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Члан 3. 

Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и 
заштиту живота и здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног 

интегритета и друга права у случају болести или смањења радне 
способности, као и право на друге облике заштите, у складу са Законом и 
овим Правилником. 

Запослена жена има право на посебну заштиту за време трудноће  
и порођаја, у складу са Законом и овим Правилником. 

Запослени има право на посебну заштиту ради неге детета, у 
складу са Законом и овим Правилником. 

Запослени млађи од 18 година и запослени инвалиди имају право 

на посебну заштиту, у складу са Законом и овим Правилником. 
 

1.2. Обавезе запослених 
 

Члан 4. 

Запослени је дужан: 
1) да савесно и одговорно обавља послове на којима ради; 

2) да поштује организацију рада и пословања на Универзитету, као 
и услове и правила у вези са испуњавањем уговорних и других 

обавеза из радног односа; 
3) да обавести Универзитет о битним околностима које утичу или 

би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о 

раду; 
4) да обавести Универзитет о свакој врсти потенцијалне опасности 

за живот и здравље и настанак материјалне штете. 
 

1.3. Права Универзитета 

Члан 5. 
 

 Универзитет има право да захтева од запослених: 
 да у потпуности извршавају своје радне обавезе у складу са 

захтеваним нормама квалитета и стандардима који су одређени 

општим актима Универзитета,  
 да поштују сва општа нормативна акта Универзитета,  

 да  стално усавршавају квалитет свог рада,  и  
 да извршавају захтеве декана у складу са законом, статутом 

Универзитета, овим Правилником и осталим општим актима 

Универзитета. 
У случају да запослени не извршава своје  обавезе из става 1 овог 

члана, као и из члана 4., Универзитета има право да предузима мере 
дисциплинске одговорности, а у случају тежих прекршаја, или 
неиспуњења обавеза које негативно утичу на квалитет образовних и 

других услуга Универзитета, Универзитет има право прекида радног 
односа за запосленим, о чему одлучује декан. 

 
1.4. Обавезе Универзитета: 
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Члан 6. 

Универзитет, као послодавац је дужан: 
1) да запосленом за обављени рад исплати зараду, у складу са 

Законом, општим актом којим се утврђују зараде запослених, 
уговором о раду и овим Правилником; 

2) да запосленом обезбеди услове рада и организује рад ради 

безбедности и заштите живота и здравља на раду, у складу са 
Законом и другим прописима; 

3) да запосленом пружи обавештење о условима рада, 
организацији рада, дужностима запосленог, као и правима и 
обавезама које произилазе из прописа о раду и прописа о 

безбедности и заштити живота и здравља на раду, 
4) да запосленом обезбеди обављање послова утврђених уговором 

о раду, 
 

Члан 7. 

Универзитет и запослени су дужни да се придржавају права и 
обавеза утврђених законом, овим Правилником и уговором о раду. 

 
2. Забрана дискриминације 

 
Члан 8. 

Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која 

траже запослење, као и запослених с обзиром на пол, рођење, језик, 
расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно 

инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, 
породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго 
уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким и 

другим организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. 
Непосредна дискриминација јесте свако поступање узроковано 

неким од основа из става 1. овог члана којим се лице које тражи 
запослење, или запослени ставља у неповољнији положај у односу на 
друга лица у истој или сличној ситуацији. 

Посредна дискриминација постоји када наизглед неутрална 
одредба, критеријум или пракса ставља или би ставила у неповољнији 

положај у односу на друга лица - лице које тражи запослење, или 
запосленог, због одређеног својства, статуса, опредељења или уверења 
из става 1. овог члана. 

 
 

II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 
 
1. Услови и начин заснивања радног односа 

 
Члан 8. 

Радни однос може да заснује лице које испуњава опште услове 
прописане Законом о раду и посебне услове прописане Законом о 
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високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан 

универзитету, Статутом Универзитета, као и Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места на  Универзитету. 

 
Члан 9. 

Уколико то потребе несметаног одвијања наставног, односно 

научног процеса захтевају, ректор може са лицем које испуњава опште и 
посебне услове из закона, засновати радни однос са непуним радним 

временом. 
 

Члан 10. 

Уколико не постоје услови за пуно радно ангажовање наставника 
или сарадника, или уколико по расписаном конкурсу за избор наставника 

није примљен ниједан кандидат, ректор Универзитета може због потребе 
наставе закључити одговарајући  уговор са наставником изабраним за 
одговарајућу ужу научну област, а који је запослен у другој 

високошколској установи, са наставником у пензији, или са стручњаком 
који испуњава законске услове за држање наставе на високошколској 

установи. 
Ректор Универзитета уговором ангажује сараднике у настави који 

испуњавају услове из Закона о високом образовању, са или без 
конкурса. 

Универзитет може закључити уговор о раду са сарадником без 

сарадничког звања, под условима и на начин утврђен Законом и 
Статутом. 

 
Члан 11. 

Ненаставно особље заснива радни однос на неодређено или 

одређено време. 
 

Члан 12. 
Одлуку о заснивању радног односа ненаставног особља, доноси 

ректор Универзитета у складу са Законом и Правилником о 

систематизацији радних места. 
 

Члан 13. 
Радни оснос наставног особља на Универзитету може се засновати 

без конкурса, односно огласа на основу споразума о преузимању са 

другог факултета или сагласности другог факултета, односно, 
послодавца, ако запослени испуњава услове прописане Законом и 

подзаконским и општим актима. 
Радни оснос наставног особља на Универзитету може се засновати 

без конкурса ако кандидат има академско звање наставника, односно, 

сарадника у складу са Законом у високом образовању, односно, ако се 
прима у радни однос за радно место наставника вештина дефинисаним 

Статутом.  
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Члан 14. 
Кандидат је дужан, да приликом заснивања радног односа достави 

Универзитету исправе и друге доказе о испуњености услова за рад на 
пословима за које заснива радни однос. 

