Пројекат унапређења капацитета инспекција, прекршајних судова и привреде
(Grow capacities and work together – misdemeanor courts, inspections and businesses)
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) у сарадњи са Министарством
трговине, туризма и телекомуникација - Сектор тржишне инспекције, Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања - Инспекторат за рад и Удружењем судија
прекршајних судова, уз подршку MATRA Фонда за регионално партнерство Краљевине
Холандије

СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
ЗА ПРИМЕНУ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА
ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА
- Посебни део Стручно-методолошких објашњења

за примену споразума о признању прекршаја –
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1. Уводни део
Овим стручно-методолошким објашњењима за примену споразума о признању
прекршаја прописаних Законом о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14)
- Посебни део, у складу са Општим делом ових објашњења, дају се смернице за закључивање
споразума о признању прекршаја прописаних овим законом, за које захтеве за покретање
прекршајног поступка подноси Инспекторат за рад, и одређују битни елементи овог
поступања и споразума који се закључује. Посебни део Стручно-методолошких објашњења је
усклађен са Општим делом и представља конкретизацију Општег дела, који се као такав
(документ општег типа) примењује на споразуме о признању прекршаја из овог закона, тако
да се избегну правне празнине.
Садржина ових стручно-методолошких објашњења одговара закључцима и
препорукама радионица судија прекршајних судова, Тржишне инспекције и Инспектората за
рад, одржаних у склопу Пројекта унапређења капацитета инспекција, прекршајних судова и
привреде (енг. Grow capacities and work together – misdemeanor courts, inspections and
businesses), који подржава Амбасада Краљевине Холандије.
2. Прекршаји прописани Законом о заштити узбуњивача који су предмет
споразума о признању прекршаја.
Сагласно Општем делу стручно-методолошких објашњења за примену споразума о
признању прекршаја из области инспекцијског надзора, споразум о признању прекршаја
Инспекторат за рад примениће у односу на све прекршаје прописане Законом о заштити
узбуњивача за које захтеве за покретање прекршајног поступка подноси овај инспекторат,
тј. за оне прекршаје за које је Инспекторат за рад надлежан, а не Управни инспекторат, у
складу са поделом надлежности, сагласно члану 36. Закона о заштити узбуњивача, Закону о
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/17),
Закону о управној инспекцији („Службени гласник РС“, број 87/11) и члану 179. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - УС). Управна инспекција
надлежна је за подношење захтева за покретање прекршајног поступка за прекршај из члана
37. став 2. у вези са ставом 1. и из члана 38. став 2. у вези са ставом 1. у делу који се односи на
одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије или јединице локалне
самоуправе, као и на одговорно лице у правном лицу, ако је правно лице под надзором
управне инспекције, и за ове прекршаје управна инспекција може да закључи споразум о
признању прекршаја, док је инспекција рада надлежна за подношење захтева за покретање
прекршајног поступка за прекршај из ових одредаба у односу на одговорно лице у правном
лицу, ако је правно лице под надзором инспекције рада, где спада већи број правних лица у
поређењу са делокругом управне инспекције.
Критеријуми који се, за овим, тичу подобности прекршаја за закључење споразума о
признању, те помоћу којих се опредељују врста и висина прекршајне санкције су:
1) Отклоњивост и отклоњеност последице прекршаја;
2) Тежина повреде прописа, односно последице прекршаја, и
3) Претходно поступање окривљеног (непостојање раније учињеног прекршаја или
понављање прекршаја - поврат).
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2. 1. Отклоњивост и отклоњеност последице као услов за закључење споразума
о признању прекршаја
Као претходни услов за закључење споразума о признању прекршаја прописаних
Законом о заштити узбуњивача, потребно је да послодавац – правно лице и предузетник, као
надзирани субјекат, поступи на начин којим ће отклонити утврђену повреду закона, односно
тако што ће поступити по управној мери за отклањање утврђених повреда закона и другог
прописа и општег акта, односно за отклањање незаконитости, коју инспектор рада изриче у
складу са чланом 269. Закона о раду и чланом 27. Закона о инспекцијском надзору, као и у
складу са чланом 271. Закона о раду, ако инспектор рада нађе да је решењем послодавца о
отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог, а запослени је покренуо радни
спор, на захтев запосленог одлаже својим решењем извршење тог решења - до доношења
правноснажне одлуке суда, а када се штетна радња према узбуњивачу састоји у престанку
