, удаљеое мпже да траје дп правпснажнпг пкпншаоа тпг 
кривишнпг ппступка. 

 
Члан 135. 

 Заппсленпм за време привременпг удаљеоа са рада припада разлика између изнпса 
накнаде зараде примљене пп пснпву шлана 132. пвпг Правилника и пунпг изнпса пснпвне 
зараде пстварене за месец пре привременпг удаљеоа, и тп: 

1. акп кривишни ппступак прптив оега буде пбустављен правпснажнпм пдлукпм, или 
акп правпснажнпм пдлукпм буде пслпбпђен пптужбе, или је пптужба прптив оега 
пдбијена, али не збпг ненадлежнпсти,  

2. акп се не утврди пдгпвпрнпст заппсленпг за ппвреду радне пбавезе или 
неппщтпваое радне дисциплине утврђене пвим Правилникпм. 

 
XIV ВИШАК ЗАППСЛЕНИХ 

Члан 136. 
 Факултет је дужан да се при утврђиваоу нашина рещаваоа вищка заппслених 
придржава пдредби утврђених Закпнпм и Ппсебним кплективним угпвпрпм. 
 Факултет је дужан да дпнесе прпграм рещаваоа вищка заппслених у слушајевим 
утврђеним шланпм 153. Закпна (у даљем тексту: Прпграм). 
 Факултет је дужан да пре дпнпщеоа Прпграма у сарадои са Синдикатпм и 
републишкпм прганизацијпм надлежнпм за заппщљаваое предузме пдгпварајуће мере за 
нпвп заппщљаваое вищка заппслених. 
 

      Прпграм нарпшитп садржи: 
1. разлпге престанка пптребе за радпм заппслених; 
2. укупан брпј заппслених на Факултету; 
3. брпј, квалификаципну структуру, гпдине старпсти и стаж псигураоа заппслених 

кпји су вищак и ппслпве кпје пбављају; 
4. критеријуме за утврђиваое вищка заппслених; 
5. мере за заппщљаваое:премещтај на друге ппслпве на Факултету, рад кпд 

другпг ппслпдавца, преквалификација или дпквалификација, непунп раднп 
време али не краће пд пплпвине пунпг раднпг времена и друге мере; 

6. средства за рещаваое спцијалнп-екпнпмскпг пплпжаја вищка заппслених; 
7. рпк у кпме ће бити птказан угпвпр п раду. 

 
Члан 137. 

 Факултет је дужан да предлпг Прпграма дпстави Синдикату и републишкпј прганизацији 
надлежнпј за заппщљаваое, најкасније псам дана пд дана утврђиваоа предлпга 
Прпграма, ради даваоа мищљеоа. 
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 Прпграм у име и за рашун Факултета дпнпси Савет Факултета. 
 Синдикат је дужан да дпстави мищљеое п предлпгу Прпграма у рпку пд 15 дана пд 
дана пријема предлпга. 
 Рeпублишкa oргaнизaциja нaдлeжнa зa зaпoщљaвaоe дужнa je дa, у рoку из стaвa 3. 
oвoг шлaнa, дoстaви Факултету прeдлoг мeрa у циљу дa сe спрeшe или нa нajмaоу мeру 
смaои брoj oткaзa угoвoрa o рaду, oднoснo oбeзбeди прeквaлификaциja, 
дoквaлификaциja, сaмoзaпoщљaвaоe и другe мeрe зa нoвo зaпoщљaвaоe вищкa 
зaпoслeних. Факултет је дужан да размптри мищљеое и предлпге Синдиката и 
републишке прганизације надлежне за заппщљаваое и да их п свпм ставу пбавести у рпку 
кпји не мпже бити дужи пд 30 дана. 
 Факултет je дужaн дa рaзмoтри и узмe у oбзир прeдлoгe рeпублишкe oргaнизaциje 
нaдлeжнe зa зaпoщљaвaоe и мищљeоe Синдикaтa, и дa их oбaвeсти o свoм стaву у рoку 
oд oсaм дaнa. 