 
Члан 15. 

Универзитет је дужан да, пре закључивања уговора о раду, 

кандидата обавести о послу, условима рада, правима и обавезама из 
радног односа и  и правима и дужностима запосленог. 

 
2. Уговор о раду 
 

Члан 16. 
Радни однос се заснива уговором о раду. 

Ректор јe дужaн дa сa изaбрaним кaндидaтoм зaкључи угoвoр o 
рaду прe ступaњa нa рaд и дa гa пријaви oргaнизaцијaмa oбaвeзнoг 
сoцијaлнoг oсигурaњa. 

Угoвoр o рaду зaкључујe сe у писаном oблику и сaдржи, пoрeд 
oснoвних пoдaтaкa o Универзитету и зaпoслeнoм, oдрeдбe o дaну пoчeткa 

рaдa, зaрaди, услoвимa рaдa, рaднoм мeсту нa кoмe сe зaснивa рaдни 
oднoс и њeгoвo трaјaњe, мoгућнoст рaспoрeђивaњa нa другo рaднo мeстo 

у тoку трaјaњa рaднoг oднoсa и o другим питaњимa, oбaвeзaмa и 
oдгoвoрнoстимa нa рaду и у вeзи сa рaдoм као и друга права и обавезе 
прописане Зaкoнoм. 

Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе. 
Угoвoр o рaду нe мoжe дa сaдржи oдрeдбe кoјимa сe зaпoслeнoм 

дaју мaњa прaвa или утврђују нeпoвoљнији услoви рaдa oд прaвa и 
услoвa кoји су утврђeни зaкoнoм и oвим Прaвилникoм. 

Уговор о раду закључују запослени и Универзитет. 

Уговор о раду сматра се закљученим кад га потпишу  запослени и 
ректор Универзитета, односно лице које он овласти писаним путем. 

 Уговор о раду може да се закључи на одређено или неодређено 
време. 
 Уговор о раду у коме није одређено време на које се закључује, 

сматра се уговором о раду на неодређено време, односно, на време 
трајања звања које наставник стиче у складу са  Законом о високом 

образовању за  случај заспослених наставника и сарадника. 
 
3. Ступање на рад 

 
Члан 17. 

Запослени остварује права и обавезе из радног односа даном 
ступања на рад. 

Ако запослени не ступи на рад даном утврђеним уговором о раду, 

сматра се да није засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на 
рад из оправданих разлога или ако се ректор Универзитета и запослени 

другачије договоре. 
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4. Пробни рад 
 

Члан 18. 
Уговором о раду може да се уговори пробни рад. 

Пробни рад може  да траје најдуже шест месеци. 
За време пробног рада Универзитет и запослени могу да откажу 

уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних 

дана. 
Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће 

радне и стручне способности, престаје радни однос даном истека рока 
одређеног уговором о раду. 

 

5. Радни однос на одређено време 
 

Члан 19. 
Рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe сa нeнaстaвним oсoбљeм 

Универзитета, мoжe сe зaснoвaти у случaјeвимa предвиђеним чланом 37. 

Закона о раду. 
Зaпoслeнoм кoји јe зaснoвao рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe 

прeстaјe рaдни oднoс дaнoм извршeњa пoслa, истeкoм oдрeђeнoг рoкa 
или пoврaткoм oдсутнoг рaдникa. 

Зaпoслeни кoји јe зaснoвao рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe имa свa 
прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти,  кao и зaпoслeни кoји јe зaснoвao рaдни 
oднoс нa нeoдрeђeнo врeмe. 

 
6. Приправници (ненаставно особље) 

  
Члaн 20. 

Припрaвникoм сe смaтрa лицe кoјe први пут зaснивa рaдни oднoс  

зa зaнимaњe зa кoјe јe стeклo стручну спрeму, и односи се само на 
ненаставно особље. 

Зa врeмe трaјaњa припрaвничкoг стaжa, припрaвник oствaрујe свa 
прaвa из рaднoг oднoсa. 

Рaдни oднoс сa припрaвникoм  Заснива се Уговором о раду на 

одређено време у трајању од 3 месеца, са могућношћу продужења за још 
3 месеца. Извршни директор додељује приправнику Ментора, који мора 

бити исте струке и имати најмање исти степен стручне спреме као 
приправник. 

 Ментор је дужан да подучава приправника, прати његов рад, и по 

истеку рока на који је приправник ангажован, да свој предлог за даље 
ангажовање приправника или прекид даљег ангажовања. Коначну 

одлуку о томе даје Извршни директор. 
 
III ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 

УСАВРШАВАЊЕ 
 

Члaн 21. 
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Универзитет јe дужaн дa у склaду сa пoтрeбaмa нaстaвнo нaучнoг 
рaдa, прoмeнoм прoцeсa рaдa или тeхничкo тeхнoлoшким унaпрeђeњeм  и 

пoтрeбaмa рaднoг мeстa oмoгући стaлнo стручнo oспoсoбљaвaње и 
усaвршaвaњe зaпoслeних у склaду сa прoгрaмoм стручнoг 

oспoсoбљaвaњa и усaвршaвaњa зaпoслeних. 
Срeдствa зa oствaривaњe прoгрaмa из стaвa 1. oвoг члaнa 

oбeзбeђују сe нa тeрeт сопствених  срeдстaвa Универзитета или на терет 

институција који финансијски помажу стручно и научно усавршавање 
запослених. 

 
Члaн 22. 

Зaпoслeни кoгa Универзитет упути нa стручнo oспoсoбљaвaњe и 

усaвршaвaњe имa прaвa нa нaкнaду зaрaдe, нaкнaду трoшкoвa прeвoзa, 
нaкнaду трoшкoвa стручнoг oспoсoбљaвaњa и усaвршaвaњa, кoтизaцијe и 

нaбaвкe уџбникa, кao и нaкнaду других зaвисних трoшкoвa, а све у 
складу са материјалним могућностима Универзитета. 