радног односа отказом уговора о раду [члан 21. став 1. тачка 8) Закона о заштити
узбуњивача]. Налазимо да су прекршаји из члана 37. и члана 38. став 1. тачка 1) у другом
делу бића прекршаја, који је алтернативно постављен, и тач. 2) и 3) Закона о заштити
узбуњивача – прекршаји са отклоњивом последицом, док су прекршаји из члана 38. став 1.
тачка 1) у првом делу бића прекршаја, који је алтернативно постављен, и тач. 4), 5) и 6) прекршаји са неотклоњивом последицом.
Услови за закључење споразума о признању прекршаја за сваки поједини прекршај из
Закона о заштити узбуњивача наводе се у Табели у прилогу овог документа, која се односи
на конкретно одређени прекршај прописан Законом о заштити узбуњивача.
У односу на прекршај из члана 38. став 1. тачка 1) Закона о заштити узбуњивача,
питање утврђивања постојања штетне радње представља претходно питање, које спада у
судску надлежност. За ове поступке је надлежан виши суд према месту предузимања штетне
радње или према месту пребивалишта тужиоца. Виши суд се оснива за подручје једног или
више основних судова, који се оснива за територију града, односно једне или више општина.
Закон о заштити узбуњивача у члану 2. тачка 7) штетну радњу одређује као свако чињење
или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на
заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у
неповољнији положај. Предузимање штетне радње је забрањено, а узбуњивач према коме је
предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску заштиту. Чланом 26.
став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона предвиђено је да се тужбом за заштиту у вези са
узбуњивањем може, поред осталог, тражити: утврђење да је према узбуњивачу предузета
штетна радња, забрана вршења и понављања штетне радње, и уклањање последица штетне
радње. Такође, предлогом за одређивање привремене мере може се захтевати да суд одложи
правно дејство акта, забрани вршење штетне радње, као и да наложи отклањање последице
проузроковане штетном радњом. У току поступка за заштиту узбуњивача суд може и по
службеној дужности да одреди привремену меру. У складу са чл. 453. и 456. Закона о
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење
и 113/17 - аутентично тумачење), привремена мера одређује се решењем о привременој
мери. Решење о привременој мери је судска одлука – чланом 42. став 1. Закона о извршењу и
обезбеђењу прописано је, поред осталог, да се судском одлуком сматрају пресуда, решење и
друга одлука донета у поступку пред судом. Привремена мера постаје извршна када се
решење којим је она одређена достављена оном ко је обавезан да нешто учини, не учини или
трпи, а уколико је одређен рок да извршни дужник или неко други нешто учини (парициони
рок) - постаје извршна кад одређени рок безуспешно истекне, у складу са чланом 422. ст. 2. и
3. Закона о извршењу и обезбеђењу. Чланом 439. став 3. Закона о парничном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 - УС, 74/13 - УС и 55/14) прописано је да против
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решења о одређивању привремене мере није дозвољена посебна жалба, што је сагласно
члану 35. Закона о заштити узбуњивача.
Поступак за судску заштиту у вези са узбуњивањем је хитан – ово је изричито
прописано чланом 23. став 4. Закона о заштити узбуњивача. Хитност овог поступка
заштићена је и одредбама Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени
гласник РС“, број 40/15).
Сходном применом правних правила о одлучивању у случају претходног питања,
инспектор рада ће, када нађе да постоји основана сумња да је учињен прекршај из члана 38.
став 1. тачка 1) Закона о заштити узбуњивача, којим је прописано да ће се новчаном казном
од 50.000 до 500.000 динара казнити за прекршај послодавац - правно лице ако узбуњивача
не заштити од штетне радње или не предузме неопходне мере ради обустављања штетне
радње и отклањања последица штетне радње, у оквиру својих овлашћења, супротно обавези
из члана 14. став 2. овог закона, установити да постоји претходно питање у виду утврђивања
постојања штетне радње, као питања без чијег решења не може да донесе одлуку у тој
правној ствари, а које чини самосталну правну целину и за чије решавање је надлежан виши
суд. Инспектор, у том случају, може сам да реши то претходно питање и, у зависности од
решења, поднесе или не поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, или да сачека
са одлуком о подношењу захтева за покретање прекршајног поступка до одлуке надлежног
вишег суда о том претходном питању, у поступку који је хитан. Свакако, овде ваља водити
рачуна о ризику од наступања застарелости покретања и вођења прекршајног поступка,
будући да је чланом 84. став 1. Закона о прекршајима прописано да се прекршајни поступак
не може покренути нити водити ако протекне једна година од дана када је прекршај учињен.
2.2. Тежина повреде прописа и последице прекршаја