Члан 138. 
 Одређиваое заппсленпг кпме се птказује угпвпр п раду, кап заппсленпм за 
шијим је радпм престала пптреба, врщи Факултет на предлпг Кпмисије. 

 Кпмисију из става 1. пвпг шлана шине три шлана, кпје именује Савет Факултета на 
предлпг Синдиката. 
 Кпмисија из става 1. пвпг шлана има три шлана пд кпјих су два шлана из реда наставнпг 
пспбља, а један из реда ненаставнпг пспбља. 
 Кпмисија из става 1. пвпг шлана утврђује предлпг заппслених за шијим је радпм 
престала пптреба, на пснпву ранг листе кпју сашиоава у складу са критеријумима 
утврђеним пвим Правилникпм. 
 

Члан 139. 
Утврђиваое заппслених за шијим је радпм престала пптреба на истпм раднпм месту, врщи 
се на пснпву следећих критеријума: 

1. рада пстваренпг у раднпм пднпсу; 
2. пбразпваоа и псппспбљенпсти за рад; 
3. резултата рада; 
4. импвнпг стаоа; 
5. здравственпг стаоа; 
6. брпја малплетне деце и деце на редпвнпм щкплпваоу заппсленпг. 

 
Члан 140. 

Критеријуми за утврђиваое заппслених за шијим је радпм престала пптреба вреднују се 
бпдпвима, и тп: 

1. рад пстварен у раднпм пднпсу: 

 за сваку гпдину - 1 бпд; 

 за сваку гпдину у устанпви - 0,75 бпдпва; 
2. пбразпваое и псппспбљенпст за рад: 

 за виспкп пбразпваое - пд 25 дп 35 бпдпва; 

 за вище пбразпваое - 20 бпдпва; 

 за специјалистишкп пбразпваое накпн средоег пбразпваоа - 15 бпдпва; 

 за средое пбразпваое у трајаоу пд шетири, пднпснп три гпдине - 10 
бпдпва; 

 за псппспбљенпст за рад у трајаоу пд две гпдине, пднпснп пбразпваое за 
рад у трајаоу дп једне гпдине, пднпснп пснпвнп пбразпваое - 5 бпдпва; 

3. резултати рада: 
а) пднпс према радним пбавезама и ппслпвима: 

 реализација прпграма и задатака - 1 бпд; 
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 пднпс према другим заппсленима - 1 бпд; 

 пднпс према студентима (евалуација) - пд 1 дп 5 бпдпва; 
б) ушествпваое на такмишеоима: 

 пстварени резултати - I местп - 3 бпда; 

 II местп - 2 бпда и 

 III местп - 1 бпд; 
в) дппринпси у педагпщкпм, наушнпм и струшнпм раду: 

 пбјављени радпви - пд 1 дп 5 бпдпва према важећпј категпризацији 
министарства надлежнпг за науку; 

 струшни радпви - 1 бпд; 

 издаваое учбеника - 1 бпд; 
4. импвнп стаое - у мпменту бпдпваоа (сматра се прпсешна зарада пп заппсленпм 

пстварена на Факултету у претхпдна три месеца, пднпснп прпсешна зарада 
исплаћена у Републици у претхпдна три месеца, према ппследоем пбјављенпм 
ппдатку републишкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике): 

 укупна примаоа дпмаћинства пп шлану пд 70 - 100% републишкпг прпсека - 
2 бпда; 

 укупна примаоа дпмаћинства пп шлану пд 50 - 70% републишкпг прпсека - 3 
бпда; 

 укупна примаоа дпмаћинства пп шлану исппд 50% републишкпг прпсека - 5 
бпдпва; 

5. здравственп стаое - на пснпву налаза надлежне здравствене устанпве: 

 пспба са инвалидитетпм - 5 бпдпва; 

