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TTeemmeelljjeemm  ččllaannkkaa  2266..,,  2277..  ii  223333..  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu  ((„„NNaarrooddnnee  nnoovviinnee““  bbrroojj    9933//1144  --  uu  ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu::  

ZZaakkoonn))  ttee  ssuukkllaaddnnoo  ooddrreeddbbaammaa  TTeemmeelljjnnoogg  kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa  zzaa  sslluužžbbeenniikkee  ii  nnaammjjeešštteenniikkee  uu  jjaavvnniimm  
sslluužžbbaammaa  ((„„NNaarrooddnnee  nnoovviinnee““  bbrroojj  114411//1122  ––  oossnnoovvnnii  tteekksstt,,  115500//1133  --  DDooddaattaakk  II..  ii  115533//1133  DDooddaattaakk  IIII..  --  uu  
ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu::  KKoolleekkttiivvnnii  uuggoovvoorr)),,  nnaakkoonn  ssaavvjjeettoovvaannjjaa  ssaa  SSiinnddiikkaallnniimm  ppoovvjjeerreenniikkoomm  RRGGNN  ffaakkuulltteettaa  ((uu  
ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu::  SSiinnddiikkaallnnii  ppoovvjjeerreenniikk)),,  aa  uu  vveezzii  ss  ččll..  1177..  SSttaattuuttaa  RRGGNNFF--aa  SSvveeuuččiilliiššttaa  uu  ZZaaggrreebbuu  ––  
pprrooččiiššććeennii  tteekksstt  ((uu  ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu::  PPoossllooddaavvaacc)),,    FFaakkuulltteettsskkoo  vviijjeeććee  je nnaa  ssvvoojjoojj  44..  rreeddoovviittoojj  ssjjeeddnniiccii  
ooddrržžaannoojj  2277..vveelljjaaččee  22001155..  ggooddiinnee,,  ddoonniijjeelloo  
 
 
 
 

PRAVILNIK O RADU 
  
  
II..  TTEEMMEELLJJNNEE  OODDRREEDDBBEE  

ČČllaannaakk  11..  
 

PPoojjmmoovvii  kkoojjii  ssee  kkoorriissttee  uu  oovvoomm  PPrraavviillnniikkuu,,  kkoojjii  iimmaajjuu  rrooddnnii  zznnaaččaajj,,  bbeezz  oobbzziirraa  nnaa  ttoo  kkoorriissttee  llii  ssee  uu  
mmuušškkoomm  iillii  žžeennsskkoomm  rroodduu,,  oobbuuhhvvaaććaajjuu  nnaa  jjeeddnnaakk  nnaaččiinn  mmuušškkii  ii  žžeennsskkii  rroodd..    
 

 
ČČllaannaakk  22..  
 

PPrraavviillnniikkoomm  ssee  uurreeđđuujjuu  mmeeđđuussoobbnnaa  pprraavvaa  ii  oobbvveezzee  zzaappoosslleenniikkaa  ii  ppoossllooddaavvccaa  nnaa  rraadduu  ii  uu  ssvveezzii  ss  rraaddoomm,,      
kkaaoo  ššttoo  ssuu::    
--zzaassnniivvaannjjee  ii  pprreessttaannaakk  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  
--  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,    
--  ooddmmoorrii  ii  ddooppuussttii,,  
--  zzaaššttiittaa  žžiivvoottaa,,  zzddrraavvlljjaa  ii  pprriivvaattnnoossttii  zzaappoosslleenniikkaa,,  
--  zzaaššttiittaa  ttrruuddnniiccaa,,  rrooddiitteelljjaa  ii  ppoossvvoojjiitteelljjaa    
--  zzaaššttiittaa  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  ssuu  ttrraajjnnoo  iillii  pprriivvrreemmeennoo  nneessppoossoobbnnii  zzaa  rraadd  
--  zzaaššttiittaa  ii  ssiigguurrnnoosstt  nnaa  rraadduu,,  
--  pprroobbnnii  rraadd,,  
--  oobbrraazzoovvaannjjee  ii  oossppoossoobblljjaavvaannjjee  zzaa  rraadd,,  
--  ppllaaććee  ii  nnaakknnaaddee  ppllaaććee,,  
--  ssaammoossttaallaann  ii  nneessaammoossttaallaann  rraadd  
--  nnaakknnaaddee  šštteettee,,  
--  ppoosslloovvnnaa  ttaajjnnaa,,  
--  zzaabbrraannaa  nnaattjjeeccaannjjaa  zzaappoosslleenniikkaa  ss  ppoossllooddaavvcceemm,,  
--  ppoossttuuppaakk  ii  mmjjeerree  zzaa  zzaaššttiittuu  ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa,,  
--  pprreessttaannaakk  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  
--  oossttvvaarriivvaannjjee  pprraavvaa  ii  oobbvveezzaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  
--  ssuuddjjeelloovvaannjjee  zzaappoosslleenniikkaa  uu  ooddlluuččiivvaannjjuu..  

 
ČČllaannaakk  33..  

  
UUkkoolliikkoo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  uuppuuććuujjee  nnaa  pprriimmjjeennuu  nneekkiihh  ooddrreeddbbii  oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa,,  ttaaddaa  ttee  ooddrreeddbbee  PPrraavviillnniikkaa  
ppoossttaajjuu  ssaassttaavvnnii  ddiioo  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
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ČČllaannaakk  44..  
 

AAkkoo  jjee  nneekkoo  pprraavvoo  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  rraazzlliiččiittoo  uuttvvrrđđeennoo  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu,,  zzaakkoonnoomm,,  pprraavviillnniikkoomm  iillii  nneekkiimm  
ddrruuggiimm  ooppććiimm  aakkttoomm,,  pprriimmjjeennjjuujjee  ssee  zzaa  zzaappoosslleenniikkaa  nnaajjppoovvoolljjnniijjee  pprraavvoo..  
OOrrggaanniizzaacciijjaa  rraaddaa  PPoossllooddaavvccaa  ppoobblliižžee  ssee  uurreeđđuujjee  PPrraavviillnniikkoomm  oo  uussttrroojjuu  rraaddnniihh  mmjjeessttaa  nnaa  FFaakkuulltteettuu..  
PPllaaććee  zzaappoosslleenniikkaa  ppoobblliižžee  ssee  uurreeđđuujjuu  uuggoovvoorriimmaa  ii  rrjjeeššeennjjiimmaa  oo  zzaassnniivvaannjjuu  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  aa  ssvvee  uu  
sskkllaadduu  ss  ooddggoovvaarraajjuuććiimm  KKoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorriimmaa  ii  vvaažžeeććoomm  UUrreeddbboomm  oo  nnaazziivviimmaa  rraaddnniihh  mmjjeessttaa  ii  
kkooeeffiicciijjeennttiimmaa  sslloožžeennoossttii  ppoosslloovvaa  uu  jjaavvnniimm  sslluužžbbaammaa,,  PPrraavviillnniikkoomm  oo  uussttrroojjuu  rraaddnniihh  mmjjeessttaa  nnaa  FFaakkuulltteettuu,,  
ooddnnoossnnoo  ddrruuggiimm  rreelleevvaannttnniimm  pprrooppiissiimmaa..    

 
ČČllaannaakk  55..  
 

ZZaappoosslleenniikk  jjee  oobbvveezzaann  ppoosslloovvee  pprreeuuzzeettee  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  oobbaavvlljjaattii  ssaavvjjeessnnoo  ii  ssttrruuččnnoo,,  ssuukkllaaddnnoo  
pprraavviilliimmaa  ssttrruukkee,,  nnaarraavvii  ii  vvrrssttii  ppoossllaa,,  ttee  ppoossttuuppaattii  pprreemmaa  uuppuuttaammaa  oovvllaašštteenniihh  oossoobbaa  PPoossllooddaavvccaa,,  ttee  ššttiittiittii  
ppoosslloovvnnee  iinntteerreessee  PPoossllooddaavvccaa..    
PPoossllooddaavvaacc  mmoorraa  zzaappoosslleenniikkuu  oossiigguurraattii  ppoottrreebbnnee  oorrggaanniizzaacciijjsskkee  ii  tteehhnniiččkkee  uuvvjjeettee  uu  kkoojjiimmaa  ććee  mmooććii  
oobbaavvlljjaattii  zzaaddaattkkee  ii  kkaaoo  ii  oossiigguurraattii  ooddggoovvaarraajjuuććii  uuvvjjeettee  rraaddaa  ssuukkllaaddnnoo  zzaakkoonnuu,,    pprraavviilliimmaa  ssttrruukkee  ttee  ssvvoojjiimm  
mmoogguuććnnoossttiimmaa..  
  
ZZaappoosslleenniikk    nnee  ssmmiijjee  bbiittii  iizzlloožžeenn  ookkoollnnoossttiimmaa  kkoojjee  bbii  mmooggllee  uuggrroozziittii  nnjjeeggoovvoo  zzddrraavvlljjee  ii  ssiigguurrnnoosstt..  
  
PPrriijjee  ssttuuppaannjjaa  zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  rraadd,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  oommoogguuććiittii  zzaappoosslleenniikkuu  ddaa  ssee  uuppoozznnaa  ss  ooppććiimm  
aakkttiimmaa  FFaakkuulltteettaa,,  kkaaoo  ii  ss  pprrooppiissiimmaa  uu  vveezzii  ss  rraaddoomm  ttee  ggaa  uuppoozznnaattii  ss  oorrggaanniizzaacciijjoomm  rraaddaa  ii  zzaaššttiittoomm  
zzddrraavvlljjaa  ii  ssiigguurrnnoossttii  nnaa  rraadduu..    
  
IIzzvvrrššeennjjee  ttee  oobbvveezzee  ddookkaazzuujjee  ssee  ppoottppiissoomm  zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  oobbrraazzaacc  iizzjjaavvee  oo  uuppoozznnaavvaannjjuu  ssaa  ggoorree  
nnaavveeddeenniimm  pprrooppiissiimmaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjaammččii  iizzvvrrššaavvaannjjee  ssvvoojjiihh  uuggoovvoorrnniihh  oobbvveezzaa,,  ttee  uuzz  ppuunnoo  ppooššttiivvaannjjee  pprraavvaa  ssvvaakkoogg  zzaappoosslleenniikkaa,,  
jjaammččii  mmoogguuććnnoosstt  iizzvvrrššaavvaannjjaa  uuggoovvoorrnniihh  oobbvveezzaa  ii  oossiigguurraavvaannjjee  zzaappoosslleenniikkuu  ppllaaććee  zzaa  oobbaavvlljjeennii  rraadd..    
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  oobbvveezzaann  pprroovveessttii  jjaavvnnii  nnaattjjeeččaajj  zzaa  zzaassnniivvaannjjee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ssuukkllaaddnnoo  zzaakkoonnuu  ii  ssvvoojjiimm  
ooppććiimm  aakkttiimmaa..    
  
PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  zzaappoosslliittii  zzaappoosslleenniikkaa  ssaammoo  nnaa  uupprraažžnnjjeennoo  rraaddnnoo  mmjjeessttoo  pprreeddvviiđđeennoo  aakkttoomm  oo  
uunnuuttaarrnnjjeemm  uussttrroojjuu    PPoossllooddaavvccaa  RRuuddaarrsskkoo--ggeeoolloošškkoo--nnaaffttnnoogg  ffaakkuulltteettaa..  
  
 
II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU  
 
Provjera sposobnosti potencijalnog zaposlenika  

 
ČČllaannaakk  66..  

  
PPrriijjee  zzaassnniivvaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  pprroovvjjeerraavvaa  ssee  ssppoossoobbnnoosstt  kkaannddiiddaattaa  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  
mmjjeessttaa  nnaa  kkoojjee  ssee  žžeellii  zzaappoosslliittii..    
  
PPrroovvjjeerruu  ssppoossoobbnnoossttii  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  pprroovvooddii  ppoovvjjeerreennssttvvoo  oodd  nnaajjmmaannjjee  ttrrii  ččllaannaa  kkoojjee  iimmeennuujjee  
PPoossllooddaavvaacc..  
NNaa  tteemmeelljjuu  rreezzuullttaattaa  pprroovvjjeerree  ppoovvjjeerreennssttvvoo  ddaajjee  PPoossllooddaavvccuu  mmiiššlljjeennjjee  oo  kkaannddiiddaattuu  zzaa  zzaappoosslleennjjee..  
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Zasnivanje radnog odnosa  
ČČllaannaakk  77..  

  
RRaaddnnii  ooddnnooss  zzaassnniivvaa  ssee  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu..    
AAkkoo  ppoossllooddaavvaacc  ss  zzaappoosslleenniikkoomm  sskkllooppii  uuggoovvoorr    zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoossllaa  kkoojjii,,  ss  oobbzziirroomm  nnaa  nnaarraavv  ii  vvrrssttuu  rraaddaa  
ttee  oovvllaassttii  ppoossllooddaavvccaa,,  iimmaa  oobbiilljjeežžjjaa  ppoossllaa  zzaa  kkoojjii  ssee  zzaassnniivvaa  rraaddnnii  ooddnnooss,,  ssmmaattrraa  ssee  ddaa  jjee  ss  zzaappoosslleenniikkoomm  
sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu,,  oossiimm  aakkoo  ppoossllooddaavvaacc  nnee  ddookkaažžee  ssuupprroottnnoo..  
 
 
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme 

ČČllaannaakk  88..  
 

UUggoovvoorr  oo  rraadduu  sskkllaappaa  ssee  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  oossiimm  aakkoo  ZZaakkoonnoomm  nniijjee  ddrruuggaaččiijjee  ooddrreeđđeennoo..  
UUggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  oobbvveezzuujjee  ssttrraannkkee  ddookk  ggaa  jjeeddnnaa  oodd  nnjjiihh  nnee  oottkkaažžee  iillii  ddookk  nnee  
pprreessttaannee  nnaa  nneekkii  ddrruuggii  nnaaččiinn  ooddrreeđđeenn  ZZaakkoonnoomm..    
  
AAkkoo  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  nniijjee  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  nnaa  kkoojjee  jjee  sskklloopplljjeenn,,  ssmmaattrraa  ssee  ddaa  jjee  sskklloopplljjeenn  nnaa  
nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee..  
 
 
Ugovor o radu na određeno vrijeme  

ČČllaannaakk  99..  
 

UUggoovvoorr  oo  rraadduu  mmoožžee  ssee  iizznniimmnnoo  sskkllooppiittii  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  zzaa  zzaassnniivvaannjjee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ččiijjii  jjee  
pprreessttaannaakk  uunnaapprriijjeedd  uuttvvrrđđeenn  rrookkoomm,,  iizzvvrrššeennjjeemm  ooddrreeđđeennoogg  ppoossllaa  iillii  nnaassttuuppaannjjeemm  ooddrreeđđeennoogg  ddooggaađđaajjaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  ss  iissttiimm  zzaappoosslleenniikkoomm  ssmmiijjee  sskkllooppiittii  uuzzaassttooppnnii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  ssaammoo  aakkoo  
zzaa  ttoo  ppoossttoojjii  oobbjjeekkttiivvaann  rraazzlloogg  kkoojjii  ssee  uu  ttoomm  uuggoovvoorruu  iillii  uu  ppiissaannoojj  ppoottvvrrddii  oo  sskklloopplljjeennoomm  uuggoovvoorruu  oo  rraadduu  
mmoorraa  nnaavveessttii..  
  
UUkkuuppnnoo  ttrraajjaannjjee  ssvviihh  uuzzaassttooppnniihh  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  sskklloopplljjeenniihh  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  pprrvvii  
uuggoovvoorr  oo  rraadduu,,  nnee  ssmmiijjee  bbiittii  nneepprreekkiinnuuttoo  dduužžee  oodd  ttrrii  ggooddiinnee,,  oossiimm  aakkoo  jjee  ttoo  ppoottrreebbnnoo  zzbboogg  zzaammjjeennee  
pprriivvrreemmeennoo  nneennaazzooččnnoogg  zzaappoosslleenniikkaa  iillii  jjee  zzbboogg  nneekkiihh  ddrruuggiihh  oobbjjeekkttiivvnniihh  rraazzllooggaa  ddooppuušštteennoo  zzaakkoonnoomm  iillii  
kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm..    
  
OOggrraanniiččeennjjaa  iizz  ssttaavvaakkaa  22..  ii  33..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  nnee  ooddnnoossee  ssee  nnaa  pprrvvii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  sskklloopplljjeenn  nnaa  ooddrreeđđeennoo  
vvrriijjeemmee..    
SSvvaakkaa  iizzmmjjeennaa,,  ooddnnoossnnoo  ddooppuunnaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  kkoojjaa  bbii  uuttjjeeccaallaa  nnaa  pprroodduulljjeennjjee  
uuggoovvoorreennoogg  ttrraajjaannjjaa  ttooggaa  uuggoovvoorraa,,  ssmmaattrraa  ssee  ssvvaakkiimm  sslljjeeddeeććiimm  uuzzaassttooppnniimm  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  nnaa  
ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee..  
  
PPrreekkiidd  kkrraaććii  oodd  ddvvaa  mmjjeesseeccaa  nnee  ssmmaattrraa  ssee  pprreekkiiddoomm  rraazzddoobblljjaa  oodd  ttrrii  ggooddiinnee  iizz  ssttaavvkkaa  33..  oovvooggaa  ččllaannkkaa..  
  