Тежина повреде прописа и последице прекршаја сагледава се у односу на
критеријуме:
(1) Број запослених, односно број запослених и радно ангажованих лица.
Закон о заштити узбуњивача као објективни услов прекршаја из члана 37. овог
закона поставља да послодавац – правно лице или предузетник има више од десет
запослених. Овај критеријум примењив је на оба облика прекршаја из овог члана. Даље, овај
закон у члану 38. став 1. тачка 2) утврђује прекршај ако послодавац свим радно ангажованим
лицима не достави писмено обавештење о правима из овог закона, супротно члану 14. став 4.
овог закона. У овом смислу, Закон о заштити узбуњивача широком дефиницијом одређује
радно ангажовање као радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вршење функције,
као и сваки други фактички рад за послодавца.
Доња граница у броју запослених овим чланом Закона о заштити узбуњивача
постављена је на више од десет запослених, што је, према томе, најмање једанаест
запослених. Овим документом критеријум броја запослених утврђује се у следећим
распонима: 1) од десет до 50 запослених; 2) од 50 до 250 запослених, и 3) преко 250
запослених. Наведени распони одговарају критеријуму просечног броја запослених, који
служи за разврставање правних лица на микро, мала, средња и велика, сагласно члану 6.
Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18). Закон о рачуноводству
утврђује да се просечан број запослених израчунава тако што се збир укупног броја
запослених на крају сваког месеца, укључујући и запослене у иностранству, подели са бројем
месеци у пословној години.
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(2) Тежина штетне радње
Чланом 2. тачка 7) Закона о заштити узбуњивача је штетна радња одређена као свако
чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право
на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају
у неповољнији положај. Наведено је разрађено у члану 21. овог закона, којим је прописано да
послодавац не сме чињењем или нечињењем да стави узбуњивача у неповољнији положај у
вези са узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији положај односи на: запошљавање;
стицање својства приправника или волонтера; рад ван радног односа; образовање,
оспособљавање или стручно усавршавање; напредовање на послу, оцењивање, стицање или
губитак звања; дисциплинске мере и казне; услове рада; престанак радног односа; зараду и
друге накнаде из радног односа; учешће у добити послодавца; исплату награде и
отпремнине; распоређивање или премештај на друго радно место; непредузимање мера
ради заштите због узнемиравања од стране других лица; упућивање на обавезне
здравствене прегледе или упућивање на прегледе ради оцене радне способности.
Следствено, овим документом критеријум штетне радње разврстан је на: 1)
дисциплинске мере и казне; 2) распоређивање или премештај на друго радно место; 3)
престанак радног односа, и 4) остале штетне радње – стављање у неповољнији положај на
други начин.
(3) Дужина трајања прекорачења прописаног рока.
Закон о заштити узбуњивача у члану 38. став 1. тач. 4) и 5) прописује да ће се за
прекршај казнити послодавац ако у прописаном року не поступи по информацији (повреда
обавезе из члана 15. став 2.) и ако у прописаном року не обавести узбуњивача о исходу
поступка у складу са законом (повреда обавезе из члана 15. став 3). Чланом 15. ст. 2. и 3. овог
закона прописано је да је послодавац дужан да поступи по информацији без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана пријема информације и да је послодавац дужан да
обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у року од 15 дана од дана
окончања поступка унутрашњег узбуњивања. За ове облике прекршаја релевантан
критеријум је колико износи то прекорачење прописаног рока.
2.3. Претходно поступање окривљеног
Зависно од околности да ли је окривљени учинио прекршај први пут или је у питању
поновљен исти или сродан прекршај (поврат), Инспекторат за рад вреднује да ли ће бити
изречена строжија санкција за повратника у извршењу прекршаја. Пооштравањем
прекршајне санкције тежи се утврђивању одговарајуће санкције која ће на учиниоца утицати
тако да се убудуће уздржи од вршења прекршаја.
Прекршај је учињен први пут уколико учинилац није извршио исти или сродан
прекршај. Сматра се да је прекршај учињен први пут ако је од правноснажности одлуке којом
је окривљеном изречена санкција до закључења споразума протекло више од четири године.
Поновљеним истим прекршајем сматра се поновљени прекршај прописан казненим
одредбама Закона о заштити узбуњивача, а поновљеним сродним прекршајем сматра се
поновљени прекршај прописан казненим одредбама Закона о спречавању злостављања на
раду („Службени гласник РС”, број 36/10).
Вишеструки поврат постоји уколико је учинилац већ најмање два пута осуђен за исти
или сродан прекршај.
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Прилог

