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Резиме:  Појава COVID-19 болести у нашој земљи намеће одређена прилагођавања процеса 

рада новонасталим околностима и мјерама. Због тога је у овом чланку дат приказ одређених 

рјешења Закона о раду Републике Српске. 

Тако сада у први план долазе запостављени институти радног права – рад ван просторија 

послодавца, рад на даљину и рад од куће. Послодавци се сусрећу и са већим бројем радника 

којима је одређена изолација због чега смо приказали модалитете евиденција одсуства и с тим у 

вези обрачун плате или накнаде. На крају смо се дотакли крајњих мјера уколико је пословање 

послодавца дестабилизовано у мјери да је престала потреба за радом радника. .    

 

 

Кључне ријечи: корона, ванредна ситуација, виша сила, рад од куће, обустава рада, одсуство, 

накнада плате. 

 

 

 

УВОД  

У Републици Српској, као и у Босни и Херцеговини на снази су посебне мјере ради спречавања 

ширења корона болести COVID - 2019. 

Директна посљедица ових мјера је прилагођавање процеса рада јавних и приватних субјеката 

новонасталим околностима.  

То подразумијева поштивање наредби и забрана надлежних власти које се односе на забрану 

рада већине услужних дјелатности (трговина, угоститељство, туризам), као и на редован рад (у 

ванредним околностима) трговина робом широке потрошње/прехрамбених артикала те апотека 

као и других јавних служби, али и мјера самоизолације или карантина појединаца - радника.  

С обзиром да многи субјекти имају дилеме у примјени радно-правне регулативе у овим 

ванредним околностима обрадићемо одређене ситуације кроз релевантне одредбе Закона о 

раду1 (у даљем тексту: ЗОР). 

 

ВИША СИЛА И ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 

 

Према општеприхваћеним правним дефиницијама виша сила (лат. vis maior) је сваки природни 

догађај или људска радња која се не може приписати у кривицу одговорном лицу, који се нису 

могли предвидјети или спријечити,  а због којих је наступила штета. Због овако широко 

постављене дефиниције, вишом силом се сматрају: 

- Природне несреће (земљотрес, суша, поплава, ерупција вулкана, удар грома); 

- Епидемија; 

- Рат, оружана побуна; 

- Забрана надлежног органа (забрана рада у условима епидемије као мјера за спречавање 

ширења исте, забрана увоза или извоза); 

- Мјере надлежних органа на спречавању ширења епидемије (забрана рада, забрана 

јавног окупљања, забрана кретања – полицијски час, затварање међудржавних граница 

и сл.) 

                                                 
1 Службени гласник Републике Српске, број 1/16, 66/18 



 

Виша сила није децидно дефинисана ЗОР, али јесте посредно.      

Наиме, радник је дужан да привремено обавља послове који не одговарају ни врсти ни степену 

његовог стручног образовања, знања и радног искуства у случају више силе (природних или 

других несрећа у којима је угрожен живот и здравље људи или имовина), спасавања 

људских живота и здравља, изненадног квара постројења, сировина и материјала који 

проузрокују потпун или дјелимичан застој радног процеса код послодавца, ако је оспособљен 

за руковање средствима рада и средствима заштите на раду на пословима које је дужан 

привремено обављати, док те околности трају.2 

 

Чланом 4. Закона о заштити становништва од заразних болести3 (у даљем тексту: ЗЗСЗБ) 

појмовно је уређено значење ванреднe ситуације. То је ситуација у којој су ризици и пријетње 

или посљедице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности за становништво, животну 

средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или посљедице 

није могуће спријечити или отклонити редовним дјеловањем надлежних органа и служби, због 

чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употријебити посебне мјере, снаге и 

средства уз појачан режим активности.  

У таквим околностима, а с циљем заштите становништва од заразних болести републички 

органи, органи јединице локалне самоуправе, правна лица, предузетници и физичка лица дужни 

су да планирају и предузимају мјере за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 

заразних болести утврђених ЗЗСЗБ4. 

Код извршавања ових обавеза, посебну улогу у заштити становништва од заразних болести 

имају здравствене установе, здравствени радници и здравствени сарадници, а у превенцији 

зооноза и ветеринарске организације и ветеринарски радници5. То свакако подразумијева да је 

највећи терет рада у ванредној ситуацији управо на овим установама и овој категорији радника.  

 

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ НА РАДНОМ МЈЕСТУ 

 
Сваки послодавац је дужан да предузме опште и посебне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести, у складу са законом. 

Према члану 9. став 1. ЗЗСЗБ, републички органи, органи јединице локалне самоуправе, правна 

лица, предузетници и физичка лица дужни су да обезбиједе основне услове за одржавање личне 

и опште хигијене на јавним и радним мјестима, а сваки грађанин дужан је да одржава личну и 

општу хигијену. 

Конкретизација ове норме у ванредним околностима се испољава у обавези послодавца да 

примјењује и проводи све мјере наложене од стране надлежних органа.  

 

Једна од најбитнијих мјера је моментално удаљавање појединца из радне средине уколико се 

појаве неки симптоми респираторних болести или симптоми болести изазаване SARS-CoV-26 

вирусом. Ако постоји сумња да је радник био у контакту са извором коронавируса или радник 

почне показивати знакове болести дисајног система о томе мора одмах обавијестити 

овлаштеног радника заштите на раду или друго одговорно лице послодавца ради предузимања 

мјера заштите здравља осталих радника. Поред тога, радник мора напустити радно мјесто те 

обавијестити свог љекара породичне медицине или епидемиолошку службу. 

Ова обавеза радника произилази и из члана 29. став 1. ЗЗСЗБ, према којем лице обољело од 

заразне болести има право и обавезу да се лијечи и предузима мјере за заштиту других лица од 

заразне болести, а по захтјеву доктора медицине дужно је да се изолује у адекватним условима. 

У случају сумње на болест радника узроковану коронавирусом, радник заштите на раду или 

друго одговорно лице послодавца мора одмах контактирати надлежног епидемиолога те 

                                                 
2 ЗОР, члан 15. став 2. 
3 Службени гласник Републике Српске, број 90/17 
4 ЗЗСЗБ, члан 3. став 1. 
5 ЗЗСЗБ, члан 3. став 2. 
6 Званичан назив корона вируса који изазива COVID-19 болест 



предузети све друге одговарајуће мјере потребне за спречавање даљег ширења могуће заразе на 

радном мјесту. Између осталог, овај радник односно овлаштено лице послодавца налаже и 

моментално удаљавање зараженог радника с радног мјеста. Уз то, превентивно се удаљавају и 

радници који су били у контакту са овим радником. Након тога се спроводе мјере дезинфекције 

контаминираних површина од стране овлаштене службе -  здравствене установе или друга 

правна лица који испуњавају прописане услове који се односе на кадар, простор и опрему. 