AAkkoo  jjee  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  sskklloopplljjeenn  pprroottiivvnnoo  ooddrreeddbbaammaa  ZZaakkoonnaa  iillii  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  
nnaassttaavvii  rraaddiittii  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa  ii  nnaakkoonn  iisstteekkaa  vvrreemmeennaa  zzaa  kkoojjee  jjee  uuggoovvoorr  sskklloopplljjeenn,,  ssmmaattrraa  ssee  ddaa  jjee  
sskklloopplljjeenn  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  vvooddiittii  ppoosseebbnnuu  eevviiddeenncciijjuu  oo  zzaappoosslleenniicciimmaa,,  kkoojjii  ssuu  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleennii  nnaa  
ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee..  
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Uvjeti rada zaposlenika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme  
 

ČČllaannaakk  1100..  
 
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleenn  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  
vvrriijjeemmee  oossiigguurraattii  iissttee  uuvvjjeettee  rraaddaa  kkaaoo  ii  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  ss  
iissttiimm  ppoossllooddaavvcceemm,,  ss  iissttiimm  iillii  sslliiččnniimm  ssttrruuččnniimm  zznnaannjjiimmaa  ii  vvjjeeššttiinnaammaa,,  aa  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  iissttee  iillii  sslliiččnnee  ppoosslloovvee..  
  
AAkkoo  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa  iizz  sstt..  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  nneemmaa  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  
vvrriijjeemmee  ss  iissttiimm  iillii  sslliiččnniimm  ssttrruuččnniimm  zznnaannjjiimmaa  ii  vvjjeeššttiinnaammaa,,  aa  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  iissttee  iillii  sslliiččnnee  ppoosslloovvee,,  ppoossllooddaavvaacc  
jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleenn  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  
oossiigguurraattii  uuvvjjeettee  uurreeđđeennee  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  iillii  ddrruuggiimm  pprrooppiissoomm  kkoojjii  ggaa  oobbvveezzuujjee,,  aa  kkoojjii  ssuu  uuttvvrrđđeennii  zzaa  
zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  aa  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  sslliiččnnee  ppoosslloovvee  ii  iimmaa  
sslliiččnnaa  ssttrruuččnnaa  zznnaannjjaa  ii  vvjjeeššttiinnee..  
  
AAkkoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  iillii  ddrruuggiimm  pprrooppiissoomm  kkoojjii  oobbvveezzuujjee  ppoossllooddaavvccaa  nniissuu  uurreeđđeennii  uuvvjjeettii  rraaddaa,,  
ppoossllooddaavvaacc  jjee  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleenn  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  
dduužžaann  oossiigguurraattii  pprriimmjjeerreennee  uuvvjjeettee  rraaddaa  kkaaoo  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  
vvrriijjeemmee,,  aa  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  sslliiččnnee  ppoosslloovvee  ii  iimmaa  sslliiččnnaa  ssttrruuččnnaa  zznnaannjjaa  ii  vvjjeeššttiinnee..  
  
 
 
 
 
Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu  
 

ČČllaannaakk  1111..  
  

UUggoovvoorr  oo  rraadduu  sskkllaappaa  ssee  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu..    
  
PPiissaannii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ooddnnoossnnoo  ppoottvvrrddaa  oo  sskklloopplljjeennoomm  uuggoovvoorruu  oo  rraadduu  mmoorraa  ssaaddrržžaavvaattii  ppooddaattkkee  oo::    
--  ssttrraannkkaammaa  ttee  nnjjiihhoovvoomm  pprreebbiivvaalliiššttuu,,  ooddnnoossnnoo  ssjjeeddiiššttuu,,    
--  mmjjeessttuu  rraaddaa,,  aa  aakkoo  nnee  ppoossttoojjii  ssttaallnnoo  iillii  ggllaavvnnoo  mmjjeessttoo  rraaddaa,,  oonnddaa  nnaappoommeennuu  ddaa  ssee  rraadd  oobbaavvlljjaa  nnaa        
    rraazzlliiččiittiimm  mmjjeessttiimmaa,,    
--  nnaazziivvuu  ppoossllaa,,  ooddnnoossnnoo  nnaarraavvii  iillii  vvrrssttii  rraaddaa,,  nnaa  kkoojjee  ssee  zzaappoosslleenniikk  zzaappooššlljjaavvaa  iillii  kkrraattaakk  ppooppiiss  iillii  ooppiiss        
    ppoosslloovvaa,,  
--  ddaannuu  ppooččeettkkaa  rraaddaa,,    
--  ooččeekkiivvaannoomm  ttrraajjaannjjuu  uuggoovvoorraa,,  uu  sslluuččaajjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,    
--  ttrraajjaannjjuu  ppllaaććeennoogg  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  nnaa  kkoojjii  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo,,  aa  uu  sslluuččaajjuu  kkaaddaa  ssee  ttaakkaavv    
    ppooddaattaakk  nnee  mmoožžee  ddaattii  uu  vvrriijjeemmee  sskkllaappaannjjaa  uuggoovvoorraa,,  ooddnnoossnnoo  iizzddaavvaannjjaa  ppoottvvrrddee,,  nnaaččiinnuu    
    ooddrreeđđiivvaannjjaa  ttrraajjaannjjaa  ttoogg  ooddmmoorraa,,  
--  oottkkaazznniimm  rrookkoovviimmaa  kkoojjiihh  ssee  mmoorraa  pprriiddrržžaavvaattii  zzaappoosslleenniikk,,  ooddnnoossnnoo  PPoossllooddaavvaacc,,    aa  uu  sslluuččaajjuu  kkaaddaa    
    ssee  ttaakkaavv  ppooddaattaakk  nnee  mmoožžee  ddaattii  uu  vvrriijjeemmee  sskkllaappaannjjaa  uuggoovvoorraa,,  ooddnnoossnnoo  iizzddaavvaannjjaa  ppoottvvrrddee,,  nnaaččiinnuu    
    ooddrreeđđiivvaannjjaa  oottkkaazznniihh  rrookkoovvaa,,  
--  oossnnoovvnnoojj  ppllaaććii,,  ddooddaacciimmaa  nnaa  ppllaaććuu  ttee  rraazzddoobblljjiimmaa  iissppllaattee  pprriimmaannjjaa  nnaa  kkoojjaa  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo,,    
--  ttrraajjaannjjuu  rreeddoovviittoogg  rraaddnnoogg  ddaannaa  iillii  ttjjeeddnnaa..    
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Raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa 
 

ČČllaannaakk  1122..  
  

ZZaa  zzaassnniivvaannjjee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  nnaa  FFaakkuulltteettuu,,  rraassppiissuujjee  ssee  jjaavvnnii  nnaattjjeeččaajj,,  oossiimm  uu  ppoosseebbnniimm  sslluuččaajjeevviimmaa  
pprrooppiissaanniimm  ZZaakkoonnoomm  ooddnnoossnnoo  KKoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorriimmaa..  
ZZaappoosslleenniiccii  ssee  bbiirraajjuu  nnaa  tteemmeelljjuu  jjaavvnnoogg  nnaattjjeeččaajjaa,,  kkoojjii  ssee  ooddlluukkoomm  PPoossllooddaavvccaa  ooggllaaššaavvaa  ppuutteemm  
HHrrvvaattsskkoogg  zzaavvooddaa  zzaa  zzaappooššlljjaavvaannjjee,,  nnaa  mmrreežžnniimm  ssttrraanniiccaammaa  ii  ooggllaassnniimm  ppllooččaammaa  HHZZZZZZ--ee  ii  mmrreežžnniimm  
ssttrraanniiccaammaa  ii  ooggllaassnniimm  ppllooččaammaa  FFaakkuulltteettaa  ttee  uu  NNaarrooddnniimm  nnoovviinnaammaa..  
  
KKaannddiiddaatt  kkoojjii  iimmaa  pprraavvoo  pprreeddnnoossttii  kkoodd  zzaappooššlljjaavvaannjjaa  pprreemmaa  ppoosseebbnnoomm  zzaakkoonnuu,,  dduužžaann  jjee  uu  pprriijjaavvii  nnaa  
nnaattjjeeččaajj  ppoozzvvaattii  ssee  nnaa  ttoo  pprraavvoo  ii  pprriilloožžiittii  ddookkaazz,,  ttee  iimmaa  pprreeddnnoosstt  uu  ooddnnoossuu  nnaa  oossttaallee  kkaannddiiddaattee  ssaammoo  ppoodd  
jjeeddnnaakkiimm  uuvvjjeettiimmaa..  
  

ČČllaannaakk  1133..  
  

PPrriijjee  ddoonnooššeennjjaa  ooddlluukkee  oo  zzaassnniivvaannjjuu  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ss    oossoobbaammaa  uu  zznnaannssttvveennoo--nnaassttaavvnnoomm,,  
zznnaannssttvveennoomm  iillii  ssuurraaddnniiččkkoomm  zzvvaannjjuu  pprreetthhooddnnoo  ććee  ssee  pprroovveessttii  ppoossttuuppaakk  iizzbboorraa,,  pprrooppiissaann  ZZaakkoonnoomm  oo  
zznnaannssttvveennoojj  ddjjeellaattnnoossttii  ii  vviissookkoomm  oobbrraazzoovvaannjjuu,,  SSttaattuuttoomm  FFaakkuulltteettaa,,  ttee  ssuukkllaaddnnoo  ooddlluukkaammaa  ii  
ssuuggllaassnnoossttiimmaa  zzaa  rraassppiissiivvaannjjee  rraaddnniihh  mmjjeessttaa  kkoojjee  ddoonnoossii  MMiinniissttaarrssttvvoo  zznnaannoossttii  oobbrraazzoovvaannjjaa  ii  ssppoorrttaa  
ooddnnoossnnoo  SSvveeuuččiilliiššttee  uu  ZZaaggrreebbuu..    

  
ČČllaannaakk  1144..  

      
JJaavvnnii  nnaattjjeeččaajj  iizz  ččllaannkkaa  1122..  oobbaavveezznnoo  ssaaddrržžii::  
  

11..  ppuunnii  nnaazziivv  ii  ssjjeeddiiššttee  FFaakkuulltteettaa,,  
22..  nnaazziivv::  zznnaannssttvveennoo--nnaassttaavvnnoogg,,  nnaassttaavvnnoogg,,  ssuurraaddnniiččkkoogg,,  ssttrruuččnnoogg  iillii  zznnaannssttvveennoogg  zzvvaannjjaa,,  ooddnnoossnnoo  

rraaddnnoogg  mmjjeessttaa,,  
33..  zznnaannssttvveennoo  ppooddrruuččjjee,,  zznnaannssttvveennoo  ppoolljjee,,  zznnaannssttvveennaa  ggrraannaa,,  zzaa  kkoojjee  ssee  bbiirraa  oossoobbaa  uu  zznnaannssttvveennoo--

nnaassttaavvnnoomm,,  zznnaannssttvveennoomm  iillii  ssuurraaddnniiččkkoomm  zzvvaannjjuu  
44..  uuvvjjeettee  kkoojjiimmaa  kkaannddiiddaatt  ttrreebbaa  uuddoovvoolljjiittii  zzaa  zzaassnniivvaannjjee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  
55..  vvrriijjeemmee  nnaa  kkoojjee  ssee  sskkllaappaa  uuggoovvoorr  oo  rraadduu,,  
66..  rrookk  uu  kkoojjeemm  kkaannddiiddaattii  mmoorraajjuu  ppooddnniijjeett  pprriijjaavvuu  nnaa  nnaattjjeeččaajj,,  
77..  iisspprraavvee  ii  ddookkuummeennttee  kkoojjee  ssuu  dduužžnnii  pprriilloožžiittii  kkaannddiiddaattii..  
  

RRookk  zzaa  ppooddnnooššeennjjee  pprriijjaavvaa  zzaa  nnaattjjeeččaajj  tteeččee  oodd  ddaannaa  oobbjjaavvee  uu  „„NNaarrooddnniimm  nnoovviinnaammaa““  ttee  ttrraajjee  oossaamm  ((88))  iillii  
ttrriiddeesseett  ((3300))  ddaannaa,,  oovviissnnoo  oo  rraaddnnoomm  mmjjeessttuu  zzaa  kkoojjee  ssee  rraassppiissuujjee  nnaattjjeeččaajj..    

  
ČČllaannaakk  1155..  

  
PPrrii  iizzbboorruu  kkaannddiiddaattaa  uuzziimmaajjuu  ssee  uu  oobbzziirr  oonnee  pprriijjaavvee  kkoojjee  ssuu  pprraavvooddoobbnnoo  zzaapprriimmlljjeennee  ttee  pprriijjaavvee    kkaannddiiddaattaa  
kkoojjii  iissppuunnjjaavvaajjuu  pprrooppiissaannee  nnaattjjeeččaajjnnee  uuvvjjeettee..  
  
PPrriijjaavvee  nnaa  nnaattjjeeččaajj,,  uuzz  kkoojjee  nniissuu  pprriilloožžeennii  ddookkaazzii  oo  iissppuunnjjaavvaannjjuu  uuvvjjeettaa  nneeććee  ssee  uuzzeettii  uu  oobbzziirr  ii  ssmmaattrraattii  ććee  
nneeppoottppuunniimm..  
NNeepprraavvooddoobbnnee  ii  nneeppoottppuunnee  pprriijjaavvee  ććee  ssee  ooddbbaacciittii  ii  oo  ttoommee  ććee  ssee  iizzvviijjeessttiittii  kkaannddiiddaattii..    

  
OO  rreezzuullttaattiimmaa  nnaattjjeeččaajjaa,,  oobbaavviijjeessttiittii  ććee  ssee  ssvvii  kkaannddiiddaattii  nnaajjkkaassnniijjee  uu  rrookkuu  oodd  ttrriiddeesseett  ddaannaa  oodd  ddaannaa  
ddoonnooššeennjjaa  ooddlluukkee..  



PPaaggee  66  ooff  5511  
  

ČČllaannaakk  1166..  
 

UUggoovvoorr  oo  rraadduu  ppoottppiissuujjuu  zzaappoosslleenniikk  ii  ooddggoovvoorrnnaa  oossoobbaa  PPoossllooddaavvccaa  ––DDeekkaann  FFaakkuulltteettaa..  
  

ČČllaannaakk  1177..  
  

AAkkoo  ddoo  ttrreennuuttkkaa  ssttuuppaannjjaa  nnaa  ppoossaaoo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nniijjee  sskklloopplljjeenn  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  
zzaappoosslleenniikkuu  pprriijjee  ppooččeettkkaa  rraaddaa  uurruuččiittii  ppiissaannuu  ppoottvvrrdduu  oo  sskklloopplljjeennoomm  uuggoovvoorruu..    
  
PPoottvvrrddaa  oo  sskklloopplljjeennoomm  uuggoovvoorruu  mmoorraa  ssaaddrržžaavvaattii  ssvvee  uuggllaavvkkee  pprrooppiissaannee  ččll..  1111..  oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa..    
  
AAkkoo  PPoossllooddaavvaacc  uu  rrookkuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  nnee  sskkllooppii  ss  zzaappoosslleenniikkoomm  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  iillii  mmuu  nnee  iizzddaa  
ppiissaannuu  ppoottvvrrdduu  oo  sskklloopplljjeennoomm  uuggoovvoorruu,,  ssmmaattrraa  ssee  ddaa  jjee  ss  zzaappoosslleenniikkoomm  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  
nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  ddoossttaavviittii  pprriimmjjeerraakk  pprriijjaavvee  nnaa  oobbvveezznnoo  mmiirroovviinnsskkoo  ii  zzddrraavvssttvveennoo  
oossiigguurraannjjee  uu  rrookkuu  oodd  oossaamm  ddaannaa  oodd  iisstteekkaa  rrookkaa  zzaa  pprriijjaavvuu  nnaa  oobbvveezznnaa  oossiigguurraannjjaa  pprreemmaa  ppoosseebbnnoomm  
pprrooppiissuu..  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  vvooddiittii  eevviiddeenncciijjuu  oo  zzaappoosslleenniicciimmaa  kkoojjii  ssuu  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleennii,,  kkoojjaa  mmoorraa  
ssaaddrržžaavvaattii  ppooddaattkkee  oo  zzaappoosslleenniicciimmaa  ii  oo  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu,,  ttee  ppooddaattkkee  pprrooppiissaannee  ppoosseebbnniimm  pprraavviillnniikkoomm..  
  
  
PPoosseebbnnii  uuvvjjeettii  zzaa  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  
  

ČČllaannaakk  1188..  
  

AAkkoo  ssuu  zzaakkoonnoomm,,  ddrruuggiimm  pprrooppiissoomm,,  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  iillii  oovviimm  PPrraavviillnniikkoomm  ooddrreeđđeennii  ppoosseebbnnii  uuvvjjeettii  
zzaa  zzaassnniivvaannjjee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  mmoožžee  sskkllooppiittii  ssaammoo  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  uuddoovvoolljjaavvaa  ttiimm  uuvvjjeettiimmaa..  
  
PPoosseebbnnii  uuvvjjeettii  zzaa  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ooddrreeđđeennii  ssuu  PPrraavviillnniikkoomm  oo  uussttrroojjuu  rraaddnniihh  mmjjeessttaa  FFaakkuulltteettaa..    
  