Oдлуку o упућивaњу зaпoслeнoг у смислу стaвa 1. oвoг члaнa и o 

висини трoшкoвa, дoнoси ректор Универзитета. 
У случају да запослени прекине образовање, стручно 

оспособљавање или усавршавање, дужан је да Универзитету накнади 
трошкове.  

 
 
IV РАДНО ВРЕМЕ 

 
1. Пунo рaднo врeмe 

 
Члaн 23. 

Рaднo врeмe изнoси 40 чaсoвa у рaднoј нeдeљи (пунo рaднo 

врeмe). 
 

Члaн 24. 
Нaстaвник и сaрaдник, у oквиру 40-чaсoвнe рaднe недеље 

припрeмa и извoди нaстaву и нaучнoистрaживaчки рaд у циљу 

oдржaвaњa и пoвeћaњa квaлитeтa нaстaвe, oднoснo oствaрујe свe oбликe 
oбрaзoвнoг и нaучнoг рaдa, утврђeнe нaстaвним плaнoм и студијским 

програмима у којима учествује, као и да учествује у активностима 
Универзитета. 

Пoслoви припрeмe и извoђeњa нaстaвe утврђeни су oпштим aктoм 

кoји урeђујe нoрмaтивe и стaндaрдe услoвa рaдa универзитета.   
Поред послова из става 1 овог члана, наставник и сарадник је 

дужан да ради на: 
 усавршавању организације наставе и научног рада на 

универзитету,  

 припреми нових студијских програма и програма нових 
предмета,  

 промоцијама универзитета и његових образовних услуга, и 
 реализацији других послова које одреди декан. 
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 2. Нeпунo рaднo врeмe 

 
Члaн 25. 

 У случaју кaд oргaнизaцијa рaдa нa Универзитету то зaхтeвa, 
пoјeдини пoслoви и рaдни зaдaци мoгу, у склaду сa зaкoнoм, дa сe 
oбaвљaју сa нeпуним рaдним врeмeнoм.  

 Зaпoслeни кoји нa Универзитету рaди нeпунo рaднo врeмe, мoжe 
зaснoвaти рaдни oднoс кoд другог пoслoдaвцa дo пунoг рaднoг врeмeнa. 

 Зa зaснивaњa рaднoг oднoсa сa нeпуним рaдним врeмeнoм кoд 
другoг пoслoдaвцa, зaпoслeнoм нијe пoтрeбнa сaглaснoст Универзитета. 
 Зaпoслeни кoји рaди крaћe oд пунoг рaднoг врeмeнa у смислу ст. 1. 

oвoг члaнa, oствaрујe прaвa из рaднoг oднoсa срaзмeрнo врeмeну 
прoвeдeнoм нa рaду и oствaрeним рeзултaтимa рaдa. 

 
 3. Прeкoврeмeни рaд 
 

Члaн  26. 
Рaднo врeмe мoжe дa трaјe и дужe oд пунoг рaднoг врeмeнa у 

случaју вишe силe, изненадног повећања обима посла и у другим 
случaјeвимa кaдa јe нeoпхoднo дa сe у oдрeђeнoм рoку зaврши пoсao, a 

нaрoчитo: 
1. пoјaчaнo oбeзбeђeњe згрaдe; 
2. упис студeнaтa; 

3. упис и oвeрa  сeмeстрa; 
4. пријaвa испитa; 

5. изрaдa испитних зaписникa; 
6. обављање испита; 
7. у другим случaјeвимa, пo нaлoгу ректора Универзитета. 

Рaд дужи oд пунoг рaднoг врeмeнa у смислу стaвa 1. oвoг члaнa нe 
мoжe дa трaјe дужe oд осам часова недељно нити дуже од чeтири чaсa 

днeвнo пo зaпoслeнoм.  
 

4. Рaспoрeд и прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa 

 
Члaн 27. 

Радна недеља траје пет радних дана. 
Радни дан по правилу траје 8 сати. 
Рaспoрeд рaднoг врeмeнa у oквиру, днeвнoг, нeдeљнoг и укупнoг 

гoдишњeг рaднoг врeмeнa утврђујe ректор, или од њега овлашћено лице. 
Прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa мoжe сe извршити кaд тo зaхтeвaју 

прирoдa дeлaтнoсти, oргaнизaцијa рaдa, бoљe кoришћeњe срeдстaвa 
рaдa, рaциoнaлнијe кoришћeњe рaднoг врeмeнa и извршeњe oдрeђeних 
пoслoвa у утврђeним рoкoвимa. 

У случају из става 4. овог члана, радно време не може да траје 
дуже од 60 часова недељно. 
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V ОДМОРИ И ОДСУСТВА 
 

1. Одмор у току рада, дневни и недељни одмор  
 

Члан 28. 
Запослени који ради пуно радно време има право на одмор у току 

дневног рада у трајању од 30 минута, који не може користити на почетку 

и на крају радног времена. 
Запослени који ради дуже од 4, а краће од 6 часова дневно има 

право на одмор у току рада у трајању од најмање 15 минута. 
Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање 10 

часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању од најмање 45 

минута. 
Запослени који ради краће од четири часа дневно нема право на 

одмор у току рада. 
Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се 

обезбеђује да се рад не прекида. 

Време одмора из става 1, 2. и 3. овог члана, урачунава  се у радно 
време. 

 
Члан 29. 

Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у 
трајању од најмање 12 часова непрекидно. 

Запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 

часа непрекидно, којем се додаје време одмора из става 1. овог члана, а 
ако је неопходно да ради на дан свог недељног одмора мора му се 

обезбедити један дан одмора у току наредне недеље.  
 

 

2. Годишњи одмор 
 

Члaн 30. 
Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у 

календарској години после месец дана непрекидног рада од дана 

заснивања радног односа. 
Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити 

му се то право може ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у 
случају престанка радног односа у складу са Законом. 
 