Овлаштена установа мора посједовати рјешење Министра здравља и социјалне заштите којим 

се утврђује испуњеност услова за овлашћеног извођача за обављање послова дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације.  

 

Као једну од мјера сузбијања ширења епидемије, послодавци су дужни да организују процес 

рада у условима ванредне ситуације. Зависно од дјелатности послодавца, послодавац је дужан 

да: 

- Пошаље раднике на одсуство уколико је наложена обустава рада послодавца; 

- Изврши скраћење радног времена уколико се ради о јавном сектору односно приватном 

сектору који није обухваћен забраном рада; 

- смањи број радника који долазе на посао;  

- уведе рад од куће или рад на даљину;  

- уведе рад у смјенама како би се смањила интеракција међу радницима.  

 

ОБУСТАВА РАДА ПОСЛОДАВЦА 

 

Обустава рада представља најдрастичнију мјеру која ће имати несагледиве посљедице за 

пословање послодавца.  

Обустава рада може настати због забране рада наложене од стране надлежних органа. То су: 

обустава наставе у основним и средњим школама те високошколским инститиуцијама; забрана 

јавног окупљања у затвореном простору што утиче на рад свих институција чији рад није 

неопходан у вријеме кризног периода (нпр. установе културе), али и на рад свих услужних 

дјелатности које не потпадају под дјелатност трговина прехрамбених производа, односно роба 

широке потрошње и апотекарских установа. 

ЗОР не садржи посебне одредбе о правима радника за вријеме наређеног прекида од стране 

надлежних органа као што је то нпр. у Републици Србији експлицитно прописано чланом 117. 

Закона о раду7.  

Наређени прекид рада у редовним околностима потиче од надлежног инспектора, међутим у 

ванредним околностима такве наредбе издају извршни органи, штабови за ванредне ситуације и 

сл. Пропуст је законодавца у Републици Српској што није утврдио ову врсту одсуства због чега 

послодавци нису посветили појачану пажњу приликом доношења општег акта да уреде висину 

накнаде плате радиницима у овим околностима као и трајање ове врсте одсуства. Због тога 

послодавци морају да примјене оно што им је доступно одредбама ЗОР, а то је упућивање на 

чекање сходно члану 91. ЗОР.  

Обустава рада може настати и у другим дјелатностима због пословно условљених разлога. То 

се дешава у производним дјелатностима које зависе од међународног промета роба те увоза или 

извоза (немогућност набавке сировина за производњу, немогућност продаје готових производа 

и сл.).  

 

Усљед ових околности потребно је размотрити статус најмање двије категорије радника:  

- статус радника у привредним субјектима којима је потпуно забрањен рад;  

- статус радника који су на „принудном“ одсуству због смањеног капацитета на минимум 

пословног процеса. 

 

Већина држава, па тако и Босна и Херцеговина су у овој кризи одабрале мјере којима ће се 

спасити људски животи уз ризик пропадања привреде. Санација штетних ефеката за привреду 

                                                 
7 Службени гласник Републике Србије, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење 



ће бити разматрана и рјешавана у неком будућем периоду када прође опасност од корона 

вируса. 

Но послодавци оправдано имају одређене дилеме, односно сада морају примјенити 

радноправне прописе како би у будућности избјегли и друге трошкове - евентуалног радног 

спора. 

 

У условима ванредне ситуације послодавци треба да примјењују мјере полазећи од 

најповољније за радника. 

 

Годишњи одмор 

Послодавци код којих је забрањен рад (угоститељство, превоз) или који због недостатка 

корисника услуга (хотели) или сировина (фабрике) треба прво раднике да упуте на колективни 

годишњи одмор. То је значајно због три разлога. 

Прво, за вријеме годишњег одмора радник прима накнаду плате у висини 100% просјечне плате 

коју је остварио у одговарајућем претходном периоду или од плате коју би остварио да је био 

на раду. На овако исплаћену накнаду послодавац је дужан да плати порезе и доприносе у пуном 

капацитету као да је вршио исплату плате.   

Друго, када се укине ванредна ситуација и мјере које су произашле у тој ситуацији, живот и рад 

ће се поступно враћати у нормалу. У том првом периоду након кризе требало би да радници 

наставе да раде у пуном капацитету и то без захтјева за кориштење одмора и одсустава. 

Уколико је послодавац раднику омогућио кориштење годишњег одмора у вријеме ванредне 

ситуације, он је тиме заправо искористио своје право да одреди период кориштења годишњег 

одмора у зависности од потреба процеса рада. Иако је чланом 84. став 1. ЗОР дата могућност да 

радник изабере период кориштења годишњег одмора уз сагласност послодавца, у овим 

околностима та норма није примјенљива. 

И на крају,  уколико се касније анализом свих финансијских и пословних показатеља утврди 

потреба за отказом уговора о раду због технолошких разлога послодавац је већ испунио једну 

од својих обавеза у тој ситуацији. Примјеном аналогије из члана 88. ЗОР, послодавац је у 

обавези да прије престанка уговора о раду раднику омогући кориштење годишњег одмора. 

Уколико послодавац својом кривицом не омогући кориштење годишњег одмора раднику прије 

престанка годишњег одмора биће дужан да му исплати накнаду штете у висини просјечне плате 

радника остварене у претходна три мјесеца, сразмјерно дужини неискоришћеног годишњег 

одмора.  

 

Уколико радник има неискориштеног годишњег одмора из 2019. године прво треба да 

искористи тај одмор. Тек онда може да користи годишњи одмор за 2020. годину. Посебно се 

наглашава обавеза послодавца да раднику омогући кориштење пуног одмора иако радник исти 

користи у мјесецу марту, тј. у првом кварталу године. Дакле, раднику ће бити утврђен годишњи 

одмор од 20 радних дана плус увећања прописана општима актом.    

 

Законито утврђење годишњег одмора подразумијева и доношење распореда кориштења 

годишњег одмора.  

Није довољно да послодавац донесе распоред, него је дужан да раднике благовремено писаним 

путем обавијести о истом.  На основу распореда, послодавац ће донијети и појединачна 

рјешења о трајању и периоду кориштења годишњег одмора за 2020. годину. Ово рјешење се 

мора раднику доставити. Поштујући препоруке надлежних органа у циљу избјегавања 

контаката, упутно би било раднику послати рјешење путем препоручене поште. 

 

 

 

Упућивање радника на чекање 

Према члану 91. став 1. ЗОР, послодавац  радника упутити на плаћено одсуство (чекање) у 

случају непланираног привременог смањења обима послова код послодавца, као и разлога 

економскофинансијске или техничко-технолошке природе. Иако су у питању ванредне 



околности, требало би да послодавац уведе ову мјеру уз консултације са синдикатом, односно 

ако синдикат није организован код послодавца онда са савјетом радника. 