 хрпнишни и тещки бплесник - 3 бпда; 

 заппслени кпји бплује пд прпфесипналне бплести наведене у акту 
Факултета п   прпцени ризика на раднпм месту - 2 бпда; 

6. брпј деце заппсленпг или деце заппсленпг на редпвнпм щкплпваоу: 

 једнп малплетнп или дете на редпвнпм щкплпваоу - 1 бпд; 

 двпје малплетне деце или деце на редпвнпм щкплпваоу - 3 бпда; 

 трпје и вище малплетне деце или деце на редпвнпм щкплпваоу - 5 
бпдпва. 

 На пснпву критеријума из става 1. пвпг шлана сашиоава се ранг листа заппслених за 
шијим ће радпм престати пптреба, према редпследу укупнпг брпја бпдпва, ппшев пд 
најмаоег ка највећем брпју бпдпва. 
 

Члан 141. 
 За заппслене за шијим ће радпм престати пптреба прпглащава се заппслени кпји 
применпм критеријума из шлана 140. пвпг Правилника пствари најмаои брпј бпдпва. 
 Укпликп вище заппслених, на истпм раднпм месту, има исти брпј бпдпва преднпст да 
пстане у раднпм пднпсу има заппслени кпји је пстварип већи брпј бпдпва пп пснпву рада 
пстваренпг у раднпм пднпсу, здравственпг стаоа, импвнпг стаоа, резултата рада, пднпснп 
брпја деце на редпвнпм щкплпваоу и тп пп пвпм редпследу. 

 
Члан 142. 

 Радни пднпс заппсленпг за шијим је радпм престала пптреба не мпже престати без 
оегпве/оене сагласнпсти: 

1. заппсленпј за време труднпће или са дететпм дп две гпдине старпсти; 
2. заппсленпм сампхранпм рпдитељу; 
3. заппсленпм - рпдитељу деце са инвалидитетпм - рпдитељу кпји има статус 

„рпдитељ негпватељ”; 
4. акп пба брашна друга раде на Факултету, једнпм пд брашних другпва; 
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5. заппсленпм мущкарцу кпји има најмаое 35 гпдина стажа псигураоа и заппсленпј 
жени кпја има најмаое 30 гпдина стажа псигураоа, без оихпве сагласнпсти, ппд 
услпвпм да не испуоава један пд услпва за пензију. 

 
Члан 143. 

 Заппсленпм за шијим је радпм престала пптреба, а кпме није мпглп да се пбезбеди ни 
једнп пд права утврђених Закпнпм, пвим Правилникпм или угпвпрпм п раду, мпже 
престати радни пднпс, ппд услпвпм да му се претхпднп исплати птпремнина, и тп најмаое 
у висини кпја је утврђена Закпнпм. 
 Исплата птпремнине врщи се најкасније дп дана престанка раднпг пднпса, акп закпнпм 
није другашије пдређенп.  

XV СИНДИКАТ 

Члан 144. 
 Заппсленима се јемши слпбпда синдикалнпг прганизпваоа и делпваоа без пдпбреоа, 
уз упис у регистар. 

 
Члан 145. 

 Факултет је дужан да Синдикату, без накнаде трпщкпва и ппсредствпм Финансијске 
службе:  

1. пдбије изнпс синдикалне шланарине пд зараде заппсленпг (кпји је шлан Синдиката) 
и уплати га на пдгпварајући рашун Синдиката и на пдгпварајуће рашуне вищих 
пргана Синдиката, у складу са статутпм Синдиката; 

2. врщи пбраду ппдатака п уплати шланарине и даје на увид пвлащћенпм лицу 
Синдиката; 

3. пдбије изнпс пд зараде заппсленпг (уз претхпдну сагласнпст заппсленпг) и изврщи 
уплату на рашун фпндпва кпје Синдикат пснива (нпр.: щтрајкашки фпнд, фпнд 
сплидарнпсти, фпнд за превенцију радне инвалиднпсти и рекреативни пдмпр и 
сл.). 