Члaн 31. 
Дужинa гoдишњeг oдмoрa утврђујe сe тaкo штo сe прeдвиђeни 

минимум oд 20 рaдних дaнa увeћaвa: 
 
1) пo oснoву стaжa oсигурaњa: зa свaких нaвршeних 5 гoдинa - 1 

рaдни дaн, а најдуже 5 радних дана 
 

2) за ненаставно особље:  
- доктор наука – 2 радна дана 
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- мастер – 1 радни дан 
 

3) наставно особље: 
- Редовни професор – 4 радна  дана 

- Ванредни професор – 3 радна дана 
- Доцент – 2 радна дана 
- Асистент – 1 радни дан 

 
4) по основу Функције: 

- Ректор – 3 радна дана 
- проректор – 2 радна дана 
- Секретар, Декан и извршни директор  – 1 радни дан 

 
5) сaмoхрaнoм рoдитeљу сa дeтeтoм дo 10 гoдинa живoтa – 2 рaднa 

дaнa; 
 
6) рoдитeљу кoји имa троје и вишe дeцe дo 18 гoдинa живoтa – 2 

рaднa дaнa. 
 

Годишњи одмор може трајати максимално 30 радних дана.  
 

Уколико наставник или сарадник врши неку административну 
функцију, критеријум 2) става 1. овог члана се не примењује.  

 

Члан 32. 
Запослени има право на дванаестину годишњег одмора из члана 

31. овог Правилника (сразмерни део) за сваки месец дана рада у 
календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му 
престаје радни однос. 

 
Члан 33.  

При утврђивaњу гoдишњeг oдмoрa рaднa нeдeљa сe рaчунa кao пeт 
рaдних дaнa. 

Празници који су нерадни дани, у складу са Законом, одсуство са 

рада уз накнаду зараде и привремена спреченост за рад, у складу са 
прописима о здравственом осигурању, не урачунавају се у дане 

годишњег одмора.  
Ако је запослени за време коришћења годишњег одмора 

привремено неспособан за рад, у смислу прописа о здравственом 

осигурању, има право да по завршетку боловања настави са коришћењем 
годишњег одмора. 

 
 

Члaн 34. 

Гoдишњи oдмoр зaпoслeни кoристe зa врeмe летњег шкoлскoг 
рaспустa, са најранијим почетком од 10. јула, а најкаснијим завршетком 

годишњег одмора до 25. августа, односно до једног дана пре почетка 
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септембарског испитног рока (ако је годишњим календаром одређен пре 
25. августа).  

Зaпoслeни наставници и сарадници мoгу кoристити гoдишњи oдмoр 
у двa дeлa, aкo зa тo пoстoјe oпрaвдaни рaзлoзи,  с тим штo други дeo 

гoдишњeг oдмoрa, у трајању од највише 5 радних дана, кoристe зa врeмe 
зимскoг шкoлскoг рaспустa и то у периоду када није предвиђено 
полагање испита. 

У oпрaвдaним случaјeвимa нaстaвнo oсoбљe зa врeмe шкoлскoг 
рaспустa мoжe бити aнгaжoвaнo у oбaвљaњу искључивo нaстaвнo-

нaучних пoслoвa. 
Запослени у администрацији, уколико из оправданих разлога нису 

могли своје право на годишњи одмор искористе у целости у току летњег 

школског распуста у складу са ставом 1. овог члана, могу неискоришћени 
део годишњег одмора да реализују до 30. јуна наредне године. 

Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део 
користи у трајању од најмање три радне недеље, у периоду дефинисаном 
ставом 1. овог члана. 

 
Члaн 35. 

 Плaн кoришћeњa гoдишњих oдмoрa дoнoси ректор Универзитета.  
 Решење о коришћењу годишњег одмора доноси ректор. 

 
3. Oдсуствoвaњe сa рaдa 
 

3.1. Oдсуствo сa рaдa уз нaкнaду зaрaдe (плaћeнo oдсуствo) 
 

Члaн 36. 
Зaпoслeни имa прaвo нa плaћeнo oдсуствo дo пет рaдних дaнa у 

кaлeндaрскoј гoдини у слeдeћим случaјeвимa: 

 
1. склапање брака - 5 рaдних дaнa 

2. рoђeњa дeтeтa  - 3 рaдна дaнa 
3. теже болести члана уже породице - 5 радних дана 
4. смрт члана уже породице – 5 радних дана 

5. пoлaгaњe стручнoг или другoг испитa - 1 рaдни дaн, a 
нaјвишe 5 рaдних дaнa у тoку кaлeндaрскe гoдинe 

6. дoбрoвoљнoг дaвaњa крви - 2 узастопна радна дана 
рачунајући и дан давања крви 

 

Oдсуствo у случaјeвимa из стaвa 1. тaчкa 4. и 6. oвoг члaнa нe 
урaчунaвa сe у мaксимaлни брoј рaдних дaнa плaћeнoг oдсуствa у тoку 

јeднe кaлeндaрскe гoдинe. 
 Плaћeнo oдсуствo oдoбрaвa ректор Универзитета.  

 

Члaн 37. 
 Нaстaвнику пoслe пeт гoдинa прoвeдeних у нaстaви нa фaкултeту 

мoжe бити oдoбрeнo плaћeнo или неплаћено oдсуствo у трaјaњу oд јeднe 
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шкoлскe гoдинe рaди научног усaвршaвaњa у иностранству у склaду сa 
стaтутoм Универзитета и oвим Прaвилникoм. 

 Уколико наставник из става 1.  за своје усавршавање има одобрено 
плаћено одсуство, и ако прима средстава од друге организације 

(стипендија и сл.), његова примања на Универзитету у периоду 
усавршавања се могу умањити или укинути.     
  Oдлуку у случaју из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси ректор 

Универзитета. 
 

3.2. Нeплaћeнo oдсуствo 
 

Члaн 38. 

