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ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
извод из Правилника о раду

1. Општа заштита

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

Запослени не може да ради прековремено ако би, по налазу надлежног здравственог органа, такав рад
могао да погорша његово здравствено стање.

На пословима на којима постоји повећана опасност од повређивања, професионалних или других
обољења може да ради само запослени који, поред посебних услова утврђених општим актом,
испуњава и услове за рад у погледу здравственог стања, психофизичких способности и доба живота, у
складу са законом.

Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у складу са
законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или
последице опасне за његову околину.

2. Заштита личних података

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

3. Заштита омладине

Запослени млађи од 18 година живота не може да ради на пословима:
1. на којима се обавља нарочито тежак физички рад, рад под земљом, под водом или на великој
висини;
2. који укључују излагање штетном зрачењу или средствима која су отровна, која проузрокују наследна и
друга обољења, као и ризик по здравље због хладноће, топлоте, буке или вибрације;
3. који би, на основу налаза надлежног здравственог органа, могли штетно и са повећаним ризиком да
утичу на његово здравље и живот с обзиром на његове психофизичке способности.
Запослени између навршене 18. и 21. године живота може да ради на пословима из овог члана само на
основу налаза надлежног здравственог органа којим се утврђује да такав рад није штетан за његово
здравље. Трошкове лекарског прегледа сноси послодавац.
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Пуно радно време запосленог млађег од 18 година живота не може да се утврди у трајању дужем од 35
часова недељно, нити дужем од осам часова дневно.

Забрањен је прековремени рад и прерасподела радног времена запосленог који је млађи од 18 година
живота.
Запослени млађи од 18 година живота не може да ради ноћу, осим када је неопходно да се настави рад
прекинут услед више силе, под условом да такав рад траје одређено време и да мора да се заврши без
одлагања, а послодавац нема на располагању у довољном броју друге пунолетне запослене.

4. Заштита материнства

Запослена жена за време трудноће не може да ради на пословима који су, по налазу надлежног
здравственог органа, штетни за њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који
захтевају подизање терета или на којима постоји штетно зрачење или изложеност екстремним
температурама и вибрацијама.

Запослена жена за време првих 32 недеље трудноће не може да ради прековремено и ноћу, ако би
такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета, на основу налаза надлежног здравственог
органа.
Запослена жена за време последњих осам недеља трудноће не може да ради прековремено и ноћу.

Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, односно старатељ детета ,са дететом до три године живота
може да ради прековремено, односно ноћу, само уз своју писмену сагласност.
Самохрани родитељ, усвојилац, хранитељ, односно старатељ детета, који има дете до седам година
живота или дете које је тежак инвалид може да ради прековремено, односно ноћу, само уз своју
писмену сагласност.

Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени за време трудноће и
запосленом родитељу са дететом млађим од три године живота или дететом са тежим степеном
психофизичке ометености - само уз писмену сагласност запосленог.

5. Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета

Запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја ( у даљем тексту : породиљско
одсуство ), као и одсуство са рада ради неге детета у укупном трајању од 365 дана.
Запослена жена може да отпочне породиљско одсуство на основу налаза надлежног здравственог
органа најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај.
Породиљско одсуство траје до навршених три месеца од дана порођаја.
Отац детета може да користи ово право у случају кад мајка напусти дете, умре или је из других
оправданих разлога спречена да користи то право (казна затвора, тежа болест и др).

Запослена жена, по истеку породиљског одсуства има право на одсуство са рада ради неге детета до
истека 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства.
Ово право може да користи и отац детета.
За време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета запослена жена, односно отац
детета има право на накнаду зараде у складу са Законом.
Запослена жена има право на породиљско одсуство и право на одсуство са рада ради неге детета за
треће и свако наредно новорођено дете у укупном трајању од две године.
Право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у укупном трајању од две године
има и запослена жена која у првом порођају роди троје или више деце, као и запослена жена која је
родила једно, двоје или троје деце а у наредном порођају роди двоје или више деце.
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6. Одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе

Један од родитеља, један од усвојилаца, хранитељ односно старатељ детета коме је неопходна посебна
нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о
здравственом осигурању, има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета , одсуствује са рада или да ради са половином пуног радног времена, најдуже до навршених пет
година живота детета.
Право у смислу става 1. овог члана остварује се на основу мишљења надлежног органа за оцену степена
психофизичке ометености детета, у складу са законом.
За време одсуствовања са рада у смислу става 1. овог члана, запослени има право на накнаду зараде у
складу са прописима о друштвеној бризи о деци.
За време рада са половином пуног радног времена запослени има право на зараду у складу са законом,
општим актом и уговором о раду, а за другу половину пуног радног времена накнаду зараде у складу са
прописима о друштвеној бризи о деци.
За време одсуствовања са рада, у смислу става 1. овог члана, запослени има право на накнаду зараде, у
складу са законом .
За време рада са половином пуног радног времена, у смислу става 1. овог члана, запослени има право
на зараду у складу са законом, општим актом и уговором о раду, а за другу половину пуног радног
времена - накнаду зараде у складу са законом.

Хранитељ, односно старатељ детета млађег од пет година живота има право да, ради неге детета,
одсуствује са рада осам месеци непрекидно од дана смештаја детета у хранитељску, односно
старатељску породицу, а најдуже до навршених пет година живота детета.
Ако је смештај у хранитељску, односно старатељску породицу наступио пре навршених три месеца
живота детета, хранитељ, односно старатељ детета има право да, ради неге детета, одсуствује са рада
до навршених 11 месеци живота детета.
Право из ст. 1. и 2. овог члана има и лице коме је, у складу са прописима о усвојењу, упућено дете на
прилагођавање пре заснивања усвојења, а по заснивању усвојења – и један од усвојилаца.
За време одсуства са рада ради неге детата, лице које користи право из ст. 1 - 3. овог члана има право на
накнаду зараде у складу са законом, односно прописима о друштвеној бризи о деци.

Родитељ или старатељ, односно лице које се стара о особи оштећеној церебралном парализом, дечјом
парализом, или оболелој од мишићне дистрофије и осталих тешких обољења, на основу мишљења
надлежног здравственог органа, може на свој захтев да ради са скраћеним радним временом, али не
краћим од половине пуног радног времена.
Запослени који ради са скраћеним радним временом у смислу става 1. овог члана има право на
одговарајућу зараду, сразмерно времену проведеном на раду, у складу са законом, општим актом и
уговором о раду.

7. Заштита инвалида

Запосленом инвалиду рада послодавац је дужан да обезбеди обављање послова према преосталој
радној способности, на тај начин што ће га распоредити на послове који одговарају његовој радној
способности.
Запосленом код кога је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да
постоји опасност од настанка инвалидности на одређеним пословима, послодавац је дужан да
обезбеди обављање другог одговарајућег посла, на тај начин што ће га распоредити на послове који не
утичу на настанак инвалидности.
У наведеним случајевима запослени је дужан да прихвати послове на које се распоређује, уколико они
одговарају његовој преосталој радној способности односно не утичу на настанак инвалидности.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао у смислу става 1. и
2. овог члана.
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8. Обавештење о привременој спречености за рад

Запослени је дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спречености за рад
у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу потврду лекара која садржи и
време очекиване спречености за рад.
У случају теже болести, уместо запосленог, потврду послодавцу достављају чланови уже породице или
друга лица са којима живи у породичном домаћинству.
Ако запослени живи сам, потврду је дужан да достави у року од три дана од дана престанка разлога због
којих није могао да достави потврду.

Ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. овог члана,
може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности
запосленог, у складу са законом.

Уколико се провером установи да је запослени на било који начин свесно нетачно и неистинито
приказао своју здравствену ситуацију, запосленом може престати радни однос у Друштву из разлога
злоупотребе права на боловање.

9. Забрана отказа

За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, као и одсуства са рада
ради посебне неге детета, послодавац не може запосленом да откаже уговор о раду.

ЕНЕРГОПЕТ д.о.о.