Табела за одређивање врсте и висине новчане казне и заштитне мере
у споразуму о признању прекршаја прописаних
Законом о заштити узбуњивача
(„Службени гласник РС“, број 128/14)
1. Члан 37. Закона о заштити узбуњивача:

1.1. Став 1. тачка 1)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Послодавац који има више од десет запослених није донео општи акт о поступку унутрашњег
узбуњивања, супротно обавези из члана 16. став 1. овог закона.
Услов за закључење споразума о признању прекршаја: Отклањање утврђење повреде закона поступањем по мери за отклањање ове
неправилности коју је наложио инспектор рада – уређење општим актом поступка унутрашњег узбуњивања.
Окривљени

Послодавац правно лице
који има више
од десет
запослених

Запрећена прописана
новчана казна
(распон)

Од 50.000 до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Број запослених

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
75.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
100.000 динара
Преко 250 запослених =
150.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не
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Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Предузетник
који има више
од десет
запослених

Од 20.000 до
200.000 динара

Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
35.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
75.000 динара
Преко 250 запослених =
100.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
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Одговорно
лице у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
15.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
50.000 динара
Преко 250 запослених =
75.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
10.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
20.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
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1.2. Став 1. тачка 2)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Послодавац који има више од десет запослених општи акт којим се уређује поступак унутрашњег
узбуњивања није истакао на видном месту доступном сваком радно ангажованом лицу, супротно обавези из члана 16. став 2. овог закона.
Услов за закључење споразума о признању прекршаја: Отклањање утврђење повреде прописа поступањем по мери за отклањање ове
неправилности коју је наложио инспектор рада – истицање општег акта којим се уређује поступак унутрашњег узбуњивања на видном месту
доступном сваком радно ангажованом лицу.
Окривљени

Послодавац правно лице
који има више
од десет
запослених

Запрећена прописана
новчана казна
(распон)

Од 50.000 до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Број запослених

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
75.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
100.000 динара
Преко 250 запослених =
150.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
Не
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
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Предузетник
који има више
од десет
запослених

Од 20.000 до
200.000 динара

Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
35.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
75.000 динара
Преко 250 запослених =
100.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Одговорно
лице
у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
15.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
50.000 динара
Преко 250 запослених =