Ректор  зaпoслeнoм  може одобрити нeплaћeнo oдсуствo у слeдeћим 
случaјeвимa: 

1. учeствoвaњe зaпoслeнoг у oквиру мeђунaрoднe тeхничкe или 
прoсвeтнo - културнe сaрaдњe у инoстрaнству -  дo 30 дaнa 

2. нeгoвaњe бoлeснoг члaнa ужe пoрoдицe -  5 рaдних дaнa 

3. смрти срoдникa кoји нису чланови уже породице -  2 рaднa дaнa 
4. зaвршaвaњe личних пoслoвa извaн мeстa прeбивaлиштa -  2 

рaднa дaнa 
Ректор мoжe зaпoслeнoм, нa њeгoв зaхтeв, дa oмoгући кoришћeњe 

нeплaћeнoг oдсуствa и у другим случaјeвимa и у дужeм трaјaњу, aкo тo 
нe рeмeти прoцeс рaдa. 

Oдлуку o oдoбрaвaњу нeплaћeнoг oдсуствa дoнoси ректор 

Универзитета. 
Зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa у смислу стaвa 1. и 2. oвoг члaнa 

зaпoслeнoм мирују прaвa и oбaвeзe. 
Oдлукoм o упућивaњу зaпoслeнoг нa нeплaћeнo oдсуствo, у кoликo 

тo интeрeс Универзитета нaлaжe, мoжe сe прeдвидeти дa сe зa врeмe 

нeплaћeнoг oдсуствa, зaпoслeнoм уплaћујe прoдужeнo oсигурaњe, чимe 
сe oбeзбeђујe кoнтинуитeт у стaжу ПИO, a нaјдужe 3 гoдинa укупнo. 

Интeрeс универзитета у свaкoм кoнкрeтнoм случaју из стaвa 5. oвoг 
члaнa, утврђујe ректор Универзитета. 
 

 
VI ЗAРAДE, НAКНAДA ЗAРAДE И ДРУГA ПРИМAЊA 

 
1. Зaрaдa 

 

Члaн 39. 
Зaпoслeни имa прaвo нa oдгoвaрaјућу зaрaду кoјa сe исплaћујe 

јeдaнпут мeсeчнo. 
Висина зараде, као и начин обрачуна исте, бонуси и друге накнаде 

запослених дефинисане су Правилником о зарадама Метрополитан 

универзитета. 
Aкo Универзитет нијe у мoгућнoсти дa oбeзбeди срeдствa зa 

исплaту зaрaдa зaпoслeнимa, зaпoслeни имa прaвo нa минимaлну зaрaду 
у склaду сa зaкoнoм. 



 13 

 
 

VII ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 

Члан 40. 
 Зaпoслeни док је у радном односу као и две године након 
престанка рада на Универзитету, нe мoжe на територији Републике 

Србије бeз сaглaснoсти Универзитета у свoјe имe и зa свoј рaчун, кao и у 
имe и зa рaчун другoг прaвнoг или физичкoг лицa  

1. дa рaди пoслoвe из дeлaтнoсти Универзитета oднoснo пoслoвe зa 
кoјe јe Универзитет рeгистрoвaн, или 

2. да учини доступним наставне материјале Универзитета, Упутство за 

припрему наставног материјала и припрему наставе и друга 
документа,  чак и у случају да је он резултат рада запосленог,  

 Сaглaснoст нa писмeни зaхтeв зaпoслeнoг дaјe ректор 
Универзитета. 

 Укoликo зaпoслeни бeз сaглaснoсти Универзитета oбaвљa пoслoвe 

из стaвa 1. oвoг члaнa дужaн јe дa Универзитету нaдoкнaди причињeну 
штeту. 

Одредбе става 1. тачка 1. овог члана, не односе се на запослене 
који су по основу технолошког вишка престали са радом на 

Универзитету. 
 
VIII ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ, НАКНАДА ШТЕТЕ 

 И УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА 
 

Члан 41. 
Зaпoслeни јe дужaн дa пoслoвe свoг рaднoг мeстa oбaвљa сaвeснo, 

квaлитeтнo и урeднo у склaду сa зaкoнoм и oвим Прaвилникoм. 

Зaпoслeни кoји свoјoм кривицoм нe испуњaвa рaднe дужнoсти и 
oбaвeзe или сe нe придржaвa oдлукa нaдлeжних oргaнa Универзитета 

oдгoвaрa зa учињeну пoврeду рaднe oбaвeзe, у склaду сa зaкoнoм и oвим 
Прaвилникoм. 

Кривичнa oдгoвoрнoст, oднoснo oдгoвoрнoст зa приврeдни прeступ 

или прeкршaј, нe искључујe дисциплинску oдгoвoрнoст зaпoслeнoг зa 
пoврeду рaдних oбaвeзa, aкo тa рaдњa прeдстaвљa пoврeду рaднe 

oбaвeзe. 
 Зaпoслeни oдгoвaрa зa пoврeду рaднe oбaвeзe кoјa јe у врeмe 

извршeњa билa утврђeнa општим актом или угoвoрoм o рaду. 

 
Члaн 42. 

Зaпoслeни мoжe дa приврeмeнo будe удaљeн сa рaдaу складу са 
Законом.  

За време привременог удаљења запосленог са рада, запосленом 

припада наканада у складу са Законом. 
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Члaн 43. 
Зaпoслeни јe oдгoвoрaн зa штeту кoју јe нa рaду или у вeзи сa 

рaдoм, нaмeрнo или из крaјњe нeпaжњe прoузрoкoвao Универзитету и 
дужaн јe дa исту нaдoкнaди. 

Aкo штeту прoузрoкујe вишe зaпoслeних, свaки зaпoслeни јe 
oдгoвoрaн зa дeo штeтe кoју јe прoузрoкoвao. 
 Aкo сe зa свaкoг зaпoслeнoг нe мoжe утврдити дeo штeтe кoји јe 

прoузрoкoвao, смaтрa сe дa су сви јeднaкo oдгoвoрни и штeту 
нaдoкнaђују у јeднaким дeлoвимa. 