Основ за упућивање на чекање је садржан у објективним разлозима због којих је код 

послодавца дошло до смањења обима посла. То може бити било која ситуација  као што је 

смањење потражње за робом или услугама послодавца каква је и ванредна ситуација када 

потрошачи купују само производе који су им неопходни у новонасталим околностима (храна, 

лијекови, средства за чишћење и дезинфекцију).  

 

Разлози економскофинансијске природе могу бити разнолики. Забрана рада одређеним 

субјектима за вријеме ванредне ситуације свакако потпада под разлоге економскофинансијске 

природе. Овдје спадају и поремећаји на тржишту, недостатак сировина и другог 

репроматеријала (полупроизводи, помоћни материјали, заштитна средства у пољопривреди, 

резервни дијелови, амбалажа и енергенти), застој у снадбијевању, поремећај у енергетском 

систему, забране увоза/извоза, затварање граница и друге административне мјере. 

 

Разлози техничко-технолошке природе обухватају увођење нових технологија, машина и 

средстава за рад. Због тога смо мишљења да ови разлози неће бити значајније заступљени код 

упућивања радника на чекање у ванредној ситуацији изазаваној појавом корона вируса. 

 

За вријеме трајања одсуства због упућивања на чекање радници остварују право на накнаду 

плате у висини од најмање 50% просјечне плате радника остварене у претходна три мјесеца.  

Да подсјетимо, под платом се подразумијева плата која се састоји од дијела плате за обављени 

рад и времена проведеног на раду, увећања плате прописаних ЗОР, општим актом и уговором о 

раду и других примања по основу радног односа, у складу са законом, општим актом и 

уговором о раду8. Међутим, у овом случају јасно је да ће се за утврђивање износа накнаде као 

основица рачунати само основна плата из члана 123. ЗОР увећана за минули стаж и друга 

увећања, док се ту неће рачунати друга примања по основу радног односа као што је накнада 

трошкова за долазак на посао и повратак са посла, накнада трошкова за топли оброк и сл. Ово 

из разлога што ови трошкови неће настати када радник не долази на посао, због чега 

послодавац није у обавези да исте накнади раднику. 

 

Са исплатом накнаде нераскидиво је везана уплата пореза и доприноса, а то је једно од 

битнијих питања које мучи послодавце у овој ванредној ситуацији.9   

Уколико износ накнаде раднику не прелази 500,00 КМ, послодавац није у обавези да плати 

порез, али је у обавези да плати све доприносе. 

 

На примјеру радника који прима плату у висини најниже плате ћемо приказати обавезе 

послодавца. 

Најнижа плата у Републици Српској за 2020. годину износи 520,00 КМ10. Ако радник на ову 

плату има увећање од 30,00 КМ, полазимо од тога да је његова плата износи 550,00 КМ. 

Просјечна плата (након опопрезивања) за три мјесеца износи 550,00 КМ, док 50% од те плате 

износи 275,00 КМ.  

                                                 
8 ЗОР, члан 121. став 1. 
9 https://unijauprs.org/unija-uputila-drugi-set-prijedloga-vladi-rs-za-pomoc-privredi/, datum pristupa: 

21.03.2020. godine 
10 Одлука о најнижој плати, Службени гласник Репубике Српске, број 3/20 

https://unijauprs.org/unija-uputila-drugi-set-prijedloga-vladi-rs-za-pomoc-privredi/


 

Накнада 

плате у 

КМ 

Бруто накнада Порез11 Доприноси 

275,00 275/0,672= 

409,22 

0 409,22x0,328= 

134,23 

    

 

Ставом  3. члана 90. ЗОР прописано је да се колективним уговором уређују начин упућивања 

радника, дужина трајања, међусобна права и обавезе радника и друга питања везана за ближе 

уређење овог одсуства.  

Незакључивање општег колективног уговора односно колективног уговора на нивоу 

послодавца  тиме постаје терет за послодавце, јер не могу ово одсуство детаљније уредити 

правилником о раду. 

 

У сваком случају, послодавац је дужан донијети рјешење о упућивању радника на чекање. 

Рјешење садржи сљедеће елементе у диспозитиву: име и презиме радника, назив радног мјеста 

на које је распоређен, трајање плаћеног одсуства на које је упућен исказано у радним данима, 

разлог због којег је упућен (смањење обима посла или забрана рада послодавца узроковано 

пандемијом COVID-19), период одсуствовања, дан кад је раднк дужан да се јави на рад, податак 

о накнади плате за вријеме одсуства. Рјешење мора бити образложено те садржавати одредбу о 

правном лијеку и потпис директора односно другог овлаштеног лица. 

У овим околностима, сва рјешења раднику треба доставити препорученом поштом, а због 

ванредних околности упутно је раднику скенирано рјешење доставити и електронским путем. 

 

Плаћено одсуство због више силе 

Ова врста одсуства се заснива на члану 90. став 1. ЗОР. У случају да је радник због више силе 

или хаварије на машинама или другим средствима рада спријечен да извршава своје обавезе из 

уговора о раду, има право на плаћено одсуство за које вријеме остварује накнаду плате у 

висини од 50% плате коју би остварио да је радио. 

Плата се стиче по основу рада а не радног односа, па је без обављеног рада не може остварити 

ни лице у радном односу.12 

Ако се опет вратимо на дефиницију плате из члана 123. ЗОР, те дефиницију плате као 

противвриједности за извршени рад плату ћемо уско тумачити на начин да се као основица 

узима основна плата увећана за минули стаж јер то је она плата (након опорезивања) која би 

раднику била исплаћена да је радио. Дакле, као плата се посматра само плата за обављени рад и 

вријеме проведено на раду. 

 

Примања радника која немају правну природу плате су, одредбом члана 132. ЗОР, дефинисана 

као друга примања по основу рада и не улазе у појам плате у смислу утврђивања накнаде за 

плаћено одсуство због више силе. У недостатку аутентичног тумачења норме указаћемо на 

сљедеће мишљење да је стварна намјера законодавца била да се под појмом плате из чл.90.ст.1. 

Закона о раду, третира плата у смислу ранијих прописа, тј. новчана награда за рад раднику, 

искључујући материјалне трошкове који се раднику исплаћују у случају обављања рада, јер би , 

обрачун накнаде плате на начин да се у основицу обрачуна укључују и непостојећи трошкови,  

био неприхватљив, супротан елементарној логици и природи уговора о раду, који уговор је по 

природи теретан, а не доброчин правни посао13.   

 

Сам обрачун пореза и доприноса ће бити идентичан као у претходној табели уколико износ 

накнаде не прелази 500,00 КМ. 