PPoosseebbnnii  uuvvjjeettii  ooddnnoossee  ssee  nnaa  zzaahhttjjeevvee  kkoojjee  mmoorraa  iissppuunnjjaavvaattii  zzaappoosslleenniikk  zzaa  rraadd  nnaa  ppoojjeeddiinnoomm  rraaddnnoomm  
mmjjeessttuu,,  aa  ooddnnoossee  ssee  nnaa  uuvvjjeettee  ssttrruuččnnee  sspprreemmee,,  rraaddnnoo  iisskkuussttvvoo  ii  ppoosseebbnnaa  zznnaannjjaa  ii  ssppoossoobbnnoossttii..  
SSttrraannii  ddrržžaavvlljjaannii  iillii  oossoobbaa  bbeezz  ddrržžaavvlljjaannssttvvaa  mmoožžee  sskkllooppiittii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ppoodd  uuvvjjeettiimmaa  pprrooppiissaanniimm  
ZZaakkoonnoomm  oo  rraadduu  ii  ppoosseebbnniimm  zzaakkoonnoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjee  zzaappooššlljjaavvaannjjee  ttiihh  oossoobbaa..  

 
 
 
Obveza zaposlenika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima 
 

ČČllaannaakk  1199..  
 
PPrriilliikkoomm  sskkllaappaannjjaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ii  ttiijjeekkoomm  ttrraajjaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  zzaappoosslleenniikk  jjee  dduužžaann  oobbaavviijjeessttiittii  
PPoossllooddaavvccaa  oo  bboolleessttii  iillii  ddrruuggoojj  ookkoollnnoossttii  kkoojjaa  ggaa  oonneemmoogguuććuujjee  iillii  bbiittnnoo  oommeettaa  uu  iizzvvrrššeennjjuu  oobbvveezzaa  iizz  
uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  iillii  kkoojjaa  uuggrroožžaavvaa  žžiivvoott  iillii  zzddrraavvlljjee  oossoobbaa  ss  kkoojjiimmaa  uu  iizzvvrrššeennjjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaappoosslleenniikk  
ddoollaazzii  uu  ddooddiirr..    
  
RRaaddii  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  zzddrraavvssttvveennee  ssppoossoobbnnoossttii  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ooddrreeđđeenniihh  ppoosslloovvaa,,  PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  uu  ssvvaakkoo  
ddoobbaa  uuppuuttiittii  zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  lliijjeeččnniiččkkii  pprreegglleedd..    
  
TTrroošškkoovvee  lliijjeeččnniiččkkoogg  pprreegglleeddaa  ssnnoossiitt  ććee  PPoossllooddaavvaacc..    
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Podaci koji se ne smiju tražiti 
 
PPrriilliikkoomm  ppoossttuuppkkaa  ooddaabbiirraa  kkaannddiiddaattaa  zzaa  rraaddnnoo  mmjjeessttoo  ((rraazzggoovvoorr,,  tteessttiirraannjjee,,  aannkkeettiirraannjjee  ii  ssll..))  ii  sskkllaappaannjjaa  
uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  kkaaoo  ii  ttiijjeekkoomm  ttrraajjaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  ppoossllooddaavvaacc  nnee  ssmmiijjee  ttrraažžiittii  oodd  zzaappoosslleenniikkaa  
ppooddaattkkee  kkoojjii  nniissuu  uu  nneeppoossrreeddnnoojj  vveezzii  ss  rraaddnniimm  ooddnnoossoomm..  
  
NNaa  nneeddooppuušštteennaa  ppiittaannjjaa  zzaappoosslleenniikk  nnee  mmoorraa  ooddggoovvaarraattii..  
 
 
Elektronički zapis podataka 

ČČllaannaakk  2200..  
 

TTiijjeelloo  nnaaddlleežžnnoo  zzaa  vvoođđeennjjee  ppooddaattaakkaa  oo  oossiigguurraanniicciimmaa  pprreemmaa  ppoosseebbnnoomm  pprrooppiissuu  oo  mmiirroovviinnsskkoomm  
oossiigguurraannjjuu,,  dduužžnnoo  jjee  uu  eelleekkttrroonniiččkkoojj  bbaazzii  ppooddaattaakkaa  oo  oossiigguurraanniicciimmaa,,  vvooddiittii  eelleekkttrroonniiččkkee  zzaappiissee  ss  
ppooddaacciimmaa  oossiigguurraanniikkaa  kkoojjii  ttoo  ssvvoojjssttvvoo  iimmaajjuu  ppoo  oossnnoovvii  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  ttiijjeelluu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  uu  eelleekkttrroonniiččkkuu  bbaazzuu  ppooddaattaakkaa  ddoossttaavviittii  ppooddaattkkee  oo  
zzaappoosslleenniikkuu,,  kkaaoo  ii  ssvvee  pprroommjjeennee  ppooddaattaakkaa  ddoo  kkoojjiihh  ddoođđee  ttiijjeekkoomm  ttrraajjaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  nnaa  nnaaččiinn,,  uu  
ssaaddrržžaajjuu  ii  uu  rrookkuu  pprrooppiissaanniimm  ppoosseebbnniimm  pprrooppiissoomm  oo  mmiirroovviinnsskkoomm  oossiigguurraannjjuu..  
 
 
 
IIIIII..  PPRROOBBNNII  RRAADD,,  OOBBRRAAZZOOVVAANNJJEE  II  OOSSPPOOSSOOBBLLJJAAVVAANNJJEE  ZZAA  RRAADD  
 
Ugovaranje i trajanje probnog rada   

 
ČČllaannaakk  2211..  
 

PPrriilliikkoomm  sskkllaappaannjjaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ssaa  zzaappoosslleenniikkoomm  kkoojjii  ssee  pprrvvii  ppuutt  zzaappooššlljjaavvaa  kkoodd  PPoossllooddaavvccaa  mmoožžee  ssee  
uuggoovvoorriittii  pprroobbnnii  rraadd..  
    
UUkkoolliikkoo  ssee  uuggoovvoorrii  pprroobbnnii  rraadd  zzaa  vvrriijjeemmee  nnjjeeggoovvaa  ttrraajjaannjjaa  uuttvvrrđđuujjee  ssee  iimmaa  llii  zzaappoosslleenniikk  ssttrruuččnnee  ii  rraaddnnee    
ssppoossoobbnnoossttii  ppoottrreebbnnee  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa  zzaa  kkoojjee  sskkllaappaa  uuggoovvoorr  oo  rraadduu..    
ZZaappoosslleenniikk  nnaa  pprroobbnnoomm  rraadduu  nnaa  ppoosslloovviimmaa  zzaa  kkoojjee  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ttrreebbaa  ppookkaazzaattii  ssvvoojjee  ssttrruuččnnee  
ii  rraaddnnee  ssppoossoobbnnoossttii..    
  
PPrroobbnnii  rraadd  zzaappoosslleenniikkaa  ooccjjeennjjuujjee  ssttrruuččnnoo  ppoovvjjeerreennssttvvoo  oodd  nnaajjmmaannjjee  ttrrii  ččllaannaa,,  aa  ččiijjii  ččllaannoovvii  mmoorraajjuu  bbiittii  iissttee  
iillii  vviiššee  ssttrruuččnnee  sspprreemmee  oodd  sspprreemmee  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  ssee  nnaallaazzii  nnaa  pprroobbnnoomm  rraadduu..  SSttrruuččnnoo  ppoovvjjeerreennssttvvoo  
iimmeennuujjee  DDeekkaann..  

  
ČČllaannaakk  2222..  

  
PPrroobbnnii  rraadd  nnee  ssmmiijjee  ttrraajjaattii  dduužžee  oodd  ššeesstt  mmjjeesseeccii..  
  
PPrroobbnnii  rraadd  ttrraajjee  mmjjeesseecc  ddaannaa  --  zzaa  rraaddnnaa  mmjjeessttaa  IIVV..  vvrrssttee  zzaa  kkoojjee  jjee  ooppććii  uuvvjjeett  nniižžaa  ssttrruuččnnaa                      

    sspprreemmaa  iillii  oossnnoovvnnaa  šškkoollaa  
PPrroobbnnii  rraadd  ttrraajjee  ddvvaa  mmjjeesseeccaa  --  zzaa  rraaddnnaa  mmjjeessttaa  IIIIII..  vvrrssttee  zzaa  kkoojjee  jjee  ooppććii  uuvvjjeett  ssrreeddnnjjoošškkoollsskkoo        
        oobbrraazzoovvaannjjee  
PPrroobbnnii  rraadd  ttrraajjee  ttrrii  mmjjeesseeccaa  --  zzaa  rraaddnnaa  mmjjeessttaa  IIII..  vvrrssttee  zzaa  kkoojjee  jjee  ooppććii  uuvvjjeett  pprreeddddiipplloommsskkii    

    ssttuuddiijj  ((vviiššaa  ssttrruuččnnaa  sspprreemmaa))  
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PPrroobbnnii  rraadd  ttrraajjee  ššeesstt  mmjjeesseeccii    --  zzaa  rraaddnnaa  mmjjeessttaa  II..  vvrrssttee  zzaa  kkoojjee  jjee  ooppććii  uuvvjjeett  
              ddiipplloommsskkii//ddooddiipplloommsskkii  ((VVSSSS  sspprreemmaa))  ssvveeuuččiilliiššnnii  ssttuuddiijj  
  
AAkkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  bbiioo  nneennaazzooččaann  nnaajjmmaannjjee  ddeesseett  rraaddnniihh  ddaannaa  pprroobbnnii  ssee  rraadd  mmoožžee  iizznniimmnnoo  pprroodduužžiittii  zzbboogg  
oobbjjeekkttiivvnnoogg  rraazzllooggaa  zzaa  oonnoolliikkoo  vvrreemmeennaa  kkoolliikkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  bbiioo  nneennaazzooččaann..  

  
  

ČČllaannaakk  2233..  
  

NNeezzaaddoovvoolljjaavvaannjjee  zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  pprroobbnnoomm  rraadduu  pprreeddssttaavvlljjaa  ppoosseebbnnoo  oopprraavvddaann  rraazzlloogg  zzaa  oottkkaazz  uuggoovvoorraa  
oo  rraadduu..  
  
NNaa  oottkkaazz  iizz  sstt..  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  nnee  pprriimmjjeennjjuujjuu  ssee  ooddrreeddbbee  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu  oo  oottkkaazzuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  oossiimm  
ččllaannkkaa  112200..,,  ččllaannkkaa  112211..  sstt..  11..  ii  ččllaannkkaa  112255..  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu..      
  
AAkkoo  ppoossllooddaavvaacc  zzaappoosslleenniikkuu  oottkkaazz  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  nnee  ddoossttaavvii  nnaajjkkaassnniijjee  ppoosslljjeeddnnjjeegg  ddaannaa  
pprroobbnnoogg  rraaddaa,,  ssmmaattrraatt  ććee  ssee  ddaa  jjee  zzaappoosslleenniikk  zzaaddoovvoolljjiioo  nnaa  pprroobbnnoomm  rraadduu..  
  
AAkkoo  jjee  uuggoovvoorreenn  pprroobbnnii  rraadd,,  oottkkaazznnii  rrookk  jjee  nnaajjmmaannjjee  sseeddaamm  ddaannaa..    
  

  
ČČllaannaakk  2244..  

  
PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  uukkoolliikkoo  zzaappoosslleenniikk  nnaa  pprroobbnnoomm  rraadduu  nnee  ppookkaazzuujjee  zzaaddoovvoolljjaavvaajjuuććee  rreezzuullttaattee,,  oottkkaazzaattii  
uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ii  pprriijjee  iisstteekkaa  uuggoovvoorreennoogg  pprroobbnnoogg  rraaddaa..    
  
  
  
PPrriipprraavvnniikk  

ČČllaannaakk  2255..  
  
OOssoobbuu  kkoojjaa  ssee  pprrvvii  ppuutt  zzaappooššlljjaavvaa  uu  zzaanniimmaannjjuu  zzaa  kkoojjee  ssee  šškkoolloovvaallaa  PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  zzaappoosslliittii  kkaaoo  
pprriipprraavvnniikkaa    
UUggoovvoorr  oo  rraadduu  pprriipprraavvnniikkaa  mmoožžee  ssee  sskkllooppiittii  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  rraaddii  oobbaavvlljjaannjjaa  pprriipprraavvnniiččkkoogg  ssttaažžaa  ii  
ppoollaaggaannjjaa  ssttrruuččnnoogg  iissppiittaa..  

  
ČČllaannaakk  2266..  

  
PPrriipprraavvnniikk  ssee  zzaa  ssaammoossttaallaann  rraadd  oossppoossoobblljjaavvaa  ppoodd  nnaaddzzoorroomm  mmeennttoorraa  kkoojjeegg  mmuu  ooddrreeddii  PPoossllooddaavvaacc..  
ZZaa  ttrraajjaannjjaa  pprriipprraavvnniiččkkoogg  ssttaažžaa  pprriipprraavvnniikk  ććee  oobbaavvlljjaattii  ssvvee  ppoosslloovvee  iizz  ddjjeellookkrruuggaa  ppoosslloovvaa  zzaa  kkoojjee  ssee  
pprriipprreemmaa..  

  
ČČllaannaakk  2277..  

  
OOssppoossoobblljjaavvaannjjee  pprriipprraavvnniikkaa  zzaa  ssaammoossttaallaann  rraadd  ((pprriipprraavvnniiččkkii  ssttaažž))  ttrraajjee  nnaajjdduužžee::  
  

--  33  mmjjeesseeccaa  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa  IIIIII..  vvrrssttee  
--  66  mmjjeesseeccii  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa      IIII..  vvrrssttee  
--        1122  mmjjeesseeccii  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa      II..  vvrrssttee  
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ČČllaannaakk  2288..  
  
NNaakkoonn  ššttoo  zzaavvrrššii  pprriipprraavvnniiččkkii  ssttaažž,,  pprriipprraavvnniikk  ppoollaažžee  ssttrruuččnnii  iissppiitt..  
  
SSttrruuččnnii  iissppiitt  ssaassttoojjii  ssee  oodd  ppiissaannoogg  ii  uussmmeennoogg  ddiijjeellaa..  PPiissaannii  ddiioo  ooccjjeennjjuujjee  mmeennttoorr  kkoojjii  jjee  nnaaddzziirraaoo  ii  pprraattiioo  
rraadd  pprriipprraavvnniikkaa,,  ddookk  ssee  uussmmeennii  ddiioo  ppoollaažžee  pprreedd  iissppiittnniimm  ppoovvjjeerreennssttvvoomm  oodd  ttrrii  ččllaannaa  kkoojjeegg  ooddrreeddii  
PPoossllooddaavvaacc..  PPrreeddssjjeeddnniikk  iissppiittnnoogg  ppoovvjjeerreennssttvvaa  jjee  pprriipprraavvnniikkoovv  mmeennttoorr..  
  
IIssppiittnnoo  ppoovvjjeerreennssttvvoo  ooccjjeennjjuujjee  jjee  llii  pprriipprraavvnniikk  ppoolloožžiioo  iillii  nniijjee  ppoolloožžiioo  ssttrruuččnnii  iissppiitt..  
  
AAkkoo  pprriipprraavvnniikk  nniijjee  ppoolloožžiioo  ssttrruuččnnii  iissppiitt  iimmaa  pprraavvoo  iissppiitt  ppoonnoovviittii  nnaakkoonn  pprrootteekkaa  nnaajjmmaannjjee  1155,,  aa  nnaajjvviiššee  3300  
ddaannaa  oodd  ddaannaa  ppoollaaggaannjjaa  pprrvvoogg  iissppiittaa..  
  
AAkkoo  pprriipprraavvnniikk  ssttrruuččnnii  iissppiitt  nnee  ppoolloožžii  nnii  uu  ddrruuggoomm  ppookkuuššaajjuu,,  gguubbii  pprraavvoo  nnaa  ddaalljjnnjjee  ppoollaaggaannjjee  iissppiittaa..  
  
PPrriipprraavvnniikkuu  kkoojjii  nnee  ppoolloožžii  ssttrruuččnnii  iissppiitt  PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  rreeddoovviittoo  oottkkaazzaattii..  
  
SSttaattuuss  pprriipprraavvnniikkaa  nnee  ooddnnoossii  ssee  nnaa  ssuurraaddnniiččkkaa,,  zznnaannssttvveennaa    ii  zznnaannssttvveennoo--nnaassttaavvnnaa  zzvvaannjjaa.. 
 
 
 
Obrazovanje i osposobljavanje za rad  

 
ČČllaannaakk  2299..  
 

PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  oommoogguuććiittii  zzaappoosslleenniikkuu,,  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssvvoojjiimm  mmoogguuććnnoossttiimmaa  ii  ppoottrreebbaammaa  rraaddaa,,  
šškkoolloovvaannjjee,,  oobbrraazzoovvaannjjee,,  oossppoossoobblljjaavvaannjjee  ii  uussaavvrrššaavvaannjjee..    
  
ZZaappoosslleenniikk  jjee  dduužžaann,,  uu  sskkllaadduu  ssaa  ssvvoojjiimm  ssppoossoobbnnoossttiimmaa  ii  ppoottrreebbaammaa  rraaddaa  kkoodd  PPoossllooddaavvccaa,,  šškkoolloovvaattii  ssee,,  
oobbrraazzoovvaattii,,  oossppoossoobblljjaavvaattii  ii  uussaavvrrššaavvaattii  ssee  zzaa  rraadd..    
  
PPrriilliikkoomm  pprroommjjeennee  iillii  uuvvoođđeennjjaa  nnoovvoogg  nnaaččiinnaa  iillii  oorrggaanniizzaacciijjee  rraaddaa,,  ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann,,  uu  sskkllaadduu  ss  
ppoottrreebbaammaa  ii  mmoogguuććnnoossttiimmaa  rraaddaa,,  oommoogguuććiittii  zzaappoosslleenniikkuu  oossppoossoobblljjaavvaannjjee  iillii  uussaavvrrššaavvaannjjee  zzaa  rraadd..  
  