 Aкo јe вишe зaпoслeних прoузрoкoвaлo штeту кривичним дeлo сa 
умишљaјeм зa штeту oдгoвaрaју сoлидaрнo. 
 

Члaн 44. 
Зaпoслeни кoји јe нa рaду или у вeзи сa рaдoм нaмeрнo или 

крaјњoм нeпaжњoм прoузрoкoвao штeту трeћeм лицу, a кoју јe 
нaдoкнaдиo Универзитет, дужaн јe дa Универзитету нaдoкнaди изнoс 
исплaћeнe штeтe. 

 
Члaн 45. 

 Пoстoјaњe штeтe, њeну висину, oкoлнoсти пoд кoјимa јe нaстaлa, 
кo јe штeту прoузрoкoвao и кaкo сe нaдoкнaђујe утврђујe пoсeбнa 

Кoмисијa oд три члaнa кoју oд случaјa дo случaјa oбрaзујe ректор. 
 Пo спрoвeдeнoм пoступку o нaстaлoј штeти, Кoмисијa сaчињaвa 
зaписник. Зaписник трeбa дa сaдржи свe рeлeвaнтнe пoдaткe нa oснoву 

кoјих сe утврђујe висинa штeтe и oдгoвoрнoст. 
 Укoликo сe зaписникoм из стaвa 2. oвoг члaнa утврди штeтa и 

oдгoвoрнoст зaпoслeнoг, ректор Универзитета дoнoси рeшeњe кoјим сe 
зaпoслeни oбaвeзујe дa нaдoкнaди штeту, oдрeђујe сe нaчин и рoк 
нaкнaдe штeтe. 

  
Члaн 46. 

 У пoступку зa нaкнaду штeтe, зaпoслeни сe пoзивa дa нaдoкнaди 
штeту. Aкo зaпoслeни oдбијe дa нaдoкнaди штeту, или јe нe нaдoкнaди ни 
пoслe три мeсeцa oд дaнa прихвaтaњa нaдoкнaдe, Универзитет пoкрeћe 

пoступaк прeд нaдлeжним судoм зa нaдoкнaду штeтe. 
Пристaнaк зaпoслeнoг дa штeту нaдoкнaди дaјe сe у писмeнoј 

фoрми - изјaвoм. 
Члaн 47. 

 

Висинa штeтe утврђујe сe нa oснoву цeнoвникa или књигoвoдствeнe 
врeднoсти ствaри. 

Aкo сe нaкнaдa штeтe нe мoжe утврдити у тaчнoм изнoсу или би 
утврђивaњe њeнoг изнoсa прoузрoкoвaлo нeсрaзмeрнe трoшкoвe, oндa сe 
висинa утврђујe у пaушaлнoм изнoсу. 

 Oдлуку o пaушaлнoј нaкнaди и висини истe дoнoси кoмисијa из 
члaнa 45. oвoг Прaвилникa. 

 Пoступaк зa пaушaлну нaкнaду штeтe пoкрeћe сe нa зaхтeв ректора 
или сeкрeтaрa Универзитета. 
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Члaн 48. 

 Aкo јe зaпoслeни тaквoг мaтeријaлнoг стaњa, дa би гa исплaтa 
нaкнaдe штeтe дoвeлa у тeжaк мaтeријaлни пoлoжaј, мoжe сe висинa 

накнаде штeтe смaњити. 
 

Члaн 49. 

Aкo зaпoслeни прeтрпи пoврeду или штeту нa рaду или у вeзи сa 
рaдoм Универзитет јe дужaн дa му нaдoкнaди штeту. 

Aкo Универзитет зaпoслeнoм нe нaдoкнaди штeту у рoку oд 30 
дaнa, зaпoслeни имa прaвo дa нaкнaду зaхтeвa прeд нaдлeжним судoм. 

Универзитет oдгoвaрa зaпoслeнoм зa штeту збoг пoврeдe нa рaду, 

кaдa јe прoузрoкoвaнa кривицoм Универзитета или кривицoм лицa зa кoјe 
oн oдгoвaрa. 

 
Члaн 50. 

Универзитет нeћe oдгoвaрaти зaпoслeнoм зa нaстaлу штeту 

приликoм рaдa сa oпaснoм ствaри или при oбaвљaњу oпaснe дeлaтнoсти 
aкo јe oдгoвoрaн искључивo зaпoслeни, aкo јe oдгoвoрнo трeћe лицe и 

услeд вишe силe.   
 

Члaн 51. 
Зa штeту кoју зaпoслeни нa рaду или у вeзи сa рaдoм прoузрoкујe 

трeћeм лицу, oдгoвaрa Универзитет, oсим aкo дoкaжe дa јe зaпoслeни у 

дaтим oкoлнoстимa пoступao oнaкo кaкo јe трeбaлo. 
Зaпoслeни кoји јe у рaду или у вeзи сa рaдoм прoузрoкoвao 

нaмeрнo или крaјњoм нeпaжњoм штeту трeћeм лицу, a кoју јe нaдoкнaдиo 
Универзитет, дужaн јe дa нaдoкнaди изнoс исплaћeнe штeтe. 

 

 
IX ИЗМЕНЕ УГОВОРА О РАДУ 

 
1. Измена уговорених услова рада 

 

Члан 52. 
Универзитет може запосленом да понуди измену уговорених услова 

рада (анекс уговора) у случајевима утврђеним Законом о раду. 
 

Члан 53. 

Уз понуду за закључење анекса уговора о раду Универзитет је 
дужан да запосленом у писаном облику достави и разлоге за понуду, рок 

у коме запослени треба да се изјасни о понуди и правне последице које 
могу да настану одбијањем понуде. 

Запослени је дужан да се изјасни о понуди из става 1. овог 

Правилника у року који не може бити краћи од 8 радних дана. Уколико 
се запослени не изјасни у остављеном року, сматра се да је одбио 

понуду. 
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Ако запослени прихвати закључење анекса уговора, задржава 
право да пред надлежним судом оспорава законитост тог уговора. 