Не

10

75.000 динара

Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
10.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
20.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
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2. Члан 38. Закона о заштити узбуњивача:
2.1. Став 1. тачка 1)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Послодавац није заштитио узбуњивача од штетне радње или није предузео неопходне мере ради
обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње, у оквиру својих овлашћења, супротно обавезама из члана 14. став 2. овог
закона.
Услов за закључење споразума о признању прекршаја:
Према члану 14. став 2. Закона о заштити узбуњивача, послодавац је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити узбуњивача од штетне
радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње. Послодавац је, према
томе, дужан да у границама својих могућности предузме све мере како би узбуњивача заштитио од штетне радње, односно спречио
наношење даљих штетних последица узбуњивачу и отклонио причињене штетне последице од узбуњивача.
Прекршај за кршење ове обавезе је алтернативно постављен, па постоји ако послодавац, у оквиру својих овлашћења, није заштитио
узбуњивача од штетне радње или ако послодавац, у оквиру својих овлашћења, није предузео неопходне мере ради обустављања штетне
радње и отклањања последица штетне радње. За постојање прекршаја и прекршајне одговорности довољно је, дакле, да је послодавац учинио
један од ова два, алтернативно постављена, пропуста (нечињења). Последице првог дела овог алтернативно постављеног прекршаја, тј. ако
послодавац, у оквиру својих овлашћења, није заштитио узбуњивача од штетне радње су неотклоњиве (последице прекршаја које се огледају у
одсуству заштите узбуњивача од штетне радње, које су се догодиле, не могу се отклонити), док су последице другог дела овог, алтернативно
постављеног прекршаја, тј. ако послодавац, у оквиру својих овлашћења, није предузео неопходне мере ради обустављања штетне радње и
отклањања последица штетне радње – отклоњиве, јер послодавац може да, у оквиру својих овлашћења, предузме неопходне мере ради
обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње.
Услов за закључење споразума о признању прекршаја у свом другом делу, чије последице су отклоњиве, је отклањање утврђење повреде
прописа поступањем по мери за отклањање ове неправилности коју је наложио инспектор рада, односно да послодавац, у оквиру својих
овлашћења, предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње
Напомена: Питање утврђивања постојања штетне радње представља претходно питање (видети објашњења у наративном делу овог
документа).
Окривљени

Правно лице

Запрећена –
прописана
новчана казна
(распон)

Од 50.000 до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције –
Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Тежина штетне радње

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
Дисциплинске мере и казне
= 60.000 динара
Распоређивање или
премештај на друго радно
место = 80.000 динара

Не
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Престанак радног односа =
120.000 динара
Остале штетне радње –
стављање у неповољнији
положај на други начин =
80.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Предузетник

Од 20.000 до
200.000 динара

 Није прописана



Тежина штетне радње

Новчана казна се увећава за
Не
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Дисциплинске мере и казне
= 30.000 динара
Распоређивање или
премештај на друго радно
место = 40.000 динара
Престанак радног односа =
80.000 динара
Остале штетне радње –
стављање у неповољнији
положај на други начин =
40.000 динара

Не
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Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Одговорно
лице у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Тежина штетне радње

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Дисциплинске мере и казне
Не
= 20.000 динара
Распоређивање или
премештај на друго радно
место = 30.000 динара
Престанак радног односа =
50.000 динара
Остале штетне радње –
стављање у неповољнији
положај на други начин =
20.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
15.000 динара у односу на
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новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

2.2. Став 1. тачка 2)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Пропуштање послодавца да свим радно ангажованим лицима не достави писмено обавештење о
правима из овог закона, супротно обавези из члана 14. став 4. овог закона.
Услов за закључење споразума о признању прекршаја: Отклањање утврђење повреде прописа поступањем по мери за отклањање ове
неправилности коју је наложио инспектор рада – достављање писменог обавештења о правима из Закона о заштити узбуњивача свим радно
ангажованим лицима.
Окривљени

Послодавац правно лице

Запрећена прописана
новчана казна
(распон)

Од 50.000 до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Број запослених

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
75.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
100.000 динара
Преко 250 запослених =
150.000 динара

Не
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Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
Не
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Предузетник
који има више
од десет
запослених

Од 20.000 до
200.000 динара

Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
35.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
75.000 динара
Преко 250 запослених =
100.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не
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Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Одговорно
лице у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
15.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
50.000 динара
Преко 250 запослених =
75.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
10.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
20.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
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2.3. Став 1. тачка 3)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Пропуштање послодавца да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у
вези са узбуњивањем, супротно обавези из члана 14. став 5. овог закона.
Услов за закључење споразума о признању прекршаја: Отклањање утврђење повреде прописа поступањем по мери за отклањање ове
неправилности коју је наложио инспектор рада – одређивање лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са
узбуњивањем.
Окривљени