                                                 
11 Порески одбитак 500,00 КМ мјесечно, односно 6.000,00 КМ годишње 
12 Ивошевић З., Проблеми у примени општих прописа о заради, дисциплинској одговорности, удаљењу 

са рада и правним последицама престанка  радног односа, Избор судске праксе, број 1/2020, стр. 22. 
13 https://advokaticvijanovic.com/prava-radnika-i-obaveze-poslodavca/ , datum pristupa: 22.03.2020. godine 

https://advokaticvijanovic.com/prava-radnika-i-obaveze-poslodavca/


Уколико износ накнаде прелази 500,00 КМ обрачун је сљедећи: 

 

 

Накнада 

плате у КМ 

прије 

опорезивања 

Бруто накнада Порез14 Доприноси 

1.000,00 1.488,10 50,00 488,10 

 

Ставом 2. члана 90. ЗОР прописано је да се општим актима могу ближе уредити услови и начин 

остваривања права из става 1. тог члана. Уколико послодавац ово одсуство није поближе 

уредио општим актом, свакако ће одлучити рјешењем. Рјешење, као и у претходном случају 

одсуства, садржи: диспозитив, образложење и поуку о правном лијеку. У диспозитиву и 

образложењу требају бити наведени: име и презиме радника, назив радног мјеста на које је 

распоређен, трајање плаћеног одсуства на које је упућен исказано у радним данима, разлог због 

којег је упућен (виша сила узрокована пандемијом COVID-19), период одсуствовања, дан кад је 

радник дужан да се јави на рад, податак о накнади плате за вријеме одсуства. Рјешење се 

обавезно доставља препорученом поштом, а може додатно и елекетронским путем. 

   

СКРАЋЕНО РАДНО ВРИЈЕМЕ 

 

Једна од мјера које нужно прате минимум процеса рада је и скраћено радно вријеме, тачније 

непуно радно вријеме. 

За разлику од пуног радног времена (40 часова седмично), непуно радно вријеме је свако које 

траје краће од пуног радног времема. Већина послодаваца код којих се процес рада мора 

одвијати и у условима ванредне ситуације је одабрала опцију да радници који долазе на рад 

раде у краћем режиму – половину радног времена тј. четири сата дневно. 

Иако се у овој ситуацији користи термин скраћеног радног времена, указујемо да је чланом 59. 

ЗОР другачије дефинисан овај појам. Према ставу 1. овог члана, радно вријеме радника који 

раде на радним мјестима и пословима на којима и поред примјене одговарајућих мјера и 

средстава заштите на раду постоји повећано штетно дејство услова рада на здравље радника 

скраћује се сразмјерно том штетном дејству, а највише до десет часова седмично (послови са 

повећаним ризиком).  

Иако већина послова досад није била са повећаним ризиком, сад су фактички сви послови који 

укључују социјални контакт послови са повећаним ризиком. Међутим, правно гледано радно 

мјесто са повећаним ризиком је радно мјесто утврђено актом о процјени ризика на коме, и 

поред потпуно или дјелимично примијењених мјера у складу са законом, постоје околности 

које могу да угрозе заштиту и здравље запосленог15. 

 

На основу става 2. члана 59. ЗОР, о скраћењу радног времена у смислу става 1. тог члана 

одлучује министарство надлежно за послове рада на захтјев послодавца, заинтересованог 

радника, инспектора рада или синдиката, а на основу стручне анализе сачињене од овлашћене 

научне или стручне организације. Министарство рада и социјалне заштите Републике Српске 

није донијело подзаконски акт којим би се регулисало (скраћено) радно вријеме за вријеме 

ванредне ситуације. Но акти надлежних органа (штабова за ванредне ситуације на републичком 

или локалном нивоу) за вријеме ванредне ситуације би се могли третирати као основ за 

скраћење радног времена. Из тог разлога смо мишљења да радници који раде у вријеме 

ванредне ситуације треба да остваре пуну плату као да су радили пуно радно вријеме. Наиме, у 

редовним околностима радник остварује права из радног односа сразмјерно времену 

проведеном на раду16.   

                                                 
14 Порески одбитак 500,00 КМ мјесечно, односно 6.000,00 КМ годишње 
15 Закон о заштити на раду, Службени гласник Републике Српске, број 1/08,  13/10, члан 2. тачка љ) 
16 ЗОР, члан 42. став 1. 



Но у ванредним околностима мишљења смо да ову норму треба избјећи и примјенити норму из 

става 3. члана 59. ЗОР. Скраћено радно вријеме из става 2. члана 59. ЗОР у погледу права 

радника, сматра се пуним радним временом. То значи да ће радник остварити пуну плату иако 

је радио пола радног времена. 

То је и оправдано, јер радници који долазе на посао и раде у социјалној интеракцији имају већи 

ризик по здравље и то не само своје него и својих породица. Стога, пуна плата представља 

један вид компензације за рад у отежаним условима. 

 

РАД У СМЈЕНАМА 

 

Послодавци који нису у могућности да организују рад од куће, дужни су да организују рад у 

смјенама како би што мањи број лица рад обављао у истовремено у једној просторији. 

Рад у смјенама је регулисан чланом 74. ЗОР. Према ставу 1. тог члана, рад у смјенама је 

организација рада код послодавца према којој се радници на истим радним мјестима смјењују 

према утврђеном распореду, при чему измјена смјена може да буде континуирана или са 

прекидима током одређеног периода дана или седмица.  

У овим околоностима послодавац може да уведе другу смјену, док није оправдано постојање 

треће смјене17. Због тога се овдје нећемо бавити ограничењимаа која се односе на ноћни рад у 

смјенама.  

 

Радник који ради у смјенама је лице запослено код послодавца код кога ке рад организован у 

смјенама и који у току мјесеца посао обавља у различитим смјенама најмање трећину свог 

радног времена.   

 

Измјену смјена треба организовати у краћим интервалима и благовремено обавијестити 

раднике о распореду радног времена. Овдје послодавац доноси одлуку, те није у обавези 

доносити рјешење сваком раднику. 

 

За вријеме рада у смјенама радник нема право на увећање плате, осим ако је ово увећање 

регулисано општим актом (колективним уговором или правилником о раду) или уговором о 

раду. Дакле, радник ће примати уговорену плату.   

 

РАД ОД КУЋЕ 

 

Већина држава али и послодаваца је у времену ове кризе одабрала опцију рада од куће за оне 

послове и дјелатности гдје то процес рада дозвољава. Република Србија је ово прописала 

Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања18. Тако је послодавац 

дужан да омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и 

рад од куће) на свим радним мјестима на којима је могуће организовати такав рад у складу са 

општим актом и уговором о раду. Код већине закључених уговора о раду такав рад није 

предвиђен. У Републици Српској и Федерацији БИХ организација рада на овај начин је дата је 

препорукама надлежних органа. 

 

Због тога ће послодавци рјешењем уредити права и обавезе радника за вријеме рада од куће. 

 

Радни однос ван просторија послодавца примарно је уређен чл. 44. и 45. ЗОР, али ова врста 

радног односа се разликује од рада од куће у ванредној ситуацији.  