 
Члан 146. 

 Факултет је у пбавези да пбезбеди услпве за несметан рад Синдиката у складу са 
закпнпм и пвим Правилникпм, пднпснп да пбезбеди: 

1. oдвojeну прoстoриjу зa рaд Синдикaтa и oдгoвaрajући прoстoр зa oдржaвaоe 
синдикaлних сaстaнaкa; 

2. прaвo нa кoрищћeоe тeлeфoнa, фoтoкoпир aпaрaтa и другa тeхнишкa срeдствa и 
oпрeму; 

3. слoбoду пoдeлe синдикaлних сaoпщтeоa и извeщтaja нa oглaсним тaблaмa 
Синдикaтa зa рeдoвнe синдикaлнe aктивнoсти, a у врeмe щтрajкa и нa другим 
мeстимa пo oдлуци Синдикaтa; 

4. пoстaвљaоe oглaснe тaблe на Факултету дoступнe нajвeћeм брojу зaпoслeних. 
 

Члан 147. 
 Факултет је дужан да пмпгући председнику Синдиката присуствoвaоe сeдницaмa 
Савета Факултета и седницама струшних oргaнa Факултета, и у тoм смислу je дужaн дa 
Синдикату дoстaвљa урeдaн пoзив сa мaтeриjaлoм зa нaвeдeнe сeдницe. 

 
Члaн 148. 

 Факултет je дужaн дa прeдсeднику Синдиката исплaћуje увeћaну мeсeшну плaту у 
висини oд 12%.  
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Члaн 149. 
 Факултет je oбaвeзaн дa представнику Синдикaтa oмoгући oдсуствoвaоe сa рaдa рaди 
рeaлизaциje прoгрaмских aктивнoсти и присуствoвaоa синдикaлним сaстaнцимa, 
кoнфeрeнциjaмa, сeдницaмa, сeминaримa и кoнгрeсимa, пo пoзиву oргaнa кojи oргaнизуje 
синдикaт. 
 Факултет je oбaвeзaн дa прeдставницима Синдикaтa кojи су изaбрaни у вищe oргaнe 
синдикaтa oмoгући oдсуствoвaоe сa рaдa зa ушeствoвaоe у рaду тих oргaнa, уз прилoжeн 
пoзив. 
 Факултет je oбaвeзaн дa прeдстaвницимa Синдикaтa кojи зaступajу шлaнoвe синдикaтa 
oргaнизoвaнe у пoсeбнa удружeоa у oквиру синдикaтa (рeкрeaциja, кaсe узajaмнe пoмoћи 
и сл.) oмoгући рaд, уз прилoжeн пoзив синдикaтa. 
 Факултет je дужaн дa прeдстaвницимa Синдиката oмoгући дa зaпoслeнимa дoстaвљajу 
инфoрмaциje, билтeнe, публикaциje, лeткe и другa дoкумeнтa oргaнизaциje синдикaтa кoja 
су у функциjи врщeоa синдикaлних aктивнoсти.   

Члaн 150. 
Oвлaщћeни прeдстaвник Синдиката имa прaвo нa нaкнaду плaтe, у склaду сa зaкoнoм, зa 
oдсуствo рaди oбaвљaоa слeдeћих синдикaлних функциja: 

1. кaдa je oдрeђeн зa кoлeктивнo прeгoвaрaоe, oднoснo oдрeђeн зa шлaнa oдбoрa зa 
кoлeктивнo прeгoвaрaоe зa врeмe прeгoвaрaоa; 

2. кaдa je oдрeђeн дa зaступa зaпoслeнoг у рaднoм спoру сa Факултетпм прeд 
aрбитрoм или судoм зa врeмe зaступaоa. 

 
Члaн 151. 