Послодавац правно лице

Запрећена прописана
новчана казна
(распон)

Од 50.000 до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Број запослених

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
75.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
100.000 динара
Преко 250 запослених =
150.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
Не
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
100.000 динара у односу на

Не
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Предузетник
који има више
од десет
запослених

Од 20.000 до
200.000 динара

Није прописана



Број запослених

новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
35.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
75.000 динара
Преко 250 запослених =
100.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Одговорно
лице у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
15.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
50.000 динара
Преко 250 запослених =
75.000 динара

Не
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Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
10.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
20.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

2.4. Став 1. тачка 4)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Пропуштање послодавца да у прописаном року - најкасније у року од 15 дана од дана пријема
информације - поступи по информацији, коју узбуњивач доставља послодавцу и започиње поступак унутрашњег узбуњивања, супротно
обавези из члана 15. став 2. овог закона.
Окривљени

Послодавац правно лице

Запрећена прописана
новчана казна
(распон)

Од 50.000 до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Број запослених

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
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Oд десет до 50 запослених =
Не
75.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
100.000 динара
Преко 250 запослених =
150.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
Не
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Предузетник
који има више
од десет
запослених

Од 20.000 до
200.000 динара

Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
35.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
75.000 динара
Преко 250 запослених =
100.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
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Новчана казна се увећава за
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Одговорно
лице у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд десет до 50 запослених =
Не
15.000 динара
Од 50 до 250 запослених =
50.000 динара
Преко 250 запослених =
75.000 динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
10.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
20.000 динара у односу на
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новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

2.5. Став 1. тачка 5)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Пропуштање послодавца да у прописаном року, тј. у року од 15 дана од дана окончања поступка
унутрашњег узбуњивања, не обавести узбуњивача о исходу поступка у складу са законом, супротно обавези из члана 15. став 3. овог закона.
Окривљени

Послодавац правно лице

Запрећена прописана
новчана казна
(распон)

Од
50.000
до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Дужина
трајања
прописаног рока

прекорачења

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд 16 до 30 дана = 75.000
Не
динара
Од 31 до 60 дана = 100.000
динара
Од 61 дан до шест месеци =
150.000 динара
Преко шест месеци = 200.000
динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не
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Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Предузетник
који има више
од десет
запослених

Од 20.000 до
200.000 динара

Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд 16 до 30 дана = 35.000
Не
динара
Од 31 до 60 дана = 75.000
динара
Од 61 дан до шест месеци =
100.000 динара
Преко шест месеци = 140.000
динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
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Одговорно
лице у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Број запослених

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Oд 16 до 30 дана = 15.000
Не
динара
Од 31 до 60 дана = 30.000
динара
Од 61 дан до шест месеци =
50.000 динара
Преко шест месеци = 70.000
динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
10.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за прекршај учињен
по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
15.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за прекршај учињен
по први пут.
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2.6. Став 1. тачка 6)
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Пропуштање послодавца да узбуњивачу, на његов захтев, пружи обавештења о току и радњама
преузетим у поступку или да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку у складу са законом,
супротно обавезама из члана 15. став 4. овог закона.
Окривљени

Послодавац правно лице

Запрећена прописана
новчана казна
(распон)

Од 50.000 до
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

 Није прописана

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере

Нема посебних критеријума, због
природе прекршаја



Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању прекршаја

Исти или сродан прекршај учињен први пут
100.000 динара

Не

Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
Не
новчану казну која се
одређује за прекршај учињен
по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Предузетник
који има више

Од 20.000 до
200.000 динара

 Није прописана



Нема посебних критеријума, због
природе прекршаја

Новчана казна се увећава за
Не
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
прекршај учињен по први
пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
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од десет
запослених

50.000 динара

Не

Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
25.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за прекршај учињен
по први пут.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Одговорно
лице у
правном лицу

Од 10.000 до
100.000 динара

 Није прописана



Нема посебних критеријума, због
природе прекршаја

Новчана казна се увећава за
Не
50.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
прекршај учињен по први
пут.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
30.000 динара

Не

Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
10.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за прекршај учињен
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по први пут.
Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
Не
15.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за прекршај учињен
по први пут.
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