Према члану 44. ЗОР, радни однос може да се заснује за обављање послова ван просторија 

послодавца, а то може бити рад на даљину и рад од куће. 

 

                                                 
17 Ово се не односи на службе или органе које пружају услуге 24 часа дневно и у ванредним околностима 

(здравство, органи унутрашњих послова, инспекције, комунална полиција итд.) 
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Ова два начина рада разликују се само по средствима за рад. Рад на даљину се обавља уз 

употребу средстава информационе технологије као што су интернет, телефонија, видео уређаји 

и сл. Рад од куће обавља се стандардним средствима за рад.  

 

Ставом 3. овог члана прописани су обавезни елементи уговора о раду ван просторија 

послодавца. То су: 

1) подаци из члана 35. ЗОР које мора да садржи сваки уговор о раду, 

2) трајање радног времена, 

3) врсту послова и начин организовања рада, 

4) услове рада и начин вршења надзора над радом радника, 

5) висину плате за обављени рад и рокове исплате, 

6) коришћење и употребу средстава за рад радника и накнаду за њихову употребу, 

7) накнаду других трошкова рада и начин њиховог утврђивања и 

8) друга права и обавезе. 

 

Ограничење који послови могу да да обављају ван просторија послодавца је садржано у ставу  

4. члана 44. ЗОР. Послодавац може да ван својих просторија уговори послове који нису опасни 

или штетни по здравље радника и других лица и не угрожавају радну средину. При 

закључивању ових уговора послодавац има још једну обавезу, дужан је да овај уговор 

региструје код надлежног органа. Но овдје у пракси постоји један проблем. Правилником о 

регистрацији уговора о раду ван просторија послодавца и уговора о раду кућног помоћног 

особља19 је прописан поступак, начин регистрације ових уговора и садржај Регистра Уговора 

ван просторија послодавца и Уговора о раду кућног помоћног особља, пријаве за упис 

наведених уговора у Регистар и пријаве за упис измјена и допуна тих уговора. Прије одређеног 

времена, обратили смо се усмено и у писаној форми Градској управи Града Бања Лука са 

захтјевом за подацима од значаја за примјену ових норми, као што су износ таксе, те број 

регистрованих уговора. Прибављени усмени подаци су били поражавајући, надлежни орган 

јединице локалне самоуправе у највећем граду Републике Српске није успоставио тај Регистар 

те самим тим нису нам били доступни подаци од значаја за послодавце и регистрацију уговора. 

Закључили смо да ни остале мање јединице локалне самоуправе вјероватно нису успоставиле 

регистар који се води у јединици локалне самоуправе према сједишту послодавца.  

Вођење овог регистра има велики значај у циљу заштите права радника (инспекцијски и 

порески надзор), те спречавање рада „на црно“. 

 

Рад на основу уговора о раду ван просторија послодавца карактерише начело субординације тј. 

подређености радника власти послодавца иако се радник не налази у просторијама послодавца. 

 

Ова врста уговора у модерним системима је у узлазној путањи јер су послодавци препознали 

исте као битне факторе смањења трошкова пословања (долазак радника на посао и повратак са 

посла, накнада за топли оброк, трошкови струје, телефона, гријања радних просторија и сл.). Но 

због тога послодавац треба раднику признати и исплатити одређене трошкове који прате овакав 

рад као што су потрошни материјал, амортизација личних средстава радника, кварови на 

опреми) и сл.   

 

Иако је чланом 45. ЗОР извршено одступање да се рад обавља лично, сматрамо да рад ван 

просторија послодавца не могу обављати радник  и чланови његове уже породице него само 

радник. 

 

Кад ове норме поставимо у реалан оквир изазван пандемијом SARS-CoV-2 вируса, уочићемо да 

рад од куће представља комбинацију рада на даљину и рада од куће. Ово из разлога што се од 

куће могу обављати углавном канцеларијски послови уз обавезу радника да у радно вријеме 

буде доступан послодавцу путем телефона, електронске поште или на други начин.  
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Како овдје долази до преплитања приватне и пословне сфере, послодавац мора да води рачуна 

да превише не задире у приватни живот радника нпр. видео позиви, видео камере и сл. То значи 

да послодавац није овлаштен вршити надзор над радом радника који ради од куће. Али може 

вршити надзор резултата рада.  

Такође, радник је обавезан да послодавцу достави резултате свог рада у временским периодима 

и начин како се радник и послодавац договоре, такође електронским путем.  

 

С обзиром да ће послодавац донијети рјешење о раду од куће, као и да се ради о привременој 

мјери која ће трајати док постоји ванредна ситуација, мишљења смо да послодавац није у 

обавези регистрације овог рада код надлежног органа.  

Но рјешење свакако треба да садржи права и обавезе радника и послодавца за вријеме рада од 

куће, што значи да треба да садржи битне елементе овог уговора прилагођене форми и садржају 

рјешења. 

 

За вријеме рада од куће радник остварује плату у пуном капацитету јер он ради и обавља своје 

радне задатке. 

 

 

ИЗОЛАЦИЈА И ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО? 

 

Oвих дана се често помиње ријеч самоизолација иако се иста не заснива на позитивним 

прописима. 

Посебним прописом дато је значење а тиме и дефиниција појмовима изолација и карантин. 

Изолација је противепидемијска мјера просторног издвајања зараженог лица, током периода 

заразности, на мјесто и под таквим условима којим се спречава или ограничава директни, 

односно индиректни пренос узрочника заразне болести са зараженог лица на осјетљиво или 

друго лице.20 

Карантин је мјера ограничавања кретања здравих лица која су била у контакту са обољелим од 

заразне болести током периода максималне инкубације за ту болест, рачунајући од дана 

посљедњег контакта са обољелим, са циљем да се спријечи ширење заразне болести.21 

 

У вријеме пандемије и спречавања ширења заразе од есенцијалног значаја је статус радника 

који су у кућној изолацији због заражености или сумње на зараженост вирусом корона. Према 

препорукама здравстевених установа изолација траје 14 дана, тј. десет радних дана.   

ЗОР не садржи норме које би се могле примјенити на ову нову врсту одсуства. 

 

Према искуствима земаља у региону које се нешто дуже од нас сусрећу са овом проблематиком 

можемо закључити да се овдје ради о неколико различитих категорија радника. 

 

Радници који су у изолацији нису болесни, те је искључена могућност да им љекар изда 

потврду у смислу члана 119. ЗОР, односно новчану дознаку. Код неких радника ће надлежни 

орган издати рјешење о самоизолацији. Но битно је да радници не злоупотребљавају недостатак 

исправа којима се доказује овај статус како би били заштићени у погледу својих права из 

радног односа.  

 

Мјера карантина се одређује рјешењем здравственог инспектора и то рјешење представља 

основ за одсуство радника са рада. 