  
ČČllaannaakk  3300..  
 

UUkkoolliikkoo  PPoossllooddaavvaacc  uuppuuttii  zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  ssttrruuččnnoo  uussaavvrrššaavvaannjjee  iillii  šškkoolloovvaannjjee,,  ttrroošškkoovvee  ssnnoossii  uu  cciijjeelloossttii  
PPoossllooddaavvaacc..    
  
MMeeđđuussoobbnnaa  pprraavvaa  ii  oobbvveezzee  iizzmmeeđđuu  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  uuppuuććeenn  nnaa  oobbrraazzoovvaannjjee  ii  PPoossllooddaavvccaa  uurreeđđuujjee  ssee  
ppoosseebbnniimm  uuggoovvoorroomm..  
  
  
SSttrruuččnnoo  oossppoossoobblljjaavvaannjjee  zzaa  rraadd  

ČČllaannaakk  3311..  
  
AAkkoo  jjee  ssttrruuččnnii  iissppiitt  iillii  rraaddnnoo  iisskkuussttvvoo,,  zzaakkoonnoomm  iillii  ddrruuggiimm  pprrooppiissoomm  uuttvvrrđđeennoo  kkaaoo  uuvvjjeett  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  
ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa  ooddrreeđđeennoogg  zzaanniimmaannjjaa,,  PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  oossoobbuu  kkoojjaa  jjee  zzaavvrrššiillaa  šškkoolloovvaannjjee  zzaa  
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ttaakkvvoo  zzaanniimmaannjjee  pprriimmiittii  nnaa  ssttrruuččnnoo  oossppoossoobblljjaavvaannjjee  zzaa  rraadd  bbeezz  zzaassnniivvaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ((ssttrruuččnnoo  
oossppoossoobblljjaavvaannjjee  zzaa  rraadd))..  
RRaazzddoobblljjee  ssttrruuččnnoogg  oossppoossoobblljjaavvaannjjaa  zzaa  rraadd  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  uubbrraajjaa  ssee  uu  pprriipprraavvnniiččkkii  ssttaažž  ii  
rraaddnnoo  iisskkuussttvvoo  pprrooppiissaannoo  kkaaoo  uuvvjjeett  zzaa  rraadd  nnaa  ppoosslloovviimmaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa  ooddrreeđđeennoogg  zzaanniimmaannjjaa..  SSttrruuččnnoo  
oossppoossoobblljjaavvaannjjee  zzaa  rraadd  mmoožžee  ttrraajjaattii  kkoolliikkoo  ii  pprriipprraavvnniiččkkii  ssttaažž..  
  
AAkkoo  zzaakkoonnoomm  nniijjee  ddrruukkččiijjee  pprrooppiissaannoo,,  nnaa  oossoobbuu  kkoojjaa  ssee  ssttrruuččnnoo  oossppoossoobblljjaavvaa  zzaa  rraadd  pprriimmjjeennjjuujjuu  ssee  
ooddrreeddbbee  oo  rraaddnniimm  ooddnnoossiimmaa  iizz  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu  ii  ddrruuggiihh  zzaakkoonnaa,,  oossiimm  ooddrreeddbbii  oo  sskkllaappaannjjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  
ppllaaććii  ii  nnaakknnaaddii  ppllaaććee  ttee  pprreessttaannkkuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
  
UUggoovvoorr  oo  ssttrruuččnnoomm  oossppoossoobblljjaavvaannjjuu  zzaa  rraadd  mmoorraa  ssee  sskkllooppiittii  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu..  
 
 
 
 
IV. RADNO VRIJEME  

ČČllaannaakk  3322..  
 

RRaaddnnoo  vvrriijjeemmee  jjee  vvrreemmeennsskkoo  rraazzddoobblljjee  uu  kkoojjeemm  jjee  zzaappoosslleenniikk  oobbvveezzaann  oobbaavvlljjaattii  ppoosslloovvee,,  ooddnnoossnnoo  uu  
kkoojjeemm  jjee  sspprreemmaann  ((rraassppoolloožžiivv))  oobbaavvlljjaattii  ppoosslloovvee  pprreemmaa  nnaalloogguu,,  uuppuuttaammaa  ii  ppoottrreebbaammaa  PPoossllooddaavvccaa,,  nnaa  
mmjjeessttuu  ggddjjee  ssee  nnjjeeggoovvii  ppoosslloovvii  oobbaavvlljjaajjuu  iillii  ddrruuggoomm  mmjjeessttuu  kkoojjee  ooddrreeddii  PPoossllooddaavvaacc..  
  
VVrriijjeemmee  kkoojjee  zzaappoosslleenniikk  pprroovveeddee  oobbaavvlljjaajjuuććii  ppoosslloovvee  ppoo  ppoozziivvuu  ppoossllooddaavvccaa  ssmmaattrraa  ssee  rraaddnniimm  vvrreemmeennoomm,,  
nneeoovviissnnoo  oo  ttoommee  oobbaavvlljjaa  llii  iihh  uu  mmjjeessttuu  kkoojjee  jjee  ooddrreeddiioo  ppoossllooddaavvaacc  iillii  uu  mmjjeessttuu  kkoojjee  jjee  ooddaabbrraaoo  zzaappoosslleenniikk..  
 
 
 
 
Puno radno vrijeme 

ČČllaannaakk  3333..  
 
PPuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  nnee  mmoožžee  bbiittii  dduužžee  oodd  ččeettrrddeesseett  ((4400))  ssaattii  ttjjeeddnnoo..    
  
AAkkoo  zzaakkoonnoomm,,  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  ssppoorraazzuummoomm  sskklloopplljjeenniimm  iizzmmeeđđuu  rraaddnniiččkkoogg  vviijjeeććaa//ssiinnddiikkaallnnoogg  
ppoovvjjeerreenniikkaa  ii  ppoossllooddaavvccaa  iillii  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  nniijjee  ooddrreeđđeennoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  ssmmaattrraa  ssee  ddaa  jjee  ppuunnoo  rraaddnnoo  
vvrriijjeemmee  ččeettrrddeesseett  ssaattii  ttjjeeddnnoo..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  rraaddii  uu  ppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  mmoožžee  sskkllooppiittii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ss  ddrruuggiimm  ppoossllooddaavvcceemm  uu  
nnaajjdduužžeemm  ttrraajjaannjjuu  ddoo  oossaamm  ssaattii  ttjjeeddnnoo,,  ooddnnoossnnoo  ddoo  ssttoo  oossaammddeesseett  ssaattii  ggooddiiššnnjjee,,  ssaammoo  aakkoo  jjee  
ppoossllooddaavvaacc,,  ooddnnoossnnoo  aakkoo  ssuu  ppoossllooddaavvccii  ss  kkoojjiimmaa  zzaappoosslleenniikk  vveećć  pprreetthhooddnnoo  iimmaa  sskklloopplljjeenn  uuggoovvoorr  oo  rraadduu,,  
zzaappoosslleenniikkuu  zzaa  ttaakkaavv  rraadd  ddaallii  ppiissaannuu  ssuuggllaassnnoosstt..  
  
AAkkoo  ddnneevvnnii  ii  ttjjeeddnnii  rraassppoorreedd  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  nniijjee  ooddrreeđđeenn  pprrooppiissoomm,,  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  iillii  uuggoovvoorroomm  
oo  rraadduu,,  oo  rraassppoorreedduu  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  ooddlluuččuujjee  PPoossllooddaavvaacc  ppiissaannoomm  ooddlluukkoomm..  
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Nepuno radno vrijeme  
ČČllaannaakk  3344..  

  
NNeeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaappoosslleenniikkaa  jjee  ssvvaakkoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  kkrraaććee  oodd  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa..  
  
ZZaappoosslleenniikk  nnee  mmoožžee  kkoodd  vviiššee  ppoossllooddaavvaaccaa  rraaddiittii  ss  uukkuuppnniimm  rraaddnniimm  vvrreemmeennoomm  dduužžiimm  oodd  ččeettrrddeesseett  ssaattii  
ttjjeeddnnoo..  
  
ZZaappoosslleenniikk  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  aa  ččiijjee  jjee  uukkuuppnnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ččeettrrddeesseett  ssaattii  ttjjeeddnnoo,,  mmoožžee  sskkllooppiittii  
uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ss  ddrruuggiimm  ppoossllooddaavvcceemm  uu  nnaajjdduužžeemm  ttrraajjaannjjuu  ddoo  oossaamm  ssaattii  ttjjeeddnnoo,,  ooddnnoossnnoo  ddoo  ssttoo  
oossaammddeesseett  ssaattii  ggooddiiššnnjjee,,  ssaammoo  aakkoo  ssuu  ppoossllooddaavvccii  ss  kkoojjiimmaa  zzaappoosslleenniikk  vveećć  pprreetthhooddnnoo  iimmaa  sskklloopplljjeenn  
uuggoovvoorr  oo  rraadduu,,  zzaappoosslleenniikkuu  zzaa  ttaakkaavv  rraadd  ddaallii  ppiissaannuu  ssuuggllaassnnoosstt..  
  
PPrriilliikkoomm  sskkllaappaannjjaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  zzaappoosslleenniikk  jjee  dduužžaann  oobbaavviijjeessttiittii  ppoossllooddaavvccaa  
oo  sskklloopplljjeenniimm  uuggoovvoorriimmaa  oo  rraadduu  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ss  ddrruuggiimm  ppoossllooddaavvcceemm,,  ooddnnoossnnoo  ddrruuggiimm  
ppoossllooddaavvcciimmaa..  
  
AAkkoo  jjee  zzaa  ssttjjeeccaannjjee  pprraavvaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  vvaažžnnoo  pprreetthhooddnnoo  ttrraajjaannjjee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ss  iissttiimm  
ppoossllooddaavvcceemm,,  rraazzddoobblljjaa  rraaddaa  uu  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  ssmmaattrraatt  ććee  ssee  rraaddoomm  uu  ppuunnoomm  rraaddnnoomm  
vvrreemmeennuu..  
  
PPllaaććaa  ii  ddrruuggaa  mmaatteerriijjaallnnaa  pprraavvaa  zzaappoosslleenniikkaa  ((jjuubbiillaarrnnaa  nnaaggrraaddaa,,  rreeggrreess,,  nnaaggrraaddaa  zzaa  bboožžiiććnnee  bbllaaggddaannee  ii  
sslliiččnnoo))  uuttvvrrđđuujjuu  ssee  ii  iissppllaaććuujjuu  rraazzmmjjeerrnnoo  uuggoovvoorreennoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu,,  oossiimm  aakkoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  
pprraavviillnniikkoomm  oo  rraadduu  iillii  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  nniijjee  ddrruukkččiijjee  uurreeđđeennoo..  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  rraazzmmoottrriittii  zzaahhttjjeevv  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  ssttrraannkkaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  sskklloopplljjeennoogg  zzaa  ppuunnoo  
rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaa  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  kkaaoo  ii  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  ssttrraannkkaa  uuggoovvoorraa  
oo  rraadduu  sskklloopplljjeennoogg  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaa  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  zzaa  ppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  aakkoo  kkoodd  nnjjeeggaa  
ppoossttoojjii  mmoogguuććnnoosstt  zzaa  ttaakkvvuu  vvrrssttuu  rraaddaa..  

 

Uvjeti rada zaposlenika koji rade u nepunom radnom vremenu 

ČČllaannaakk  3355..  
  

PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleenn  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  
vvrriijjeemmee,,  oossiigguurraattii  iissttee  uuvvjjeettee  rraaddaa  kkaaoo  ii  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  zzaa  ppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ss  
iissttiimm  ppoossllooddaavvcceemm,,  ss  iissttiimm  iillii  sslliiččnniimm  ssttrruuččnniimm  zznnaannjjiimmaa  ii  vvjjeeššttiinnaammaa,,  aa  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  iissttee  iillii  sslliiččnnee  ppoosslloovvee..  
  
AAkkoo  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa  nneemmaa  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  zzaa  ppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ss  iissttiimm  iillii  
sslliiččnniimm  ssttrruuččnniimm  zznnaannjjiimmaa  ii  vvjjeeššttiinnaammaa,,  aa  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  iissttee  iillii  sslliiččnnee  ppoosslloovvee,,  ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  
zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleenn  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  oossiigguurraattii  
uuvvjjeettee  uurreeđđeennee  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  iillii  ddrruuggiimm  pprrooppiissoomm  kkoojjii  ggaa  oobbvveezzuujjee,,  aa  kkoojjii  ssuu  uuttvvrrđđeennii  zzaa  
zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  zzaa  ppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ttee  oobbaavvlljjaa  sslliiččnnee  ppoosslloovvee  ii  iimmaa  sslliiččnnaa  
ssttrruuččnnaa  zznnaannjjaa  ii  vvjjeeššttiinnee..  
  
AAkkoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  iillii  ddrruuggiimm  pprrooppiissoomm  kkoojjii  oobbvveezzuujjee  ppoossllooddaavvccaa  nniissuu  uurreeđđeennii  uuvvjjeettii  rraaddaa  nnaa  
nnaaččiinn  iizz  ssttaavvkkaa  22..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  ppoossllooddaavvaacc  jjee  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  kkoodd  nnjjeeggaa  zzaappoosslleenn  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  
oo  rraadduu  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  dduužžaann  oossiigguurraattii  pprriimmjjeerreennee  uuvvjjeettee  rraaddaa  kkaaoo  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  sskkllooppiioo  
uuggoovvoorr  oo  rraadduu  zzaa  ppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  aa  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  sslliiččnnee  ppoosslloovvee  ii  iimmaa  sslliiččnnaa  ssttrruuččnnaa  zznnaannjjaa  ii  vvjjeeššttiinnee..  



PPaaggee  1122  ooff  5511  
  

PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniicciimmaa  kkoojjii  iimmaajjuu  sskklloopplljjeennee  uuggoovvoorree  oo  rraadduu  zzaa  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  
oommoogguuććiittii  uussaavvrrššaavvaannjjee  ii  oobbrraazzoovvaannjjee  ppoodd  iissttiimm  uuvvjjeettiimmaa  kkaaoo  ii  zzaappoosslleenniicciimmaa  kkoojjii  iimmaajjuu  sskklloopplljjeennee  
uuggoovvoorree  oo  rraadduu  zzaa  ppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee..  
  
 
 
Skraćeno radno vrijeme 

ČČllaannaakk  3366..  
 

NNaa  ppoosslloovviimmaa  nnaa  kkoojjiimmaa,,  uuzz  pprriimmjjeennuu  mmjjeerraa  zzaaššttiittee  zzddrraavvlljjaa  ii  ssiigguurrnnoossttii  nnaa  rraadduu,,  nniijjee  mmoogguuććee  zzaaššttiittiittii  
zzaappoosslleenniikkaa  oodd  šštteettnniihh  uuttjjeeccaajjaa,,  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ssee  sskkrraaććuujjee  rraazzmmjjeerrnnoo  šštteettnnoomm  uuttjjeeccaajjuu  uuvvjjeettaa  rraaddaa  nnaa  
zzddrraavvlljjee  ii  rraaddnnuu  ssppoossoobbnnoosstt  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
PPoosslloovvii  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ttee  ttrraajjaannjjee  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  nnaa  ttaakkvviimm  ppoosslloovviimmaa  uuttvvrrđđuujjuu  ssee  ppoosseebbnniimm  
pprrooppiissoomm..  
  
PPrrii  oossttvvaarriivvaannjjuu  pprraavvaa  nnaa  ppllaaććuu  ii  ddrruuggiihh  pprraavvaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  iillii  uu  ssvveezzii  ss  rraaddnniimm  ooddnnoossoomm,,  sskkrraaććeennoo  
rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  iizzjjeeddnnaaččuujjee  ssee  ss  ppuunniimm  rraaddnniimm  vvrreemmeennoomm..  
  
 
 
Prekovremeni rad  

ČČllaannaakk  3377..  
 

UU  sslluuččaajjuu  vviiššee  ssiillee,,  iizzvvaannrreeddnnoogg  ppoovveeććaannjjaa  ooppsseeggaa  rraaddaa  ii  uu  ddrruuggiimm  sslliiččnniimm  sslluuččaajjeevviimmaa  pprriijjeekkee  ppoottrreebbee,,  
zzaappoosslleenniikk  jjee  nnaa  ppiissaannii  zzaahhttjjeevv  PPoossllooddaavvccaa  dduužžaann  rraaddiittii  dduužžee  oodd  ppuunnoogg,,  ooddnnoossnnoo  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  
vvrreemmeennaa  ((pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd))..    
  
IIzznniimmnnoo  oodd  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  aakkoo  pprriirrooddaa  pprriijjeekkee  ppoottrreebbee  oonneemmoogguuććaavvaa  ppoossllooddaavvccaa  ddaa  pprriijjee  
ppooččeettkkaa  pprreekkoovvrreemmeennoogg  rraaddaa  uurruuččii  zzaappoosslleenniikkuu  ppiissaannii  zzaahhttjjeevv,,  uussmmeennii  zzaahhttjjeevv  ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  
ppiissaannoo  ppoottvvrrddiittii  uu  rrookkuu  oodd  sseeddaamm  ddaannaa  oodd  ddaannaa  kkaaddaa  jjee  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd  nnaalloožžeenn..  
AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  rraaddii  pprreekkoovvrreemmeennoo,,  uukkuuppnnoo  ttrraajjaannjjee  rraaddaa  zzaappoosslleenniikkaa  nnee  ssmmiijjee  bbiittii  dduužžee  oodd  ppeeddeesseett  ssaattii  
ttjjeeddnnoo..  
  