 Факултет нe мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду нити нa други нaшин дa стaви у нeпoвoљaн 
пoлoжaj зaпoслeнoг збoг оeгoвoг стaтусa или aктивнoсти у свojству представника 
заппслених, шлaнствa у синдикaту или ушeщћa у синдикaлним aктивнoстимa. 
 Факултет нe мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду, нити нa други нaшин дa стaви у нeпoвoљaн 
пoлoжaj (рaспoрeђивaоe нa другe, мaоe плaћeнe пoслoвe, рaспoрeђивaоe у другу 
oргaнизaциoну цeлину, прoглaщaвaоe тeхнoлoщким вищкoм) прeдстaвникa зaпoслeних 
(прeдсeдникa Синдиката, шлaнoвe oргaнa Синдикaтa, прeдсeдникa грaдскoг, пoкрajинскoг 
и рeпублишкoг oдбoрa, прeдсeдникa рeгиoнaлнoг цeнтрa) зa врeмe oбaвљaоa функциje и 
пo прeстaнку функциje, у склaду сa зaкoнoм. 

 
Члaн 152. 

 Зaпoслeнoм кojи je изaбрaн нa плaћeну прoфeсиoнaлну функциjу у синдикaту мируjу 
прaвa и oбaвeзe кoje сe стишу нa рaду и пo oснoву рaдa, oсим прaвa и oбaвeзa зa кoje je 
зaкoнoм, Ппсебним кплективним угпвпрпм пвим Правилникпм или угoвoрoм o рaду, 
oднoснo рeщeоeм друкшиje oдрeђeнo. 
 Зaпoслeни кoмe мируjу прaвa и oбaвeзe, бeз oбзирa нa дужину трajaоa мирoвaоa, имa 
прaвo дa сe у рoку oд 15 дaнa oд дaнa прeстaнкa функциje, врaти нa рaд на Факултет нa 
истe пoслoвe, a aкo тaквих пoслoвa нeмa, oндa сe рaспoрeђуje нa другe пoслoвe кojи 
oдгoвaрajу оeгoвoj врсти и стeпeну струшнe спрeмe. 
 

XVI МЕЂУСПБНИ ПДНПСИ 

Члан 153. 
 Синдикат имa прaвo дa oд Факултета зaхтeвa писaнe инфoрмaциje o питaоимa кoja сe 
oднoсe нa прaвa зaпoслeних пo oснoву рaдa и дa o свoм стaву пo тим питaоимa писаним 
путем oбaвeсти Факултет. 
 Факултет je дужaн дa нa писани зaхтeв oбaвeщтaвa Синдикат o свoм рaду и o 
пoслoвaоу, a нaрoшитo o: прoгрaму рaдa, рaзвojним плaнoвимa и оихoвoм утицajу нa 
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eкoнoмски и сoциjaлни пoлoжaj зaпoслeних, гoдищоeм извeщтajу o изврщeнoм плaну 
рaдa, структури oствaрeних прихoдa и пoдaцимa зa oбрaшун финaнсирaоa плaтa oд стрaнe 
oснивaшa, структури oствaрeних трoщкoвa и ушeщћу плaтa у трoщкoвимa пoслoвaоa 
Факултета, крeтaоу и прoмeнaмa плaтa, пoдaцимa o прoсeшнoj плaти и исплaћeним 
плaтaмa пo квaлификaциjaмa и пo oргaнизaциoним jeдиницaмa, зaщтити нa рaду и 
мeрaмa зa пoбoљщaоe услoвa рaдa и стaтусним прoмeнaмa и o другим питaоимa у 
склaду сa пoстигнутим спoрaзумoм и oпщтим aктимa. 
 Председник Синдиката, кап и представник пргана Синдиката, имају правп на пдсуствп 
са рада за синдикалне активнпсти у складу са шланпм 52. Ппсебнпг кплективнпг угпвпра. 
 Време кприщћеоа плаћених шаспва (пдсуствп са рада) у складу са шланпм 52. Ппсебнпг 
кплективнпг угпвпра, утврђује се према пптребама синдикалнпг делпваоа и уз дпгпвпр са 
Деканпм, какп пдсуствп лица из става 1. пвпг шлана не би угрпзилп пдвијаое прпцеса рада 
на Факултету.  
 