 

Уколико постоји могућност да овај радник ради од куће имаће право на пуну плату. Друга 

могућност је да се  радник и послодавац договоре да радник за ово вријеме користи годишњи 

одмор и у том случају оствариће право на наканаду плате у висини од 100% просјечне плате 
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коју је радник остварио у одговарајућем претходном периоду или од плате коју би остварио да 

је био на раду. 

 

Радници код којих је тест на COVID – 19 позитиван свакако ће имати важећу исправу коју 

треба да доставе послодавцу као акт надлежног органа којим се потврђује потреба 

самоизолације. Уколико радник достави дознаку или потврду надлежног љекара сматра се да је 

спријечен за рад сходно прописима о здравственом осигурању. Висина накнаде плате коју 

обезбјеђује послодавац се креће од 70% до 90%, а послодавац обезбјеђује средства за одсуства 

до 30 дана.22 Преко 30 дана а најдуже до годину дана средства обезбјеђује Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске. Уколико је неспособност за рад узрокована изолованошћу као 

клицоноше или због појаве заразе у његовој околини накнада се одређује у висини 90% од 

основа. Према члану 21. став 1. Правилника, основ за обрачун накнаде плате за вријеме 

привремене неспособности за рад је нето плата23 коју би радник (осигураник Фонда) остварио 

да је био на раду. 

 

Замјена радника који се налази у изолацији или карантину се може извршити привремним 

распоредом другог радника. Без сагласности радника привремени распоред може да траје 60 

дана у току једне године, с тим да привремено распоређени радник има право на плату која је за 

њега повољнија. 

 

НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО 

 

На основу члана 92. ЗОР, послодавац може раднику одобрити неплаћено одсуство и у другим 

оправданим случајевима. Такав случај може бити на захтјев радника одобрен и у ванредној 

ситуацији. Уобичајено се неплаћено одсуство одобрава због личних потреба радника. Радник уз 

захтјев није дужан да приложи доказ како је то прописано за захтјев за плаћено одсуство. Стога 

сматрамо да у овој ванредној ситуацији послодавац може на захтјев радник одобрити 

неплаћено одсуство о чему је дужан одлучити рјешењем. Раднику за вријеме трајања одсуства 

права и обавезе по основу рада мирују. 

 

ИЗМЈЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА 

 

Непуно радно вријеме може утицати на промјене на плати, што је један од разлога за измјену 

уговора о раду сходно члану 170. ЗОР.  Овим чланом прописани су и други разлози за измјену 

уговорених услова рада, док је сама процедура уређена чланом 171. ЗОР.  

 

Послодавац је у обавези да раднику достави понуду уколико жели да измјени неки од битних 

елемената уговора прописаних чланом 170. ЗОР. Понуда се раднику доставља у писаној форми 

и треба да садржи: 

1. разлоге за понуду,  

2. рок у коме радник треба да се изјасни о понуди и 

3. правне посљедице које могу да настану одбијањем понуде. 

 

Разлози за понуду су засновани на појави COVID – 19 болести те проглашењу ванредне 

ситуације у Републици Српској, те штетним ефектима ових појава на процес рада код 

послодавца. 

 

Стога анекс треба да садржи измјену радног времена (нпр. умјесто 40 часова седмично навести 

20 часова седмично), те измјену плате сразмјерно времену проведеном на раду (50% од раније 

уговорене плате). 
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23 Плата након опорезивања 



Уколико је послодавац присиљен извршити реорганизацију процеса рада ради одржавања 

рентабилности пословања може раднику понудити анекс уговора и ради распореда на друго 

радно мјесто или друго мјесто рада. 

 

Рок за изјашњавање о понуди не може бити краћи од осам радних дана, а одређује га 

послодавац.  

 

Послодавац је дужан и да радника упозори о правним посљедицама које могу да настану 

одбијањем понуде за закључење анекса уговора. Правна посљедица која може да настане јесте 

отказни разлог. Сходно члану 179. став 1. тачка 4) ЗОР, послодавац може раднику да откаже 

уговор о раду ако за то постоји оправдан разлог -  ако радник одбије закључење анекса уговора 

у смислу члана 170. став 1. т. 1) - 4) ЗОР. То значи да послодавац диспонира отказним разлогом, 

и може одлучити да раднику који је одбио анекс уговора о раду не откаже уговор.  

 

ЗОР није прописан начин достављања понуде и анекса. Примјеном аналогије са одредбама о 

достављању рјешења о отказу садржаним у члану 185. ЗОР, рекли бисмо да понуда за 

закључење анекса уговора о раду раднику мора бити лично достављена. Уколико то није 

могуће на радном мјесту достављање треба извршити на други законом прописани начин. Овај 

други начин подразумијева доставу на кућну адресу (уколико је радник одсутан са рада). У 

овом случају је искључена могућност достављања путем огласне табле која је прописана 

чланом 185. став 3. ЗОР. 

 

Сматра се да је радник одбио понуду за закључивање анекса уговора ако се не изјасни у 

остављеном року.  

Ако радник прихвати понуду за закључивање анекса уговора, задржава право да пред 

надлежним судом оспорава законитост тог уговора у року од шест мјесеци. 

У случају да радник одбије понуђени анекс уговора остварује сва права која ће бити детаљније 

појашњена код отказа уговора због технолошких, економских или организационих разлога. 

 

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ ЕКОНОМСКИХ, ТЕХНОЛОШКИХ ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЈЕНА 

 

Због негативних посљедица које су произашле из појаве COVID – 19 болести у Републици 

Српској и Босни и Херцеговини, али и у другим земљама са којима наши пословни субјети 

имају пословне односе биће потребно предузети одређене мјере које ће водити ка опоравку 

привреде. Но неки субјекти неће моћи пословати уопште или у обиму у којем су пословали 

прије појаве епидемије и ванредне ситуације.  

То ће довести до отказа уговора о раду за мањи или већи број радника код послодавца. 

 

Нека законодавства ове разлоге означавају као пословно условљене отказе. ЗОР значајан број 

норми посвећује процедури отказа од стране послодавца, што је и разумљиво јер је радник 

економски слабија страна у радном односу. 

 

Рјешење о отказу се заснива на члану 179. став 1. тачка 3) ЗОР односно економским разлозима 

или смањењу обима посла. У литератури се негдје ове промјене означавају као структурне и 

одређују се по карактеру, обиму, времену и посљедицама24.  

 

Послодавац је дужан да донесе рјешење којим отказује уговор о раду, а рјешење мора бити 

образложено и садржавати поуку о правном лијеку. 

 

Посебно се наглашава значај поуке о правном лијеку и указујемо да би иста требала гласити: 

„Радник који сматра да му је послодавац повриједио право из радног односа може да поднесе 

приједлог за мирно рјешавање радног спора Агенцији за мирно рјешавање радног спора у року 

                                                 
24 Ивошевић З., Радно право, Београд, 2015. стр. 222. 