PPrreekkoovvrreemmeennii  rraadd  ppoojjeeddiinnoogg  zzaappoosslleenniikkaa  nnee  ssmmiijjee  ttrraajjaattii  dduužžee  oodd  ssttoo  oossaammddeesseett  ssaattii  ggooddiiššnnjjee,,  oossiimm  aakkoo  
jjee  uuggoovvoorreennoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  uu  kkoojjeemm  sslluuččaajjuu  nnee  ssmmiijjee  ttrraajjaattii  dduužžee  oodd  ddvvjjeessttoo  ppeeddeesseett  ssaattii  
ggooddiiššnnjjee..  
  
ZZaabbrraannjjeenn  jjee  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd  mmaalloolljjeettnniikkaa..  
  
TTrruuddnniiccaa,,  rrooddiitteelljj  ss  ddjjeetteettoomm  ddoo  ttrrii  ggooddiinnee  žžiivvoottaa,,  ssaammoohhrraannii  rrooddiitteelljj  ss  ddjjeetteettoomm  ddoo  ššeesstt  ggooddiinnaa  žžiivvoottaa,,  
rraaddnniikk  kkoojjii  rraaddii  uu  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  kkoodd  vviiššee  ppoossllooddaavvaaccaa,,  ttee  zzaappoosslleenniikk  iizz  ččllaannkkaa  3333..  ssttaavvkkaa  33..  
ii  ččllaannkkaa  3344..  ssttaavvkkaa..  33..  oovvooggaa  PPrraavviillnniikkaa,,  mmoožžee  rraaddiittii  pprreekkoovvrreemmeennoo  ssaammoo  aakkoo  ddoossttaavvii  PPoossllooddaavvccuu  ppiissaannuu  
iizzjjaavvuu  oo  ddoobbrroovvoolljjnnoomm  pprriissttaannkkuu  nnaa  ttaakkaavv  rraadd,,  oossiimm  uu  sslluuččaajjuu  vviiššee  ssiillee..  
 
OOssnnoovvnnaa  ppllaaććaa  zzaappoosslleenniikkaa  ss  nnaasslloovvaa  pprreekkoovvrreemmeennoogg  rraaddaa  uuvveeććaattii  ććee  ssee  nnaa  nnaaččiinn  kkaakkoo  jjee  ttoo  pprrooppiissaannoo  
tteemmeelljjnniimm  KKoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  zzaa  sslluužžbbeenniikkee  ii  nnaammjjeešštteenniikkee  uu  jjaavvnniimm  sslluužžbbaammaa..  
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RRaassppoorreedd  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  
ČČllaannaakk  3388..  

  
TTjjeeddnnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  rraassppoorreeđđuujjee  ssee  uu  ppeett  rraaddnniihh  ddaannaa,,  oodd  ppoonneeddjjeelljjkkaa  ddoo  ppeettkkaa..  
  
RRaaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaappoosslleenniikkaa  mmoožžee  ssee  rraassppoorreeddiittii  uu  jjeeddnnaakkoomm,,  ooddnnoossnnoo  nneejjeeddnnaakkoomm  ttrraajjaannjjuu  ppoo  ddaanniimmaa,,  
ttjjeeddnniimmaa,,  ooddnnoossnnoo  mmjjeesseecciimmaa..  
AAkkoo  jjee  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaappoosslleenniikkaa  rraassppoorreeđđeennoo  uu  nneejjeeddnnaakkoomm  ttrraajjaannjjuu,,  oonnoo  ttiijjeekkoomm  jjeeddnnoogg  rraazzddoobblljjaa  
mmoožžee  ttrraajjaattii  dduužžee,,  aa  ttiijjeekkoomm  ddrruuggoogg  rraazzddoobblljjaa  kkrraaććee  oodd  ppuunnoogg,,  ooddnnoossnnoo  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa..  
  
RRaassppoorreedd  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  uuttvvrrđđuujjee  ssee  pprrooppiissoomm,,  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  ssppoorraazzuummoomm  sskklloopplljjeenniimm  
iizzmmeeđđuu  rraaddnniiččkkoogg  vviijjeeććaa//ssiinnddiikkaallnnoogg  ppoovvjjeerreenniikkaa  ii  ppoossllooddaavvccaa,,  pprraavviillnniikkoomm  oo  rraadduu  iillii  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu..  
  
AAkkoo  rraassppoorreedd  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  nniijjee  uuttvvrrđđeenn  nnaa  nnaaččiinn  iizz  ssttaavvkkaa  44..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  oo  rraassppoorreedduu  rraaddnnoogg  
vvrreemmeennaa  ooddlluuččuujjee  ppoossllooddaavvaacc  ppiissaannoomm  ooddlluukkoomm..  
  
AAkkoo  jjee  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaappoosslleenniikkaa  nneejjeeddnnaakkoo  rraassppoorreeđđeennoo,,  rraazzddoobblljjee  ttaakkvvoogg  rraassppoorreeddaa  nnee  mmoožžee  bbiittii  
kkrraaććee  oodd  mmjjeesseecc  ddaannaa  nniittii  dduužžee  oodd  jjeeddnnee  ggooddiinnee,,  ttee  ttiijjeekkoomm  ttaakkoo  uuttvvrrđđeennoogg  rraassppoorreeddaa,,  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  
mmoorraa  ooddggoovvaarraattii  zzaappoosslleenniikkoovvoomm  uuggoovvoorreennoomm  ppuunnoomm  iillii  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu..  
  
AAkkoo  jjee  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaappoosslleenniikkaa  nneejjeeddnnaakkoo  rraassppoorreeđđeennoo,,  zzaappoosslleenniikk  uu  ttjjeeddnnuu  mmoožžee  rraaddiittii  nnaajjvviiššee  ddoo  
ppeeddeesseett  ssaattii,,  uukklljjuuččuujjuuććii  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd..  
  
AAkkoo  jjee  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaappoosslleenniikkaa  nneejjeeddnnaakkoo  rraassppoorreeđđeennoo,,  zzaappoosslleenniikk  mmoožžee  rraaddiittii  nnaajjvviiššee  ddoo  ššeezzddeesseett  
ssaattii  ttjjeeddnnoo,,  aakkoo  jjee  ttaakkoo  uuggoovvoorreennoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  uukklljjuuččuujjuuććii  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd..  
  
AAkkoo  jjee  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  zzaappoosslleenniikkaa  nneejjeeddnnaakkoo  rraassppoorreeđđeennoo,,  zzaappoosslleenniikk  uu  ssvvaakkoomm  rraazzddoobblljjuu  oodd  ččeettiirrii  
uuzzaassttooppnnaa  mmjjeesseeccaa,,  nnee  ssmmiijjee  rraaddiittii  dduužžee  oodd  pprroossjjeeččnnoo  ččeettrrddeesseett  oossaamm  ssaattii  ttjjeeddnnoo,,  uukklljjuuččuujjuuććii  
pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd..  
  
NNeejjeeddnnaakkii  rraassppoorreedd  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  mmoožžee  ssee  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  uurreeddiittii  kkaaoo  uukkuuppaann  ffoonndd  rraaddnniihh  ssaattii  
uu  rraazzddoobblljjuu  ttrraajjaannjjaa  nneejjeeddnnaakkoogg  rraassppoorreeddaa,,  bbeezz  ooggrraanniiččeennjjaa  iizz  ssttaavvaakkaa  77..  ii  88..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  aallii  uukkuuppaann  
ffoonndd  ssaattii,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd,,  nnee  mmoožžee  bbiittii  vveeććii  oodd  pprroossjjeeččnniihh  ččeettrrddeesseett  ppeett  ssaattii  ttjjeeddnnoo  uu  
rraazzddoobblljjuu  oodd  ččeettiirrii  mmjjeesseeccaa..  
  
RRaazzddoobblljjee  iizz  ssttaavvaakkaa  99..  ii  1100..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  mmoožžee  ssee  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  uuggoovvoorriittii  zzaa  rraazzddoobblljjee  oodd  ššeesstt  
mmjjeesseeccii..  
  
TTiijjeekkoomm  rraazzddoobblljjaa  ttrraajjaannjjaa  nneejjeeddnnaakkoogg  rraassppoorreeddaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  rraassppoorreedd  zzaappoosslleenniikkaa  mmoožžee  ssee  
pprroommiijjeenniittii  ssaammoo  zzaa  pprreeoossttaalloo  uuttvvrrđđeennoo  rraazzddoobblljjee  nneejjeeddnnaakkoogg  rraassppoorreeddaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa..  
AAkkoo  ii  pprriijjee  iisstteekkaa  uuttvvrrđđeennoogg  rraazzddoobblljjaa  nneejjeeddnnaakkoogg  rraassppoorreeddaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  
zzaappoosslleenniikkaa  vveećć  ooddggoovvaarraa  nnjjeeggoovvuu  uuggoovvoorreennoomm  ppuunnoomm,,  ooddnnoossnnoo  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu,,  
ppoossllooddaavvaacc  ććee  ttoomm  zzaappoosslleenniikkuu,,  ttiijjeekkoomm  pprreeoossttaalloogg  uuttvvrrđđeennoogg  rraazzddoobblljjaa  nnaalloožžiittii  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd,,  aakkoo  
iimmaa  ppoottrreebbuu  zzaa  rraaddoomm  ttooggaa  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
AAkkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  kkoojjeemm  rraaddnnii  ooddnnooss  pprreessttaajjee  zzbboogg  iisstteekkaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  sskklloopplljjeennoogg  nnaa  ooddrreeđđeennoo  
vvrriijjeemmee  rraaddiioo  dduužžee  oodd  pprroossjjeeččnnoogg  uuggoovvoorreennoogg  ppuunnoogg,,  ooddnnoossnnoo  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  bbrroojj  ssaattii  vveeććii  
oodd  pprroossjjeeččnnoogg  uuggoovvoorreennoogg  ppuunnoogg,,  ooddnnoossnnoo  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  ssmmaattrraatt  ććee  ssee  pprreekkoovvrreemmeenniimm  
rraaddoomm..  
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RRaazzddoobblljjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  ii  pprriivvrreemmeennee  sspprriijjeeččeennoossttii  zzaa  rraadd  nnee  uurraaččuunnaavvaajjuu  ssee  uu  rraazzddoobblljjee  oodd  ččeettiirrii  
mmjjeesseeccaa,,  ooddnnoossnnoo  ššeesstt  mmjjeesseeccii  iizz  ssttaavvaakkaa  99..,,  1100..  ii  1111..  oovvooggaa  ččllaannkkaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  mmoorraa  oobbaavviijjeessttiittii  zzaappoosslleenniikkaa  oo  nnjjeeggoovvuu  rraassppoorreedduu  iillii  pprroommjjeennii  nnjjeeggoovvaa  rraassppoorreeddaa  rraaddnnoogg  
vvrreemmeennaa  nnaajjmmaannjjee  ttjjeeddaann  ddaannaa  uunnaapprriijjeedd,,  oossiimm  uu  sslluuččaajjuu  pprriijjeekkee  ppoottrreebbee  zzaa  rraaddoomm  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
  
  
PPrreerraassppooddjjeellaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  

ČČllaannaakk  3399..  
  
AAkkoo  nnaarraavv  ppoossllaa  ttoo  zzaahhttiijjeevvaa,,  ppuunnoo  iillii  nneeppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  mmoožžee  ssee  pprreerraassppooddiijjeelliittii  ttaakkoo  ddaa  ttiijjeekkoomm  
rraazzddoobblljjaa    kkoojjee  nnee  mmoožžee  bbiittii  dduužžee  oodd  ddvvaannaaeesstt  mmjjeesseeccii  uu  jjeeddnnoomm  rraazzddoobblljjuu  ttrraajjee  dduužžee,,  aa  uu  ddrruuggoomm  
rraazzddoobblljjuu  kkrraaććee  oodd  ppuunnoogg  iillii  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  nnaa  nnaaččiinn  ddaa  pprroossjjeeččnnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ttiijjeekkoomm  
ttrraajjaannjjaa  pprreerraassppooddjjeellee  nnee  ssmmiijjee  bbiittii  dduužžee  oodd  ppuunnoogg  iillii  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa..  
  
AAkkoo  pprreerraassppooddjjeellaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  nniijjee  uuggoovvoorreennaa  ii  uurreeđđeennaa  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  ooddnnoossnnoo  
ssppoorraazzuummoomm  sskklloopplljjeenniimm  iizzmmeeđđuu  rraaddnniiččkkoogg  vviijjeeććaa  ii  ppoossllooddaavvccaa,,  ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  uuttvvrrddiittii  ppllaann  
pprreerraassppooddiijjeelljjeennoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  ss  nnaazznnaakkoomm  ppoosslloovvaa  ii  bbrroojjaa  zzaappoosslleenniikkaa  uukklljjuuččeenniihh  uu  
pprreerraassppooddiijjeelljjeennoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  ttee  ttaakkaavv  ppllaann  pprreerraassppooddjjeellee  pprreetthhooddnnoo  ddoossttaavviittii  iinnssppeekkttoorruu  rraaddaa..  
  
PPrreerraassppooddiijjeelljjeennoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  nnee  ssmmaattrraa  ssee  pprreekkoovvrreemmeenniimm  rraaddoomm..  
  
AAkkoo  jjee  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  pprreerraassppooddiijjeelljjeennoo,,  oonnoo  ttiijjeekkoomm  rraazzddoobblljjaa  uu  kkoojjeemm  ttrraajjee  dduužžee  oodd  ppuunnoogg  iillii  nneeppuunnoogg  
rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  ii  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd,,  nnee  ssmmiijjee  bbiittii  dduužžee  oodd  4488  ssaattii  ttjjeeddnnoo..  
  
IIzznniimmnnoo  oodd  ooddrreeddbbee  pprreetthhooddnnoogg  ssttaavvkkaa,,  pprreerraassppooddiijjeelljjeennoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  ttiijjeekkoomm  rraazzddoobblljjaa  uu  kkoojjeemm  ttrraajjee  
dduužžee  oodd  ppuunnoogg  iillii  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  mmoožžee  ttrraajjaattii  dduužžee  oodd  4488  ssaattii  ttjjeeddnnoo,,  aallii  nnee  dduužžee  oodd  5566  ssaattii  
ttjjeeddnnoo,,  ooddnnoossnnoo  ššeezzddeesseett  ssaattii  ttjjeeddnnoo  aakkoo  ppoossllooddaavvaacc  ppoosslluujjee  sseezzoonnsskkii,,  ppoodd  uuvvjjeettoomm  ddaa  jjee  iissttoo  
pprreeddvviiđđeennoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  ii  ddaa  zzaappoosslleenniikk  ddoossttaavvii  PPoossllooddaavvccuu  ppiissaannuu  iizzjjaavvuu  oo  ddoobbrroovvoolljjnnoomm  
pprriissttaannkkuu  nnaa  ttaakkaavv  rraadd..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  uu  pprreerraassppooddiijjeelljjeennoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  nnee  pprriissttaannee  nnaa  rraadd  dduužžii  oodd  ččeettrrddeesseett  oossaamm  ssaattii  
ttjjeeddnnoo,,  nnee  ssmmiijjee  zzbboogg  ttooggaa  ttrrppjjeettii  šštteettnnee  ppoosslljjeeddiiccee..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  iinnssppeekkttoorruu  rraaddaa,,  nnaa  nnjjeeggoovv  zzaahhttjjeevv,,  ddoossttaavviittii  ppooppiiss  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  ssuu  ddaallii  ppiissaannuu  
iizzjjaavvuu  iizz  oo  ddoobbrroovvoolljjnnoomm  pprriissttaannkkuu  nnaa  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd..  
  
PPrreerraassppooddiijjeelljjeennoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  uu  rraazzddoobblljjuu  uu  kkoojjeemm  ttrraajjee  dduužžee  oodd  ppuunnoogg  iillii  nneeppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  
mmoožžee  ttrraajjaattii  nnaajjdduužžee  44  mmjjeesseeccaa,,  oossiimm  aakkoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm  nniijjee  ddrruukkččiijjee  ooddrreeđđeennoo,,  uu  kkoojjeemm  sslluuččaajjuu  
nnee  mmoožžee  ttrraajjaattii  dduužžee  oodd  66  mmjjeesseeccii..  
  
TTrruuddnniiccaa,,  rrooddiitteelljj  ss  ddjjeetteettoomm  ddoo  33  ggooddiinnee  ssttaarroossttii  ii  ssaammoohhrraannii  rrooddiitteelljj  ss  ddjjeetteettoomm  ddoo  66  ggooddiinnaa  ssttaarroossttii,,  
oossoobbaa  ss  uuttvvrrđđeenniimm  iinnvvaalliiddiitteettoomm  ttee  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  rraaddii  uu  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  zzaa  ddvvaa  iillii  vviiššee  ppoossllooddaavvaaccaa,,  
mmoogguu  rraaddiittii  uu  nneejjeeddnnaakkoomm  rraassppoorreedduu  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  ssaammoo  aakkoo  ddoossttaavvee  PPoossllooddaavvccuu  ppiissaannuu  iizzjjaavvuu  oo  
ddoobbrroovvoolljjnnoomm  pprriissttaannkkuu  nnaa  ttaakkaavv  rraadd..  
  
OOddlluukkuu  oo  pprreerraassppooddjjeellii  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  ddoonnoossii  PPoossllooddaavvaacc  nnaa  pprriijjeeddlloogg  nnaaddrreeđđeenniihh  rruukkoovvooddiitteelljjaa  
zzaappoosslleenniikkaa  oobbuuhhvvaaććeenniihh  ppllaannoomm  pprreerraassppooddiijjeelljjeennoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa..  
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VV..  OODDMMOORRII  II  DDOOPPUUSSTTII  
 
 
Stanka  

ČČllaannaakk  4400..  
 

ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  rraaddii  nnaajjmmaannjjee  ššeesstt  ssaattii  ddnneevvnnoo,,  iimmaa  ssvvaakkoogg  rraaddnnoogg  ddaannaa  pprraavvoo  nnaa  ooddmmoorr  ((ssttaannkkuu))  uu  
ttrraajjaannjjuu  oodd  nnaajjmmaannjjee  3300  mmiinnuuttaa  nneepprreekkiiddnnoo,,  kkoojjaa  ssee  uubbrraajjaa  uu  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee..    
OOddmmoorr  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  nnee  mmoožžee  ssee  ooddrreeddiittii  uu  pprrvvaa  ttrrii  ssaattaa  nnaakkoonn  ppooččeettkkaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  nniittii  
uu  zzaaddnnjjaa  ddvvaa  ssaattaa  pprriijjee  zzaavvrrššeettkkaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa..                                                      
  
AAkkoo  ppoosseebbnnaa  nnaarraavv  ppoossllaa  nnee  oommoogguuććuujjee  pprreekkiidd  rraaddaa  rraaddii  kkoorriišštteennjjaa  ooddmmoorraa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  
ppoossllooddaavvaacc  ććee  zzaappoosslleenniikkuu  oommoogguuććiittii  ddaa  rraaddii  ddnneevvnnoo  zzaa  ttoolliikkoo  kkrraaććee..  
  
ZZaappoosslleenniikk,,  ooddnnoossnnoo  mmaalloolljjeettnniikk  kkoojjii  uu  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  rraaddii  kkoodd  ddvvaa  iillii  vviiššee  ppoossllooddaavvaaccaa,,  aa  
uukkuuppnnoo  ddnneevvnnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee  kkoodd  ssvviihh  ppoossllooddaavvaaccaa  ttrraajjee  nnaajjmmaannjjee  ššeesstt,,  ooddnnoossnnoo  ččeettiirrii  ii  ppooll  ssaattaa,,  pprraavvoo  
nnaa  ssttaannkkuu  oossttvvaarruujjee  kkoodd  ssvvaakkoogg  ppoossllooddaavvccaa  rraazzmmjjeerrnnoo  uuggoovvoorreennoomm  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu..  
  
 
 
Dnevni odmor  

ČČllaannaakk  4411..  
 

TTiijjeekkoomm  ssvvaakkoogg  vvrreemmeennsskkoogg  rraazzddoobblljjaa  oodd  ddvvaaddeesseett  ččeettiirrii  ssaattaa,,  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ooddmmoorr  oodd  
nnaajjmmaannjjee  1122  ssaattii  nneepprreekkiiddnnoo..    
 

 
 
Tjedni odmor  

ČČllaannaakk  4422..  
 

ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ttjjeeddnnii  ooddmmoorr  uu  nneepprreekkiiddnnoomm  ttrraajjaannjjuu  oodd  nnaajjmmaannjjee  ddvvaaddeesseett  ččeettiirrii  ssaattii,,  kkoojjeemm  ssee  
pprriibbrraajjaa  ddnneevvnnii  ooddmmoorr..  
  
MMaalloolljjeettnniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ttjjeeddnnii  ooddmmoorr  uu  nneepprreekkiiddnnoomm  ttrraajjaannjjuu  oodd  nnaajjmmaannjjee  ččeettrrddeesseett  oossaamm  ssaattii..    
  
OOddmmoorr  iizz  ssttaavvkkaa  11..  ii  22..  oovvoogg  ččllaannkkaa  zzaappoosslleenniikk  kkoorriissttii  nneeddjjeelljjoomm,,  ttee  uu  ddaann  kkoojjii  nneeddjjeelljjii  pprreetthhooddii,,  ooddnnoossnnoo  
iizzaa  nnjjee  sslliijjeeddii..    
  
AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  nnee  mmoožžee  kkoorriissttiittii  ooddmmoorr  uu  ttrraajjaannjjuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  ii  22..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  mmoorraa  mmuu  ssee  zzaa  ssvvaakkii  
rraaddnnii  ttjjeeddaann  oommoogguuććiittii  kkoorriišštteennjjee  zzaammjjeennsskkoogg  ttjjeeddnnoogg  ooddmmoorraa  ooddmmaahh  ppoo  ookkoonnččaannjjuu  rraazzddoobblljjaa  kkoojjee  jjee  
pprroovveeoo  nnaa  rraadduu,,  zzbboogg  kkoojjeegg  ttjjeeddnnii  ooddmmoorr  nniijjee  kkoorriissttiioo  iillii  ggaa  jjee  kkoorriissttiioo  uu  kkrraaććeemm  ttrraajjaannjjuu..    
  
IIzznniimmnnoo,,  zzaappoosslleenniicciimmaa  kkoojjii  zzbboogg  oobbaavvlljjaannjjaa  ppoossllaa  uu  rraazzlliiččiittiimm  ssmmjjeennaammaa  iillii  oobbjjeekkttiivvnnoo  nnuužžnniihh  tteehhnniiččkkiihh  
rraazzllooggaa  iillii  zzbboogg  oorrggaanniizzaacciijjee  rraaddaa  nnee  mmoogguu  iisskkoorriissttiittii  ooddmmoorr  uu  ttrraajjaannjjuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  pprraavvoo  nnaa  
ttjjeeddnnii  ooddmmoorr  mmoožžee  bbiittii  ooddrreeđđeennoo  uu  nneepprreekkiiddnnoomm  ttrraajjaannjjuu  oodd  nnaajjmmaannjjee  ddvvaaddeesseett  ččeettiirrii  ssaattaa,,  kkoojjeemm  ssee  nnee  
pprriibbrraajjaa  ddnneevvnnii  ooddmmoorr  iizz  pprreetthhooddnnoogg  ččllaannkkaa..    
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Godišnji odmor  
ČČllaannaakk  4433..  
 

PPoossllooddaavvaacc  jjee  oobbvveezzaann  iizzrraaddiittii  PPllaann  rraassppoorreeddaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  ddoo  3300..  lliippnnjjaa  tteekkuuććee  ggooddiinnee..  
  
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  zzaa  ssvvaakkuu  kkaalleennddaarrsskkuu  ggooddiinnuu  pprraavvoo  nnaa  ppllaaććeennii  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  nnaajjmmaannjjee  44    
ttjjeeddnnaa  ooddnnoossnnoo  2200  rraaddnniihh  ddaannaa,,  aa  mmaalloolljjeettnniikk  ii  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  rraaddii  nnaa  ppoosslloovviimmaa  nnaa  kkoojjiimmaa,,  uuzz  pprriimmjjeennuu  
mmjjeerraa  zzaaššttiittee  zzddrraavvlljjaa  ii  ssiigguurrnnoossttii  nnaa  rraadduu,,  nniijjee  mmoogguuććee  zzaaššttiittiittii  zzaappoosslleenniikkaa  oodd  šštteettnniihh  uuttjjeeccaajjaa  uu  ttrraajjaannjjuu  
oodd  nnaajjmmaannjjee  ppeett  ttjjeeddaannaa..  
  
RRaassppoorreedd  kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjiihh  ooddmmoorraa  uuttvvrrđđuujjee  PPoossllooddaavvaacc,,  uu  sskkllaadduu  ss  ppoottrreebbaammaa  ppoossllaa,,  nnaakkoonn  
pprriikkuupplljjaannjjaa  žžeelljjaa  zzaappoosslleenniikkaa..  
ZZaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  rraaddii  uu  nneeppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  kkoodd  ddvvaa  iillii  kkoodd  vviiššee  ppoossllooddaavvaaccaa,,  aa  ppoossllooddaavvccii  nnee  
ppoossttiiggnnuu  ssppoorraazzuumm  oo  iissttooddoobbnnoomm  kkoorriišštteennjjuu  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,  dduužžnnii  ssuu  mmuu  oommoogguuććiittii  kkoorriišštteennjjee  
ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  pprreemmaa  nnjjeeggoovvuu  zzaahhttjjeevvuu..  
  
PPrrii  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  rraassppoorreeddaa  kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  mmoorraajjuu  ssee  uuzzeettii  uu  oobbzziirr  ppoottrreebbee  oorrggaanniizzaacciijjee  rraaddaa  
ttee  mmoogguuććnnoossttii  zzaa  ooddmmoorr  rraassppoolloožžiivvee  zzaappoosslleenniicciimmaa..  
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  kkoorriissttiittii  ddvvaa  ppuuttaa  ppoo  jjeeddaann  ddaann  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  ppoo  žžeelljjii,,  uuzz  oobbvveezzuu  ddaa  oo  ttoommee,,  
nnaajjmmaannjjee  ddvvaa  ddaannaa  rraanniijjee,,  ppiissaannoo  iizzvviijjeessttii  ppoossllooddaavvccaa  iillii  oossoobbuu  kkoojjuu  oonn  oovvllaassttii..  
  
PPoossllooddaavvaacc  mmoorraa  zzaappoosslleenniikkaa  oobbaavviijjeessttiittii  oo  rraassppoorreedduu  ii  ttrraajjaannjjuu  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  nnaajjmmaannjjee  ppeettnnaaeesstt  
ddaannaa  pprriijjee  ddaannaa  ppooččeettkkaa  kkoorriišštteennjjaa  ..    
  
SSlliijjeeppoomm  zzaappoosslleenniikkuu  ii  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  rraaddii  nnaa  ppoosslloovviimmaa,,  ggddjjee  nnii  uuzz  pprriimmjjeennuu  mmjjeerraa  zzaaššttiittee  nnaa  rraadduu,,  nniijjee  
mmoogguuććee  zzaaššttiittiittii  zzaappoosslleenniikkaa  oodd  šštteettnniihh  uuttjjeeccaajjaa  pprriippaaddaa  pprraavvoo  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  zzaa  ssvvaakkuu  kkaalleennddaarrsskkuu  
ggooddiinnuu  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  mmiinniimmaallnnoo  3300  rraaddnniihh  ddaannaa..  
  
PPrraavvoo  nnaa  ddooddaattnnee  ddaannee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  uuttvvrrđđuujjee  ssee  pprreemmaa  sslloožžeennoossttii  ppoosslloovvaa,,  ssttrruuččnnoojj  sspprreemmii,,  rraazziinnii  
ooddggoovvoorrnnoossttii,,  uukkuuppnnoomm  rraaddnnoomm  ssttaažžuu,,  ppoosseebbnniimm  ssoocciijjaallnniimm  uuvvjjeettiimmaa  uu  kkoojjiimmaa  zzaappoosslleenniikk  žžiivvii,,  ppoosseebbnniimm  
uuvvjjeettiimmaa  rraaddaa  ii  ddrruuggiimm  rraazzlloozziimmaa..    

 
ČČllaannaakk  4444..  
 

PPrreemmaa  ssttrruuččnnoojj  sspprreemmii,,  zzaappoosslleenniikkuu  ssee  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  ppoovveeććaavvaa  zzaa::    
ppoosslloovvee  zzaa  kkoojjee  ssee  ttrraažžii  ddookkttoorraatt  zznnaannoossttii          55  rraaddnniihh  ddaannaa;;  
ppoosslloovvii  VVSSSS  ii  mmaaggiissttaarr  zznnaannoossttii                                  44  rraaddnnaa  ddaannaa;;    
ppoosslloovvii  VVŠŠSS                                        33  rraaddnnaa  ddaannaa;;  
ppoosslloovvii  SSSSSS                                        22  rraaddnnaa  ddaannaa;;  
oossttaallii  ppoosslloovvii                                        11  rraaddnnii  ddaann;;    
  
PPrreemmaa  rraazziinnii  ooddggoovvoorrnnoossttii,,  zzaappoosslleenniikkuu  ssee  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  ppoovveeććaavvaa  zzaa::    
ddeekkaann,,  pprrooddeekkaannii                                        22  rraaddnnaa  ddaannaa;;  
vvooddiitteelljjiimmaa  ssttuuddiijjaa;;  vvooddiitteelljjiimmaa  uussttrroojjbbeenniihh  jjeeddiinniiccaa                              11  rraaddnnii  ddaann..    
  
OObbzziirroomm  nnaa  uukkuuppnnii  rraaddnnii  ssttaažž,,  zzaappoosslleenniikkuu  ssee  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  ppoovveeććaavvaa::    
ssttaažž  oodd  66  ddoo  1122  ggooddiinnaa                                        33  rraaddnnaa  ddaannaa;;    
ssttaažž  oodd  1122  ddoo  1188  ggooddiinnaa                                        44  rraaddnnaa  ddaannaa;;  
ssttaažž  oodd  1188  ddoo  2244  ggooddiinnee                                      55  rraaddnniihh  ddaannaa;;  
ssttaažž  oodd  2244  ddoo  3300  ggooddiinnaa                                      66  rraaddnniihh  ddaannaa;;    
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ssttaažž  pprreekkoo  3300  ggooddiinnaa                  77  rraaddnniihh  ddaannaa..    
  
PPrreemmaa  ppoosseebbnniimm  ssoocciijjaallnniimm  uuvvjjeettiimmaa::    
rrooddiitteelljjuu,,  ppoossvvoojjiitteelljjuu,,  ssttaarraatteelljjuu  zzaa  ssvvaakkoo  ddiijjeettee  ddoo  nnaavvrrššeenniihh    
1155  ggooddiinnaa  ssttaarroossttii                                      22  rraaddnnaa  ddaannaa;;  
rrooddiitteelljjuu,,  ppoossvvoojjiitteelljjuu,,  ssttaarraatteelljjuu  ddjjeetteettaa  ss  tteežžiimm  ssmmeettnnjjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu    33  rraaddnnaa  ddaannaa;;    
zzaappoosslleenniikkuu  ss  iinnvvaalliiddiitteettoomm              33  rraaddnnaa  ddaannaa..    
  
PPrreemmaa  uuvvjjeettiimmaa  rraaddaa  
RRaadd  nnaa  ppoosslloovviimmaa  ss  ppoosseebbnniimm  uuvvjjeettiimmaa  rraaddaa,,  iizzlloožžeennoosstt  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ii  šštteettnniimm  uuttjjeeccaajjiimmaa  rraaddaa  zzaa  
ppoosslloovvee::  
  
--  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  ssttaallnnoo  ii  rreeddoovviittoo  rraaddii  ss  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ooddnnoossnnoo  aakkoo  jjee  ssttaallnnoo  ii  rreeddoovviittoo    iizzlloožžeenn      
    iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii,,  pprrii  ččeemmuu  ssee  ppooddrraazzuummiijjeevvaa  ddaa  vviiššee  oodd  5500%%  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  pprroovveeddee  nnaa  rraadduu  ss    
    iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ooddnnoossnnoo  iizzlloožžeennoossttii  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  --    33  rraaddnnaa  ddaannaa  
  
--  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  rreeddoovviittoo  rraaddii  ss  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ooddnnoossnnoo  aakkoo  jjee  rreeddoovviittoo  iizzlloožžeenn  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii,,    
    pprrii  ččeemmuu  ssee  ppooddrraazzuummiijjeevvaa  ddaa  vviiššee  oodd  2255%%  ppaa  ddoo  5500%%  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  pprroovveeddee  nnaa  rraadduu  ss  iizzvvoorriimmaa    
    ooppaassnnoossttii  ooddnnoossnnoo  iizzlloožžeennoossttii  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii    --  33  rraaddnnaa  ddaannaa  
  
--  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  ppoovvrreemmeennoo  rraaddii  ss  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ooddnnoossnnoo  aakkoo  jjee  ppoovvrreemmeennoo  iizzlloožžeenn  iizzvvoorriimmaa    
    ooppaassnnoossttii,,  pprrii  ččeemmuu  ssee  ppooddrraazzuummiijjeevvaa  ddaa  vviiššee  oodd  1100%%  ppaa  ddoo  2255%%  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  pprroovveeddee  nnaa  rraadduu  ss    
    iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ooddnnoossnnoo  iizzlloožžeennoossttii  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ––  22  rraaddnnaa  ddaannaa    
  
--  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  ppoovvrreemmeennoo  rraaddii  ss  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ooddnnoossnnoo  aakkoo  jjee  ppoovvrreemmeennoo  iizzlloožžeenn  iizzvvoorriimmaa    
    ooppaassnnoossttii,,  ii  ttoo  mmaannjjee  oodd  1100%%  vvrreemmeennaa,,  aa  rraaddii  ssee  oo  ssppeecciiffiiččnniimm  ppoosslloovviimmaa  kkoojjii  uu  pprraavviilluu  nnee  mmoogguu  ttrraajjaattii    
    vvrreemmeennsskkii  dduuggoo  ((ppooppuutt  mmiinniirraannjjaa,,  rroonnjjeennjjaa  ii  ssll..))  ––  22  rraaddnnaa  ddaannaa  
  
GGooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  zzaappoosslleenniikkaa  mmoožžee  ttrraajjaattii  nnaajjdduužžee  3300  rraaddnniihh  ddaannaa..    
  
SSlliijjeeppoomm  zzaappoosslleenniikkuu  ii  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  rraaddii  nnaa  ppoosslloovviimmaa,,  ggddjjee  nnii  uuzz  pprriimmjjeennuu  mmjjeerraa  zzaaššttiittee  nnaa  rraadduu,,  nniijjee  
mmoogguuććee  zzaaššttiittiittii  zzaappoosslleenniikkaa  oodd  šštteettnniihh  uuttjjeeccaajjaa  pprriippaaddaa  pprraavvoo  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  zzaa  ssvvaakkuu  kkaalleennddaarrsskkuu  
ggooddiinnuu  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  mmiinniimmaallnnoo  3300  rraaddnniihh  ddaannaa..  