Члан 154. 
 За време пдсуствпваоа са рада у смислу шлана 153. пвпг Правилника, представници 
Синдиката пстварују накнаду зараде у висини зараде кпју би пстварили да раде. 
 

Члан 155. 
 Декан је дужан да пбавещтава Синдикат п питаоима кпја су пд битнпг знашаја за 
екпнпмски и спцијални пплпжај заппслених. 

XVII ШТРАЈК 

Члан 156. 
 При прганизпваоу и спрпвпђеоу щтрајка ушесници щтрајка мпрају впдити рашуна п 
пствариваоу Уставпм Републике Србије загарантпваних слпбпда и права других. 
 Штрајкпм се не сме угрпзити правп на живпт, здравље и лишну сигурнпст. 

 

Члан 157. 
 На нашин дпнпщеоа пдлуке п щтрајку примеоују се пдредбе статута синдиката и 

закпна.   
 Штрајк се мпра најавити у складу са закпнпм.  
 У пдлуци кпјпм се најављује щтрајк щтрајкашки пдбпр мпра назнашити щтрајкашке 
захтеве, местп, дан и време щтрајка, кап и ппдатке п щтрајкашкпм пдбпру.  
 На нашин спрпвпђеоа щтрајка примеоују се пдредбе закпна и Ппсебнпг кплективнпг 
угпвпра. 
 Збпг ушествпваоа у щтрајку прганизпванпм у складу са закпнпм, заппслени не мпгу 
бити стављени у неппвпљан пплпжај.  
 Заппслени кпји ушествују у щтрајку пстварују права из раднпг пднпса, у складу са 
закпнпм, угпвпрпм п раду и Ппсебним кплективним угпвпрпм. 

 
XVIII РЕШАВАОЕ СППРПВА У ПРИМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

Члан 158. 
 Сппрпви кпји настану у примени пвпг Правилника рещавају се пред арбитражпм и 
надлежним судпм. 
 Тумашеое пдредби пвпг Правилника даје Савет Факултета. 

 
Члан 159. 

 Арбитража се пбразује за сваки настали сппр и исти ће се рещавати схпднп Закпну п 
мирнпм рещаваоу радних сппрпва („Сл. гласник РС" бр. 125/2004 104/2009 и 50/2018,) и 
Правилника п ппступку мирнпг рещаваоа раднпг сппра („Сл. гласник РС" бр. 12/2005, 
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84/2005 и 1/2019), а трпщкпве рада арбитраже ушесници рещаваоа сппрпва снпсиће 
сплидарнп. 

 
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 160. 
  Измене и дппуне пвпг Правилника врще се на нашин и пп ппступку за оегпвп 

дпнпщеое. 

Члан 161. 
 Акп су неке пдредбе пвпг Правилника супрптне закпну, или Ппсебнпм кплективнпм 
угпвпру примеоиваће се пдгпварајуће пдредбе Закпна пднпснп Ппсебнпг кплективнпг 
угпвпра. 
 На питаоа кпја нису уређена пвим Правилникпм примеоиваће се пдгпварајуће 
пдредба Закпна пднпснп Ппсебнпг кплективнпг угпвпра. 

Члан 162. 
 Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли и 
интернет страници Факултета. 
 Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п раду пд 
18.10.2013. гпдине, Правилник п пбрашуну зарада заппслених на Технплпщкпм факултету 
020-1477/1 пд 03.01.2017. гпдине. 

 
 
 

Председник Савета Факултета  
Прпф. др Гпрдана Ћеткпвић 

 

 

 

 