од 30 дана од дана сазнања за повреду права, а најкасније у року од три мјесеца од дана 

учињене повреде или тужбу надлежном суду за заштиту тог права у року од шест мјесеци од 

дана сазнања за повреду права или дана учињене повреде.“ 

Поука се засива на заштити права радника прописаној чланом 201. ЗОР. 

 

Рјешење производи дејство од дана достављања раднику и од тада тече отказни рок, али и рок 

за заштиту права радника. 

Рјешење се доставља лично, препорученом поштом или путем огласне табле и то управо овим 

редослиједом.  

 

Отказни рок  

Отказни рок има заштитну улогу – да се радник припреми за отказ и да му се омогући одређени 

период за тражење новог посла.  

 

Отказни рок не може бити краћи од 30 календарских дана ако отказ даје послодавац.  

Колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду ближе се уређују случајеви и 

услови за отказни рок, трајање отказног рока и друга питања у вези са правима и обавезама 

радника и послодавца за вријеме отказног рока. 

Овим актима се може уговорити отказни рок у дужем трајању за раднике са дужим радним 

стажом. У упоредним системима као и у нашем, отказни рок не прелази 90 дана. 

 

Већ смо поменули да се отказни рок рачуна од дана достављања рјешења. Стога рачунање 

отказног рока зависи од начина достављања. Ако је рјешење достављено раднику лично или 

путем поште рок се рачуна од дана пријема рјешења. Ако се рјешење доставља путем огласне 

табле, отказни рок се рачуна од осмог дана од постављања рјешења на огласну таблу када се 

сматра да је рјешење достављено25. Овај начин достављања се примјењује само уколико 

послодавац раднику није могао да достави рјешење лично односно препорученом поштом. 

Притом, послодавац је дужан да сачини и (службену) забиљешку у писаној форми о 

неуспјешности непосредног достављања рјешења раднику.  

 

Ако радник, на захтјев послодавца, престане да ради прије истека прописаног отказног рока, 

послодавац је дужан да му исплати накнаду плате и призна сва права по основу рада као да је 

радио до истека отказног рока. Ова могућност ће бити искориштена у свим ситуацијама када је 

смањен обим посла како би послодавац избјегао додатне трошкове (превоза, топплог  оброка и 

сл.). Уколико послодавац не користи ову опцију, односно радник обавља рад за вријеме 

отказног рока, послодавац је дужан да му омогући један слободан дан у току седмице ради 

тражења новог запослења.  

 

Годишњи одмор 

Прије престанка радног односа послодавац треба раднику да омогући и кориштење годишњег 

одмора за ту календарску годину. Подразумијева се да је радник већ искористио годишњи 

одмор за претходну календарску годину у цјелости. Уколико није ондаму послодавац треба 

омогућити и кориштење „старог“ годишњег одмора. Ово из разлога што, сходно члану 88. став 

3. ЗОР, радник има право на накнаду штете уколико одмор (дјелимично или у цјелости) није 

искористио због кривице послодавца. 

Чланом 88. ЗОР прописани су начини престанка радног односа код којих радник има право на 

годишњи одмор. 

То су ситуације кад радни однос престаје: 

- ради преласка радника код другог послодавца, 

- због испуњавања услова за старосну пензију (односно навршења радног вијека), или 

- истека уговора о раду на одређено вријеме.  

 

                                                 
25 ЗОР, члан 185. 



Пропуст законодавца је што није децидно навео да то право има и радник којем радни однос 

престаје отказом уговора о раду због оправданих разлога (неостваривања резултата рада или 

непосједовања знања, одбијања потписивања анекса уговора или због технолошких, 

економских или организационих разлога). 

Сматрамо да се отказ из технолошких разлога може у ширем смислу подвести под случај када 

радник прелази на рад код другог послодавца јер ће по природном току ствари радник свакако 

тражити друго запослење и засновати радни однос код другог послодавца. 

То је засновано и на начелу in favorem laboratoris по којем се примјењује право које је 

најповољније за радника.  

 

Отпремнина 

Отпремнина је примање које олакшава положај радника због престанка радног односа.  

 

Отпремнина код отказа уговора о раду од стране послодавца је регулисана чланом 194. ЗОР.  

 

Услов за остваривање права на отпремнину због отказа од стране послодавца су кумулативно 

постављени и то: 

- отказује се уговор о раду на неодређено вријеме,  

- радни однос престаје отказом уговора о раду од стране послодавца,  

- радник је провео најмање двије године непрекидног рада код послодавца. 

 

Висина отпремнине је прописана ставом 2. овог члана и то у минималном износу. Отпремнина 

износи најмање у висини једне трећине просјечне мјесечне плате након опорезивања исплаћене 

раднику у посљедња три мјесеца прије престанка уговора о раду, за сваку навршену годину 

рада код послодавца. 

Ставом 3. истог члана прописан је максимимални износ отпремнине и он је лимитиран на шест 

просјечних мјесечних плата исплаћених раднику у посљедња три мјесеца прије престанка 

уговора о раду. 

 

Отпремнина не подлијеже обавези плаћања пореза под одређеним условом – да не прелази 

минимални износ отпремнине прописане ЗОР - 1/3 просјечне плате. Према члану 8. став 1. 

тачка 2) Закона о порезу на доходак26, порез на доходак остварен по основу радног односа не 

плаћа се на отпремнину приликом престанка радног односа исплаћену до минималног износа 

прописаног законом којим се уређују радни односи. 

Тиме је искључена и обавеза плаћања обавезних доприноса, сходно члану 10. став 1. Закона о 

доприносима27.   

 

Приоритет у запошљавању 

Радници који су проглашени технолошким вишком уживају додатну заштиту код истог 

послодавца која се заснива на члану 190. ЗОР код истог послодавца. 

 

Послодавац не може на истим пословима у истом мјесту да запосли друго лице у року од 

годину дана од дана престанка радног односа по основу рјешења о отказу из технолошких 

разлога.  

Уколико послодавац ипак буде имао потребу да запосли радника на тим пословима прије него 

што протекне годину дана дужан је да прије закључивања уговора о раду понуди запослење 

раднику коме је престао радни однос. 

 

Ако радник одбије понуду за закључење уговора о раду, послодавац може да запосли другог 

радника за рад на истим пословима. 

 

                                                 
26 Службени гласник Републике Српске, број 60/15, 5/16, 66/18 
27 Службени гласник Републике Српске, број 114/17, 112/19 



ПРОГРАМ РЈЕШАВАЊА ВИШКА РАДНИКА 

 

Индивидуални отказ уговора о раду не намеће послодавцу додатне обавезе. 

Међутим, колективно отпуштање радника послодавца обавезује да донесе програм рјешавања 

вишка радника. 