 
 
 
Utvrđivanje godišnjeg odmora 

ČČllaannaakk    4455..  
  

BBllaaggddaannii  ii  nneerraaddnnii  ddaannii  ooddrreeđđeennii  zzaakkoonnoomm  nnee  uurraaččuunnaavvaajjuu  ssee  uu  ttrraajjaannjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
    
IIzznniimmnnoo  oodd  ooddrreeddbbee  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  aakkoo  bbii  ppoo  rraassppoorreedduu  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  zzaappoosslleenniikk  nnaa  ddaann  bbllaaggddaannaa  iillii  
nneerraaddnnoogg  ddaannaa  ooddrreeđđeennoogg  zzaakkoonnoomm  ttrreebbaaoo  rraaddiittii,,  aa  ttooggaa  ddaannaa  nnaa  ssvvoojj  zzaahhttjjeevv  kkoorriissttii  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr,,  uu  
ttrraajjaannjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  uurraaččuunnaavvaa  ssee  ii  ttaajj  ddaann..  
  
ZZaappoosslleenniikkuu  ssee  mmoožžee  ooddggooddiittii  ooddnnoossnnoo  pprreekkiinnuuttii  kkoorriišštteennjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  ssaammoo  rraaddii  iizzvvrrššeennjjaa  
oossoobbiittoo  vvaažžnniihh  ii  nneeooddggooddiivviihh  sslluužžbbeenniihh  ppoosslloovvaa,,  tteemmeelljjeemm  ooddlluukkee  ppoossllooddaavvccaa..  
  
ZZaappoosslleenniikkuu  kkoojjeemmuu  jjee  ooddggoođđeennoo  iillii  pprreekkiinnuuttoo  kkoorriišštteennjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  mmoorraa  ssee  oommoogguuććiittii  nnaakknnaaddnnoo  
kkoorriišštteennjjee  ooddnnoossnnoo  nnaassttaavvlljjaannjjee  kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
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ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ssttvvaarrnniihh  ttrroošškkoovvaa  pprroouuzzrrooččeenniihh  ooddggooddoomm,,  ooddnnoossnnoo  pprreekkiiddoomm  
kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
  
TTrroošškkoovviimmaa  iizz  pprreetthhooddnnoogg  ssttaavvkkaa  ssmmaattrraajjuu  ssee  ppuuttnnii  ii  ddrruuggii  ttrroošškkoovvii..  
  
PPuuttnnii  ttrroošškkoovvii  ssuu  ssttvvaarrnnii  ttrroošškkoovvii  pprriijjeevvoozzaa  kkoojjee  jjee  zzaappoosslleenniikk  kkoorriissttiioo  uu  ppoollaasskkuu  ii  ppoovvrraattkkuu  iizz  mmjjeessttaa  
zzaappoosslleennjjaa  ddoo  mmjjeessttaa  uu  kkoojjeemm  jjee  kkoorriissttiioo  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  uu  ttrreennuuttkkuu  pprreekkiiddaa,,  kkaaoo  ii  ddnneevvnniiccee  uu  ppoovvrraattkkuu  ddoo  
mmjjeessttaa  zzaappoosslleennjjaa  uu  vviissiinnii  ooddrreeđđeennoojj  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm..  
  
DDrruuggii  ttrroošškkoovvii  ssuu  oossttaallii  iizzddaaccii  kkoojjee  jjee  zzaappoosslleenniikk  iimmaaoo  zzbboogg  ooddggooddee,,  ooddnnoossnnoo  pprreekkiiddaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  
ššttoo  ddookkaazzuujjee  ooddggoovvaarraajjuuććoomm  ddookkuummeennttaacciijjoomm..  
  
UU  sslluuččaajjuu  pprreekkiiddaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  zzbboogg  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa  iillii  rraazzddoobblljjaa  pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  
rraadd,,  zzaappoosslleenniikk  jjee  dduužžaann  vvrraattiittii  ssee  nnaa  rraadd  oonnoogg  ddaannaa  kkaaddaa  bbii  mmuu  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  rreeddoovviittoo  zzaavvrrššiioo  ddaa  nniijjee  
bbiilloo  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa  iillii  pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd..  OOssttaattaakk  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  kkoorriissttiitt  ććee  
nnaakknnaaddnnoo,,  pprreemmaa  ssppoorraazzuummuu  ss  ppoossllooddaavvcceemm..  AAkkoo  ssaamm  ppllaaććeennii  ddooppuusstt  iillii  rraazzddoobblljjee  pprriivvrreemmeennee  
nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd  zzaavvrrššaavvaa  nnaakkoonn  ššttoo  bbii  ttrreebbaaoo  zzaavvrrššiittii  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr,,  zzaappoosslleenniikk  ssee  vvrraaććaa  nnaa  rraadd  
ppoo  zzaavvrrššeettkkuu  ttrraajjaannjjaa  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa,,  ooddnnoossnnoo  rraazzddoobblljjaa  pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd..  
  
PPrrii  iizzrraaččuunnaavvaannjjuu  ttrraajjaannjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,  nnaajjmmaannjjee  ppoolloovviiccaa  ddaannaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  zzaaookkrruužžuujjee  ssee  
nnaa  cciijjeellii  ddaann  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,  aa  nnaajjmmaannjjee  ppoolloovviiccaa  mmjjeesseeccaa  rraaddaa  zzaaookkrruužžuujjee  ssee  nnaa  cciijjeellii  mmjjeesseecc..  
  
KKaadd  zzaappoosslleenniikkuu  rraaddnnii  ooddnnooss  pprreessttaannee  ttooččnnoo  uu  ppoolloovviiccii  mmjjeesseeccaa  kkoojjii  iimmaa  ppaarrnnii  bbrroojj  ddaannaa,,  pprraavvoo  nnaa  jjeeddnnuu  
ddvvaannaaeessttiinnuu  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  zzaa  ttaajj  mmjjeesseecc  oossttvvaarruujjee  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa  kkoodd  kkoojjeegg  mmuu  pprreessttaajjee  rraaddnnii  
ooddnnooss..  
  
RRaazzddoobblljjee  pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd,,  kkoojjee  jjee  uuttvvrrddiioo  oovvllaašštteennii  lliijjeeččnniikk,,  ttee  ddaannii  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa,,  
nnee  uurraaččuunnaavvaajjuu  ssee  uu  ttrraajjaannjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..    
  
  
  
  
NNiišštteettnnoosstt  ooddrriiccaannjjaa  oodd  pprraavvaa  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  
  

ČČllaannaakk  4466..  
  

NNiišštteettaann  jjee  ssppoorraazzuumm  oo  ooddrriiccaannjjuu  oodd  pprraavvaa  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr,,  ooddnnoossnnoo  oo  iissppllaattii  nnaakknnaaddee  uummjjeessttoo  
kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
 
 
Rok stjecanja prava na godišnji odmor 

ČČllaannaakk  4477..  
 

ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  ssee  pprrvvii  ppuutt  zzaappoossllii  iillii  kkoojjii  iimmaa  pprreekkiidd  rraaddaa  iizzmmeeđđuu  ddvvaa  rraaddnnaa  ooddnnoossaa  dduužžii  oodd  oossaamm  ddaannaa,,  
ssttjjeeččee  pprraavvoo  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  nnaakkoonn  ššeesstt  mmjjeesseeccii  nneepprreekkiiddnnoogg  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..    
  
PPrriivvrreemmeennaa  nneessppoossoobbnnoosstt  zzaa  rraadd,,  vvrrššeennjjee  dduužžnnoossttii  ggrraađđaannaa  uu  oobbrraannii  iillii  ddrruuggii  zzaakkoonnoomm  ooddrreeđđeennii  sslluuččaajj  
oopprraavvddaannoogg  iizzoossttaannkkaa  ss  rraaddaa,,  nnee  ssmmaattrraa  ssee  pprreekkiiddoomm  rraaddaa  uu  ssmmiisslluu  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa..  
    



PPaaggee  1199  ooff  5511  
  

Razmjerni dio godišnjeg odmora 
ČČllaannaakk  4488..  

 
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  nniijjee  iissppuunniioo  uuvvjjeett  zzaa  ssttjjeeccaannjjee  pprraavvaa  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  ooddnnoossnnoo  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  uu  
kkaalleennddaarrsskkoojj  ggooddiinnii  uu  kkoojjoojj  jjee  zzaassnnoovvaaoo  rraaddnnii  ooddnnooss,,  zzbboogg  nneeiissppuunnjjeennjjaa  ššeessttoommjjeesseeččnnoogg  rrookkaa,,  nniijjee  
sstteekkaaoo  pprraavvoo  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  rraazzmmjjeerraann  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,  kkoojjii  ssee  uuttvvrrđđuujjee  uu  ttrraajjaannjjuu  
oodd  jjeeddnnee  ddvvaannaaeessttiinnee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,  zzaa  ssvvaakkii  mmjjeesseecc  ttrraajjaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..  
  
IIzznniimmnnoo  oodd  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  zzaappoosslleenniikk  kkoojjeemm  pprreessttaajjee  rraaddnnii  ooddnnooss,,  zzaa  ttuu  kkaalleennddaarrsskkuu  ggooddiinnuu  
oossttvvaarruujjee  pprraavvoo  nnaa  rraazzmmjjeerraann  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
PPoossllooddaavvaacc  kkoojjii  jjee  zzaappoosslleenniikkuu  iizz  ssttaavvkkaa  22..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  pprriijjee  pprreessttaannkkaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  oommoogguuććiioo  
kkoorriišštteennjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  uu  ttrraajjaannjjuu  dduužžeemm  oodd  oonnoogg  kkoojjii  bbii  mmuu  pprriippaaddaaoo,,  nneemmaa  pprraavvoo  oodd  zzaappoosslleenniikkaa  
ttrraažžiittii  vvrraaććaannjjee  nnaakknnaaddee  ppllaaććee  iissppllaaććeennee  zzaa  kkoorriišštteennjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  ooddllaazzii  uu  mmiirroovviinnuu  pprriijjee  11..  ssrrppnnjjaa,,  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ppuunnii  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  zzaa  ttuu  ggooddiinnuu..  
  
  
  
NNaakknnaaddaa  ppllaaććee  zzaa  vvrriijjeemmee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  
  

ČČllaannaakk  4499..  
  
ZZaa  vvrriijjeemmee  kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  uu  vviissiinnii  ooddrreeđđeennoojj  
kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  pprraavviillnniikkoomm  oo  rraadduu  iillii  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu,,  aa  nnaajjmmaannjjee  uu  vviissiinnii  nnjjeeggoovvee  pprroossjjeeččnnee  
mmjjeesseeččnnee  ppllaaććee  uu  pprreetthhooddnnaa  ttrrii  mmjjeesseeccaa  ((uurraaččuunnaavvaajjuuććii  ssvvaa  pprriimmaannjjaa  uu  nnoovvccuu  ii  nnaarraavvii  kkoojjaa  pprreeddssttaavvlljjaajjuu  
nnaakknnaadduu  zzaa  rraadd))..  
  
  
  
NNaakknnaaddaa  zzaa  nneeiisskkoorriišštteennii  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  
  

ČČllaannaakk  5500..  
  
UU  sslluuččaajjuu  pprreessttaannkkaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  nniijjee  iisskkoorriissttiioo  pprriippaaddaajjuuććii  
ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  nnaa  kkoojjii  jjee  sstteekkaaoo  pprraavvoo,,  iissppllaattiittii  nnaakknnaadduu  uummjjeessttoo  kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
  
NNaakknnaaddaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ooddrreeđđuujjee  ssee  uu  vviissiinnii  nnaakknnaaddee  ppllaaććee  zzaa  vvrriijjeemmee  kkoorriišštteennjjaa  ggooddiiššnnjjeegg  
ooddmmoorraa,,  rraazzmmjjeerrnnoo  bbrroojjuu  ddaannaa  nneeiisskkoorriišštteennooggaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa..  
  
  
  
KKoorriišštteennjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  uu  ddiijjeelloovviimmaa  
  

ČČllaannaakk  5511..  
  
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  kkoorriissttiittii  uu  ddvvaa  ddiijjeellaa..  
  
ZZaappoosslleenniikk  mmoožžee  kkoorriissttiittii  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  uu  vviiššee  oodd  ddvvaa  ddiijjeellaa  ssaammoo  uu  ssppoorraazzuummuu  ss  PPoossllooddaavvcceemm..  
AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  kkoorriissttii  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  uu  ddiijjeelloovviimmaa,,  mmoorraa  ttiijjeekkoomm  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee  zzaa  kkoojjuu  oossttvvaarruujjee  
pprraavvoo  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr,,  iisskkoorriissttiittii  nnaajjmmaannjjee  ddvvaa  ttjjeeddnnaa  uu  nneepprreekkiiddnnoomm  ttrraajjaannjjuu,,  oossiimm  aakkoo  ssee  zzaappoosslleenniikk  ii  



PPaaggee  2200  ooff  5511  
  

ppoossllooddaavvaacc  ddrruuggaaččiijjee  nnee  ddooggoovvoorree,,  ppoodd  uuvvjjeettoomm  ddaa  jjee  oossttvvaarriioo  pprraavvoo  nnaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  uu  ttrraajjaannjjuu  dduužžeemm  
oodd  ddvvaa  ttjjeeddnnaa..  
  
  
  
PPrreennooššeennjjee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  uu  sslljjeeddeeććuu  kkaalleennddaarrsskkuu  ggooddiinnuu  
  

ČČllaannaakk  5522..  
  

NNeeiisskkoorriišštteennii  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  uu  ttrraajjaannjjuu  dduužžeemm  oodd  ddiijjeellaa  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  iizz  ččllaannkkaa  5511..  ssttaavvkkaa  33..  
oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa,,  zzaappoosslleenniikk  mmoožžee  pprreenniijjeettii  ii  kkoorriissttiittii  nnaajjkkaassnniijjee  ddoo  3300..  lliippnnjjaa  sslljjeeddeeććee  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee..    
DDiioo  nneeiisskkoorriišštteennoogg  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  zzaappoosslleenniikk  iizznniimmnnoo  mmoožžee  kkoorriissttiittii  ii  nnaakkoonn  3300..  lliippnnjjaa  uuzz  ssuuggllaassnnoosstt  
ppoossllooddaavvccaa..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  oossttvvaarriioo  pprraavvoo  nnaa  rraazzmmjjeerrnnii  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,  mmoožžee  ttaajj  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  
pprreenniijjeettii  ii  iisskkoorriissttiittii  nnaajjkkaassnniijjee  ddoo  3300..  lliippnnjjaa  sslljjeeddeeććee  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee..  
  
GGooddiiššnnjjii  ooddmmoorr,,  ooddnnoossnnoo  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  kkoojjii  jjee  pprreekkiinnuutt  iillii  nniijjee  kkoorriišštteenn  uu  kkaalleennddaarrsskkoojj  ggooddiinnii  uu  
kkoojjoojj  jjee  sstteeččeenn,,  zzbboogg  bboolleessttii  ttee  kkoorriišštteennjjaa  pprraavvaa  nnaa  rrooddiilljjnnii,,  rrooddiitteelljjsskkii  ii  ppoossvvoojjiitteelljjsskkii  ddooppuusstt  ttee  ddooppuusstt  rraaddii  
sskkrrbbii  ii  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa  ss  tteežžiimm  ssmmeettnnjjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu,,  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  iisskkoorriissttiittii  ppoo  ppoovvrraattkkuu  nnaa  rraadd,,  
ooddnnoossnnoo  nneeiisskkoorriišštteennii  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  zzaappoosslleenniikk  ttrreebbaa  zzaappooččeettii  kkoorriissttiittii  nnaajjkkaassnniijjee  ddoo  3300..  lliippnnjjaa  
sslljjeeddeeććee  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee..    
 
IIzznniimmnnoo  oodd  ssttaavvkkaa  44..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr,,  ooddnnoossnnoo  ddiioo  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa  kkoojjii  zzaappoosslleenniikk  zzbboogg  
kkoorriišštteennjjaa  pprraavvaa  nnaa  rrooddiilljjnnii,,  rrooddiitteelljjsskkii  ii  ppoossvvoojjiitteelljjsskkii  ddooppuusstt  ttee  ddooppuusstt  rraaddii  sskkrrbbii  ii  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa  ss  tteežžiimm  
ssmmeettnnjjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu  nniijjee  mmooggaaoo  iisskkoorriissttiittii  iillii  nnjjeeggoovvoo  kkoorriišštteennjjee  ppoossllooddaavvaacc  nniijjee  oommoogguuććiioo  ddoo  3300..  lliippnnjjaa  
sslljjeeddeeććee  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee,,  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  iisskkoorriissttiittii  ((zzaappooččeettii  kkoorriissttiittii))  ddoo  kkrraajjaa  kkaalleennddaarrsskkee  
ggooddiinnee  uu  kkoojjoojj  ssee  vvrraattiioo  nnaa  rraadd..  
  
ZZaappoosslleenniikk  nnaa  rraadduu  uu  iinnoozzeemmssttvvuu  iillii  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  vvrrššiioo  dduužžnnoosstt  ii  pprraavvaa  ddrržžaavvlljjaannaa  uu  oobbrraannii,,  mmoožžee  
ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  uu  cciijjeelloossttii  iisskkoorriissttiittii  uu  sslljjeeddeeććoojj  kkaalleennddaarrsskkoojj  ggooddiinnii..  
 