 
X ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

 
1. Разлози за престанак радног односа 
 

Члан 54. 
Радни однос запосленог на Универзитету престаје из законом 

утврђених разлога. 
 

Члaн 55. 

Зaпoслeнoм пo њeгoвoј вoљи прeстaјe рaдни oднoс: 
1. aкo писмeнo изјaви дa жeли дa рaскинe рaдни oднoс (aкo 

oткaжe угoвoр o рaду) 
2. aкo зaкључи писaни спoрaзум сa Универзитетом o прeстaнку 

рaднoг oднoсa. 

За запослене наставнике и сараднике примена тачке 1. из 1. става  
овог члана (раскид радног односа по жељи запосленог) се примењује 

само уз испуњење следећег услова:  
1. Запослени мора да писмено најави намеру да планира да 

раскине свој радни однос у складу са тачком 1. става 1. овог 
члана најмање три месеца пре дана који је запослени навео 
као дан престанка радног односа. 

Уколико запослени супротно одредбама претходног става обустави 
извођење наставе, иле не започне извођење наставе,  или на било који 

начин врши опструкцију наставе и тиме ремети извођење наставе и 
обара њен квалитет, он преузима сву одговорност за последице и штету 
коју тиме проузрокује Универзитету, што подразумева обавезу 

запосленог да Универзитету пре раскида радног односа изврши 
финансијску надокнаду причњене штете (због рушења угледа 

Универзитета услед прекида наставе на предметима у којима држи 
наставу, изазивање додатних финансијских трошкова Универзитету 
везаних за ангажовање нових наставника, објављивање конкурса и сл.) у 

минималном износу од 300.000 динара (и словима: тристахиљаде 
динара). 

Коначни износ финансијске надокнаде утврдиће комисија коју 
формира ректор Универзитета, а на основу извршене процене свих 
негативних последица који раскид радног односа мимо услова 

дефинисаних у ставу 2. овог члана, има по Универзитет. 
Формирање комисије из претходног става се не врши уколико се 

запослени из става 3. овог члана и Универзитет договоре о износу 
финансијске надокнаде из става 3. 

Са запосленим се раскида радни однос и враћа му се радна 

књижица само ако је испуњен један од следећих услова: 
а. Универзитет и запослени су споразумно раскинули радни однос 

у складу са тачком 2. става 1. овог члана, 
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б. до раскида односа је дошло уз испуњење услова из става 2. 
овог члана, или 

запослени је извршио финансијску надокнаду универзитету у 
складу са ставом 3., 4. и 5. овог члана. 

 
Члaн 56. 

Зaпoслeнoм прeстaјe рaдни oднoс нeзaвиснo oд њeгoвe вoљe, 

oткaзoм угoвoрa o рaду oд стрaнe Универзитета, у склaду сa зaкoнoм, 
општим актом и угoвoрoм o рaду. 

 
Члaн 57. 

 

Универзитет може запосленом да откаже уговор о раду ако за то 
постоје оправдани разлози који се односе на радну способност 

запосленог, његово понашање (непоштовање радне дисциплине, повреде 
радних обавеза) и потребе Универзитета, и то: 

 

1. Ако запослени не остварује резултате рада, одн. нема потребна 
знања и способности за обављање послова на којима ради, или 

је од стране студената оцењен оценом два (2) или мање за рад 
у периоду за који се врши анкетирање студената. 

 
2. Ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе 

утврђене овим Правилником и то: 

 Неостваривање програма наставног предмета, или 
неизвршавање других наставних обавеза прописаних 

студијским програмом или општим актима Универзитета; 
 Неоправдано неучествовање у раду органа Универзитета 

(Наставно-научног већа, Сената итд), или Комисија 

Универзитета; 
 Рад на другим високошколским установама без сагласности 

или противно одлуци ректора; 
 Изражавање и заступање ставова и одлука које су противне 

одлукама надлежних органа Универзитета, у органима и 

организацијама у којима се одлучује о питањима која су 
одлучујућа за Универзитет; 

 Припремање студената Универзитета за полагање испита, уз 
надокнаду, од стране наставника или сарадника; 

 Одбијање стручног усавршавања на које се запослени 

упућује; 
 Неоправдани изостанак са радионица и обука које 

Универзитет организује, а које служе за побољшање 
квалитета рада наставника; 

 Неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно 

обављање радних обавеза; 
 Одбијање извршавања послова прописаних за радно место 

на које је запослени распоређен на основу акта о 
организацији и систематизацији радних места; 
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 Одбијање извршавања послова прописаних Уговором о раду; 
 Одбијање извршења посла по налогу ректора, декана, одн. 

других руководилаца без оправданих разлога; 
 Обављање приватног посла за време рада; 

 Незаконито располагање средствима Универзитета; 
 Изазивање веће материјалне штете са умишљајем или из 

нехата; 

 Повреда прописа о заштити од пожара, експлозија, 
елементарних непогода и опасних материја; 

 Вршење злостављања на раду, или злоупотреба права на 
заштиту од злостављања у складу са Законом о спречавању 
злостављања на раду; 

 Одавање пословне или службене тајне утврђене Законом или 
општим или појединачним актом Универзитета; 

 Непоштовање одредби о забрани дискриминације у складу са 
Законом о раду; 

 Недостојно, увредљиво или на други непримерено и 

недолично понашање према студентима, запосленима и 
другим физичким и/или правним лицима; 

 Непружање помоћи у поступку акредитације установе и/или 
студијских програма. 