 

Нису сви послодавци у обавези доношења овог програма. На основу члана 160. ЗОР, 

послодавац је дужан да донесе програм рјешавања вишка радника ако утврди да ће због 

технолошких, економских или организационих разлога у оквиру периода од 90 дана доћи до 

престанка потребе за радом радника који су у радном односу на неодређено вријеме, и то за 

најмање: 

     1) 10 радника код послодавца који има у радном односу више од 30, а мање од 100 

запослених на неодређено вријеме; 

     2) 10% радника код послодавца који има у радном односу више од 100 запослених на 

неодређено вријеме; 

     3) 30 радника код послодавца који има у радном односу преко 300 запослених на неодређено 

вријеме; 

    4) најмање 30 радника28 у оквиру периода од 90 дана без обзира на укупан број запослених 

код послодавца. 

 

Сходно томе, за утврђивање обавезе доношења програма релевантни су: 

1. период у оквиру којег ће доћи до отказа одређеном броју радника на неодређено вријеме (90 

дана); 

2. укупан број радника на неодређено вријеме код послодавца; 

3. укупан број радника на неодређено вријеме којима ће се отказати уговор; 

4. укупан број радника; 

5. укупан број радника којима ће се отказати уговор о раду. 

 

Садржај програма је прописан чланом 161. ЗОР. Програм обавезно садржи: 

1) разлоге престанка потребе за радом радника, 

2) укупан број радника код послодавца, 

3) број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања радника који су 

вишак и послове које обављају, 

4) критеријуме за утврђивање вишка радника, 

5) мјере за запошљавање: премјештај на друге послове, рад код другог послодавца, 

преквалификација или доквалификација, непуно радно вријеме, али не краће од половине пуног 

радног времена и друге мјере, 

6) средства за рјешавање социјално-економског положаја вишка запослених, 

7) рок у коме ће бити отказан уговор о раду. 

 

Разлози престанка потребе односе се на једну или више промјена (технолошке, економске или 

организационе) што треба бити утврђено на бази егзактних и мјерљивих показатеља. 

 

Укупан број радника код послодавца подразумијева и раднике на одређено и раднике на 

неодређено вријеме. Чланом 160. ЗОР извршена је дистинкција обавезе послодавца који 

намјерава да откаже уговоре о раду на неодређено вријеме од обавезе послодаваца који 

намјерава да откаже уговоре без обзира да ли се ради о уговорима на одрђено или неодређено 

вријеме. 

 

Критеријуми су најбитнији дио програма јер они представљају конкретизацију радника који ће 

бити проглашени за вишак. Критеријуми се обавезно примјењују када се смањује број 

извршилаца на појединим радним мјестима. Док се не примјењују када се укидају одређене 

службе и радна мјеста.  

                                                 
28 И на одређено и на неодређено вријеме 



Према члану 166. ЗОР, критеријум за утврђивање вишка радника не може да буде одсуствовање 

радника са рада због привремене спријечености за рад, трудноће, породиљског одсуства, његе 

дјетета и посебне његе дјетета. 

 

Мјере за запошљавање су механизам за убалажавње посљедица структурних промјена. 

Премјештај на друге послове значи да радник може да се распореди на друге послове за које 

испуњава опште и посебне услове уколико постоје упражњена радна мјеста. 

Рад код другог послодавца подразумијева привремено упућивање радника код другог 

послодавца уз испуњавање услова из члана 173. ЗОР.  

Преквалификација и доквалификација су мјере које су оправдане ако се радник оспособљава за 

дефицитарна занимања. 

Рад са непуним радним временом може бити у распону од 20 до 40 часова седмично. 

Друге мјере нису децидно прописане али то могу бити: стицање вишег степена образовања, 

флексибилни облици рада, рад ван радног односа и сл. 

 

У поступку доношења програма, послодавац је дужан да приједлог програма достави синдикату 

или савјету радника и Заводу најкасније осам дана од дана утврђивања приједлога програма, 

ради давања мишљења. 

Програм доноси надлежни орган послодавца након разматрања и давања одговора на мишљења 

уколико су иста благовремено достављена. 

 

Синдикат или савјет радника доставља мишљење на приједлог програма у року од 15 дана од 

дана достављања приједлога програма. Завод је дужан да, у року од 15 дана достави послодавцу 

приједлог могућности обезбјеђења преквалификације, доквалификације, самозапошљавања, 

запошљавања код других послодаваца, као и друге мјере за ново запошљавање вишка радника. 

 

Обавеза послодавца је да размотри мишљење синдиката и Завода као и да их обавијести о свом 

ставу у року од осам дана од дана достављања мишљења. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Примјена ЗОР у времену ванредне ситуације због појаве SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) 

вируса захтијева одређена појашњења јер ЗОР не предвиђа обављање рада у овим околностима. 

 

Због наредби и препорука надлежних тијела, умјесто пуног радног времена који се обавља у 

просторијама послодавца до изражаја са дошли помало запостављени институти радног права 

(какав је рад ван просторија послодавца, рад у смјенама), плаћено одсуство (чекање) односно 

други институти радног права се примјењују прилагођени овим околностима (непуно радно 

вријеме, прековремени рад).  

 

Иако је у овом моменту тешко предвидјети и процијенити све негативне посљедице ових мјера 

на пословни и привредни живот јасно је да ће се послодавци суочити са бројним проблемима.  

 

Стога у крајњој линији може доћи и до отказа уговора о раду због економских или 

организационих разлога. Прпеорука послодавцима је да не потежу за овом мјером одмах, него 

да: 

1. сачекају мјере извршних органа ради ублажавања посљедица пандемије и ванредног стања 

(што може бити ослобађање дијела фискалних и/или парафискалних давања, пролонгација 

плаћања истих, увођење grace периода на кредите субјеката који нису у могућности редовно 

сервисирати ануитете, али и системско регулисање радноправног статуса лица у изолацији 

односно  карантину); 

2. искористе све могућности које предвиђа ЗОР у циљу избјегавања отпуштања радника 

(непуно радно вријеме, прерасподјела радног времена, упућивање радника  на чекање, 

упућивање радника код другог послодавца и др) 



3. изврше опсежну анализу својих прихода и расхода за шта им, између осталог, може 

послужити и SWOT анализа која подразумијева сагледавање снага и слабости, као интерних 

фактора са једне стране и шанси и претњи, као екстерних фактора са друге стране.  

 

Ове мјере не треба разматрати док траје криза. За вријеме ванредне ситуације неопходно је 

придржавати се свих мјера и препорука надлежних извршних органа и здравствених служби, 

смањити социјалне контакте и перманентно одржавати личну и колективну хигијену што се 

односи на појединце – радника, послодавце али и на друге грађане који нису у радном односу.  

 

И најбитније: 

 

„Остани код куће“

 

 