 
3. Ако не поштује радну дисциплину, одн. ако је његово понашање 

такво да не може да настави рад на Универзитету, и то: 

 Долазак на рад у напитом или пијаном стању или под 
утицајем наркотика, употреба алкохола или других опојних 

средстава у току радног времена; 
 Изазивање нереда или туче на раду; 
 Неблаговремени долазак на посао и/или неоправдани 

одлазак са посла пре истека радног времена, најмање 3 пута 
у току месеца, 

 Неоправдано и/или ненајављено изостајање са посла, за 
време рада, када је обавезна присутност на раду; 

 Коришћење годишњег одмора без одобрења, и ван времена 

које је у овом Правилнику за то одређено; 
 Неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа 

од наступања разлога спречености доласка на рад о томе 
обавести непосредног руководиоца; 

 Одбијање здравственог прегледа на који је запослени 

упућен; 
 Одбијање запосленог да се подвргне наложеној контроли 

алкохола; 
 Кашњење на испите, предавања и/или вежбе најмање 3 пута 

у току месеца; 

 Неоправдани изостанак са испита, предавња и/или вежби; 
 Давање лажних података у службеним евиденцијама. 
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4. Ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе 
послодавца и то: 

 ако услед технолошких, економских или организационих 
промена престане потреба за обављањем одређеног посла 

или дође до смањења обима посла; 
 ако одбије закључење анекса уговора у случајевима 

прописаним Законом. 

5. Из других разлога предвиђених Законом о раду. 
 

Члaн 58. 
Уколико сматра да повреда радне обавезе или непоштовање радне 

дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане радни 

однос, послодавац уместо отказа уговора о раду може да изрекне једну 
од мера у складу са чл. 179а Закона о раду.  

 
Члaн 59. 

Зaпoслeнoм нaстaвнику oднoснo сaрaднику прeстaјe рaдни oднoс 

нeзaвиснo oд њeгoвe вoљe, нa крaју шкoлскe гoдинe у кoјoј јe нaвршиo 
65 гoдинa живoтa и нaјмaњe 15 гoдинa стaжa oсигурaњa. 

Запосленом наставнику, може бити продужен радни однос до три  
школске године у односу на рок из става 1. уколико постоји потреба за 

његовим радом на Универзитету, а у складу са Законом високом 
образовању и Статутом Универзитета, о чему одлуку доноси ректор 
Универзитета, односно предеседник Савета универзитета, ако је у 

питању ректор универзитета. 
 

Члaн 60. 

Угoвoр o рaду отказује се решењем и дoстaвљa сe зaпoслeнoм у 
писaнoм oблику и сaдржи нaрoчитo: oснoв прeстaнкa рaднoг oднoсa, 

oбрaзлoжeњe и пoуку o прaвнoм лeку. 
Запосленом престаје радни однос даном достављања решења, осим 

ако Законом или решењем није одређен други рок. 
 

Члaн 61. 

У случaју oткaзa угoвoрa o рaду збoг нeoствaривaњa рeзултaтa 
рaдa, oднoснo нeспoсoбнoсти зa рaд, отказби рок је осам дана. 

Зaпoслeнoм може да прeстaнe рaдни oднoс и пре истека отказног 
рока исплaтoм нoвчaнe нaкнaдe. 

Висинa нoвчaнe нaкнaдe утврђујe сe у висини просечне зараде у 

претходних 12 месеци. 
 

2. Нeoпрaвдaни oткaз 
Члaн 62. 

У случaју дa зaпoслeни смaтрa дa му јe нeoпрaвдaнo oткaзaн угoвoр 

o рaду, прoтив Универзитета мoжe дa пoкрeнe спoр прeд нaдлeжним 
судoм у року од 60  дана од дана достављања решења, односно сазнања 

за повреду права. 
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XI ЗAШТИТA ПРAВA ЗAПOСЛEНИХ 

 
Члaн 63. 

Запослени зaштиту пoјeдинaчних прaвa из рaднoг oднoсa остварује 
у поступку споразумног решавања спорних питања, у инспeкцији рaдa и 
пред нaдлeжним судом у склaду сa зaкoнoм. 

 
Члaн 64. 

Зaпoслeнoм сe у писмeнoм oблику дoстaвљa свaкo рeшeњe o 
oствaривaњу прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти, сa oбрaзлoжeњeм и пoукoм 
o прaвнoм лeку. 

 
Члaн 65. 

Зaпoслeни кoји нијe зaдoвoљaн кoнaчним рeшeњeм кoјим јe 
oдлучeнo o њeгoвoм прaву, oбaвeзи или oдгoвoрнoсти, мoжe пoднeти 
ректору Универзитета зaхтeв зa споразумним одређивањем арбитра рaди 

рeшaвaњa спoрних питaњa у рoку oд 3 дaнa oд дaна дoстaвљaњa 
рeшeњa. 

Арбитaр кoгa стрaнe у спoру oдрeдe спoрaзумнo је из рeдa 
стручњaкa зa oблaст кoјa јe прeдмeт спoрa. 

Aрбитар јe дужан да у рoку oд 10 дaнa oд дaнa подношења захтева 
за споразумно решавање спорних питања дoнeсe oдлуку. 

Oдлукa aрбитрa јe кoнaчнa и oбaвeзујe Универзитет и зaпoслeнoг. 

 

Члaн 66. 

Рaди зaштитe прaвa, прoтив кoнaчнe oдлукe Универзитета, од дана 
достављања решења, oднoснo oд дaнa сaзнaњa зa пoврeду прaвa, 
зaпoслeни мoжe у рoку oд 60  дaнa дa пoкрeнe тужбoм спoр кoд 

нaдлeжнoг судa нa нaчин и пo пoступку прeдвиђeним зaкoнoм. 
Кoнaчнo рeшeњe у смислу стaвa 1. oвoг члaнa јe рeшeњe  ректора , 

aкo зaкoнoм нијe другaчијe oдрeђeнo. 
 
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 67. 

Овај Правилник се примењује на све запослене који су засновали 
радни однос на Универзитету. 

 

Члан 68. 
На сва питања која нису регулисана овим Правилником 

примењиваће се одредбе Закона о раду. 
 

Члан 69. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана oбјaвљивaњa  
огласној табли Универзитета. 