 
 
Plaćeni dopust  

ČČllaannaakk  5533..  
 

TTiijjeekkoomm  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  oosslloobboođđeennjjee  oodd  oobbvveezzee  rraaddaa  uuzz  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  
((ppllaaććeennii  ddooppuusstt))  zzaa  vvaažžnnee  oossoobbnnee  ppoottrreebbee,,  aa  oossoobbiittoo  uu  vveezzii  ssaa  sskkllaappaannjjeemm  bbrraakkaa,,  rroođđeennjjeemm  ddjjeetteettaa,,  
tteežžoomm  bboolleessttii  iillii  ssmmrrććuu  ččllaannaa  uužžee  oobbiitteelljjii..  
  
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ppllaaććeennii  ddooppuusstt  ttiijjeekkoomm  jjeeddnnee  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee  ddoo  nnaajjvviiššee  ddeesseett  rraaddnniihh  ddaannaa  
uu  sslljjeeddeeććiimm  sslluuččaajjeevviimmaa::      
  

--  sskkllaappaannjjee  bbrraakkaa  ii  žžiivvoottnnoogg  ppaarrttnneerrssttvvaa;;            55  rraaddnniihh  ddaannaa  
--  rroođđeennjjee  ddjjeetteettaa;;                  55  rraaddnniihh  ddaannaa  
--  ssmmrrttii  ssuupprruužžnniikkaa,,  žžiivvoottnnoogg  ppaarrttnneerraa,,  ddjjeetteettaa,,  rrooddiitteelljjaa,,  ooččuuhhaa,,  mmaaććeehhee,,    
    ppoossvvoojjeenniikkaa,,  ppoossvvoojjiitteelljjaa  ii  uunnuukkaa                55  rraaddnniihh  ddaannaa  
--  ssmmrrttii  bbrraattaa  iillii  sseessttrree,,  ddjjeeddaa  iillii  bbaakkee,,  rrooddiitteelljjaa  ssuupprruužžnniikkaa  ii    
    rrooddiitteelljjaa  žžiivvoottnnoogg  ppaarrttnneerraa              22  rraaddnnaa  ddaannaa  
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--  sseelliiddbbee  uu  iissttoomm  mmjjeessttuu  ssttaannoovvaannjjaa            22  rraaddnnaa  ddaannaa  
--  sseelliiddbbee  uu  ddrruuggoo  mmjjeessttoo  ssttaannoovvaannjjaa            44  rraaddnnaa  ddaannaa  
--  tteešškkee  bboolleessttii  rrooddiitteelljjaa  iillii  ddjjeetteettaa  iizzvvaann  mmjjeessttaa  ssttaannoovvaannjjaa      33  rraaddnnaa  ddaannaa  
--  nnaassttuuppaannjjaa  uu  kkuullttuurrnniimm  ii  ššppoorrttsskkiimm  pprriirreeddbbaammaa        11  rraaddnnii  ddaann  
--  ssuuddjjeelloovvaannjjaa  nnaa  ssiinnddiikkaallnniimm  ssuussrreettiimmaa,,  sseemmiinnaarriimmaa,,  

                          oobbrraazzoovvaannjjuu  zzaa  ssiinnddiikkaallnnee  aakkttiivvnnoossttii  iiddrr..          22  rraaddnnaa  ddaannaa  
--  eelleemmeennttaarrnnee  nneeppooggooddee                55  rraaddnniihh  ddaannaa  
--  zzaappoosslleenniiccii--ddoobbrroovvoolljjnnii  ddaarriivvaatteelljjii  kkrrvvii  zzaa  ssvvaakkoo  ddaavvaannjjee      22  rraaddnnaa  ddaannaa  
  

ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ppllaaććeennii  ddooppuusstt  zzaa  ssvvaakkii  ssmmrrttnnii  sslluuččaajj  nnaavveeddeenn  uu  ssttaavvkkuu22..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ii  zzaa  
ssvvaakkoo  ddaarriivvaannjjee  kkrrvvii,,  nneeoovviissnnoo  oo  bbrroojjuu  ddaannaa  kkoojjee  jjee  ttiijjeekkoomm  iissttee  ggooddiinnee  kkoorriissttiioo  ppoo  ddrruuggiimm  oossnnoovvaammaa..  
  
ZZaappoosslleenniikk  ppoo  oossnnoovvii  ddaarriivvaannjjaa  kkrrvvii,,  oossttvvaarruujjee  pprraavvoo  nnaa  ddvvaa  ddaannaa  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa,,  aa  oossttvvaarruujjee  ggaa  uu  
ttiijjeekkuu  kkaalleennddaarrsskkee  ggooddiinnee  ssuukkllaaddnnoo  rraaddnniimm  oobbvveezzaammaa..  
  
AAkkoo  sslluuččaajj  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  nnaassttaannee  zzaa  vvrriijjeemmee  ddookk  jjee  zzaappoosslleenniikk  nnaa  ggooddiiššnnjjeemm  ooddmmoorruu,,  nnaa  
zzaahhttjjeevv  zzaappoosslleenniikkaa  ggooddiiššnnjjii  ooddmmoorr  ssee  pprreekkiiddaa  ttee  zzaappoosslleenniikk  kkoorriissttii  ppllaaććeennii  ddooppuusstt..  
  
ČČllaannoomm  uužžee  oobbiitteelljjii  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ssmmaattrraajjuu  ssee::  ssuupprruužžnniikk,,  ssrrooddnniiccii  ppoo  kkrrvvii  uu  pprrvvoojj  lliinniijjii  ii  nnjjiihhoovvii  
ssuupprruužžnniiccii,,  bbrraaććaa  ii  sseessttrree,,  ppaassttoorrččaadd  ii  ppoossvvoojjeenniiccii,,  ddjjeeccaa  ppoovvjjeerreennaa  nnaa  ččuuvvaannjjee  ii  ooddggoojj  iillii  ddjjeeccaa  nnaa  sskkrrbbii  
iizzvvaann  vvllaassttiittee  oobbiitteelljjii,,  ooččuuhh  ii  mmaaććeehhaa,,  ppoossvvoojjiitteelljj  ii  oossoobbaa  kkoojjuu  jjee  zzaappoosslleenniikk  dduužžaann  ppoo  zzaakkoonnuu  uuzzddrržžaavvaattii,,  
ttee  oossoobbaa  kkoojjaa  ss  zzaappoosslleenniikkoomm  žžiivvii  uu  iizzvvaannbbrraaččnnoojj  zzaajjeeddnniiccii..  
  
UU  ppoogglleedduu  ssttjjeeccaannjjaa  pprraavvaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  iillii  uu  ssvveezzii  ss  rraaddnniimm  ooddnnoossoomm,,  rraazzddoobblljjaa  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa  
ssmmaattrraajjuu  ssee  vvrreemmeennoomm  pprroovveeddeenniimm  nnaa  rraadduu..  
  
  
  
NNeeppllaaććeennii  ddooppuusstt  

ČČllaannaakk  5544..  
  
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nneeppllaaććeennii  ddooppuusstt  uu  ttiijjeekkuu  jjeeddnnee  ggooddiinnee  zzaa  ppoottrreebbee  vvllaassttiittoogg  šškkoolloovvaannjjaa  ii  
ssttrruuččnnoogg  uussaavvrrššaavvaannjjaa,,  ii  ttoo::  
  --  55  ddaannaa    zzaa  pprriipprreemmaannjjee  ii  ppoollaaggaannjjee  iissppiittaa  uu  ssrreeddnnjjoojj  šškkoollii;;  
--  1100  ddaannaa  zzaa  ppoollaaggaannjjee  iissppiittaa  nnaa  ssttrruuččnniimm  ii  ssvveeuuččiilliiššnniimm  ssttuuddiijjiimmaa,,  ooddnnoossnnoo  zzaa  ppoollaaggaannjjee  ssttrruuččnniihh      
      iissppiittaa;;  
--  55  ddaannaa  zzaa  pprriissuussttvvoovvaannjjee  ssttrruuččnniimm  sseemmiinnaarriimmaa  ii  ssaavvjjeettoovvaannjjiimmaa  ii  
--  22  ddaannaa  zzaa  pprriipprreemmaannjjee  ii  ppoollaaggaannjjee  iissppiittaa  rraaddii  ssttjjeeccaannjjaa  ppoosseebbnniihh  zznnaannjjaa  ii  vvjjeeššttiinnaa  ((iinnffoorrmmaattiiččkkoo    
    šškkoolloovvaannjjee,,  uuččeennjjee  ssttrraanniihh  jjeezziikkaa  ii  ssll..))..  
  
ŠŠkkoolloovvaannjjee  ii  ssttrruuččnnoo  uussaavvrrššaavvaannjjee  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ttrreebbaa  bbiittii  uu  vveezzii  ss  ppoosslloovviimmaa  kkoojjee  zzaappoosslleenniikk  
oobbaavvlljjaa  iillii  nnjjeeggoovvoomm  pprrooffeessiijjoomm  iillii  ddjjeellaattnnooššććuu  ppoossllooddaavvccaa..  
  
AAkkoo  jjee  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa,,  kkaaoo  uuvvjjeett  pprrooppiissaann  ssttrruuččnnii  iissppiitt,,  zzaa  pprriipprreemmuu  ii  ppoollaaggaannjjee  
ttooggaa  iissppiittaa  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ppllaaććeennii  ddooppuusstt  uu  uukkuuppnnoomm  ttrraajjaannjjuu  oodd  77  rraaddnniihh  ddaannaa..    
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ČČllaannaakk  5555..  
 

PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  zzaappoosslleenniikkuu  nnaa  nnjjeeggoovv  zzaahhttjjeevv  ooddoobbrriittii  nneeppllaaććeennii  ddooppuusstt..  
  
ZZaa  vvrriijjeemmee  nneeppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa  pprraavvaa  ii  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  iillii  uu  vveezzii  ss  rraaddnniimm  ooddnnoossoomm  mmiirruujjuu,,  aakkoo  
zzaakkoonnoomm  nniijjee  ddrruukkččiijjee  ooddrreeđđeennoo..    
 
 
Studijski dopust 

ČČllaannaakk  5566..  
 

ZZaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  iizzaabbrraann  uu  zznnaannssttvveennoo--nnaassttaavvnnoo,,  nnaassttaavvnnoo  ii  ssuurraaddnniiččkkoo  zzvvaannjjaa,,  mmoožžee  ssee  nnaa  nnjjeeggoovv  
zzaahhttjjeevv  ooddoobbrriittii  ppllaaććeennii//ssttuuddiijjsskkii  ddooppuusstt  rraaddii::  
  
--  zznnaannssttvveennoogg  iillii  ssttrruuččnnoogg  uussaavvrrššaavvaannjjaa  
--  ssuuddjjeelloovvaannjjaa  uu  rraadduu  zznnaannssttvveenniihh  uussttaannoovvaa  iillii  mmeeđđuunnaarrooddnniihh  oorrggaanniizzaacciijjaa  
PPllaaććeennii  ddooppuusstt  ooddoobbrraavvaa  ssee  zzaa  rraazzddoobblljjee  oodd  nnaajjvviiššee  jjeeddnnee  ggooddiinnee,,  rraaččuunnaajjuuććii  oodd  ddaannaa  ooddoobbrreennjjaa  
ppllaaććeennoogg//ssttuuddiijjsskkoogg  ddooppuussttaa..  
  
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  zzaa  vvrriijjeemmee  ppllaaććeennoogg//ssttuuddiijjsskkoogg  ddooppuussttaa  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee,,  uu  vviissiinnii  pprroossjjeeččnnee  
ppllaaććee,,  kkoojjaa  mmuu  jjee  iissppllaaććeennaa  uu  pprreetthhooddnnaa  ttrrii  mmjjeesseeccaa..  
  
  
 
 
VI. ZZAAŠŠTTIITTAA  ŽŽIIVVOOTTAA,,  ZZDDRRAAVVLLJJAA  II  PPRRIIVVAATTNNOOSSTTII  ZZAAPPOOSSLLEENNIIKKAA  
  

ČČllaannaakk  5577..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  pprriibbaavviittii  ii  ooddrržžaavvaattii  uurreeđđaajjee,,  oopprreemmuu,,  aallaattee,,  mmjjeessttoo  rraaddaa  ii  pprriissttuupp  mmjjeessttuu  rraaddaa  ttee  
oorrggaanniizziirraattii  rraadd  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  oossiigguurraavvaa  zzaaššttiittuu  žžiivvoottaa  ii  zzddrraavvlljjaa  zzaappoosslleenniikkaa,,  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  
zzaakkoonniimmaa  ii  ddrruuggiimm  pprrooppiissiimmaa  ii  nnaarraavvii  ppoossllaa  kkoojjii  ssee  oobbaavvlljjaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  oossppoossoobbiittii  zzaappoosslleenniikkaa  zzaa  rraadd,,  nnaa  nnaaččiinn  kkoojjii  oossiigguurraavvaa  zzaaššttiittuu  žžiivvoottaa  ii  zzddrraavvlljjaa  
zzaappoosslleenniikkaa  ii  ssttuuddeennaattaa  ttee  sspprrjjeeččaavvaa  nnaassttaannaakk  nneessrreeććaa..  
  
  
ZZaaššttiittaa  pprriivvaattnnoossttii  zzaappoosslleenniikkaa  

ČČllaannaakk  5588..  
  
OOssoobbnnii  ppooddaaccii  zzaappoosslleenniikkaa  ssmmiijjuu  ssee  pprriikkuupplljjaattii,,  oobbrraađđiivvaattii,,  kkoorriissttiittii  ii  ddoossttaavvlljjaattii  ttrreeććiimm  oossoobbaammaa  ssaammoo  aakkoo  
jjee  ttoo  ooddrreeđđeennoo  zzaakkoonnoomm  iillii  aakkoo  jjee  ttoo  ppoottrreebbnnoo  rraaddii  oossttvvaarriivvaannjjaa  pprraavvaa  ii  oobbvveezzaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  
ooddnnoossnnoo  uu  ssvveezzii  ss  rraaddnniimm  ooddnnoossoomm  ii  ttoo  kkaakkoo  sslliijjeeddii::  
  
--  oossoobbnnee  ppooddaattkkee  uuttvvrrđđeennee  pprrooppiissiimmaa  oo  eevviiddeenncciijjii  uu  ppooddrruuččjjuu  rraaddaa,,    
--  ppooddaattkkee  zzaa  oobbrraaččuunn  ppoorreezzaa  iizz  ddoohhoottkkaa  ii  pprriirreezzaa,,    
--  ooddrreeđđiivvaannjjee  oossoobbnniihh  ooddbbiittaakkaa,,    
--  šškkoolloovvaannjjuu  ii  ooddrreeđđeenniimm  ssppeecciijjaalliissttiiččkkiimm  zznnaannjjiimmaa,,    
--  zzddrraavvssttvveennoomm  ssttaannjjuu,,  iinnvvaalliiddnnoossttii,,    
--  ppooddaattkkee  vveezzaannee  zzaa  zzaaššttiittuu  mmaajjččiinnssttvvaa..  
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OOssoobbnnee  ppooddaattkkee  zzaappoosslleenniikkaa  ssmmiijjee  pprriikkuupplljjaattii,,  oobbrraađđiivvaattii,,  kkoorriissttiittii  ii  ddoossttaavvlljjaattii  ssaammoo  PPoossllooddaavvaacc  iillii  oossoobbaa  
kkoojjuu  zzaa  ttoo  PPoossllooddaavvaacc  ppoosseebbnnoo  ooppuunnoommooććii..  
  

ČČllaannaakk  5599..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  iimmeennoovvaattii  oossoobbuu  kkoojjaa  jjee  oossiimm  nnjjeeggaa  oovvllaašštteennaa  nnaaddzziirraattii  ddaa  ssee  oossoobbnnii  ppooddaaccii  
zzaappoosslleenniikkaa  pprriikkuupplljjaajjuu,,  oobbrraađđuujjuu,,  kkoorriissttee  ii  ddoossttaavvlljjaajjuu  ttrreeććiimm  oossoobbaammaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaakkoonnoomm..  
 
NNeettooččnnii  oossoobbnnii  ppooddaaccii  mmoorraajjuu  ssee  nneeooddggooddiivvoo  iisspprraavviittii..    
  
OOssoobbnnii  ppooddaaccii  zzaa  ččiijjee  ččuuvvaannjjee  vviiššee  nnee  ppoossttoojjee  pprraavvnnii  iillii  ssttvvaarrnnii  rraazzlloozzii  mmoorraajjuu  ssee  bbrriissaattii  iillii  nnaa  ddrruuggii  nnaaččiinn  
uukklloonniittii..    
  
OOssoobbnnii  ppooddaaccii  kkoojjii  ssee  mmoogguu  ddoossttaavvlljjaattii  ttrreeććiimm  oossoobbaammaa  jjeessuu,,  uuzz  oossoobbnnee  ppooddaattkkee  uu  ssvveezzii  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  
iisskklljjuuččiivvoo  ppooddaaccii  kkoojjii  ssee  ooddnnoossee  nnaa  ssttrruuččnnii  rraadd  zzaappoosslleenniikkaa..    
SSvvaakkii  zzaappoosslleenniikk  dduužžaann  jjee  ččuuvvaattii  ttaajjnnuu  oo  pprriihhooddiimmaa  ii  ddrruuggiimm  oossoobbnniimm  ppooddaacciimmaa  ddrruuggiihh  zzaappoosslleenniikkaa  kkoodd  
PPoossllooddaavvccaa,,  aa  zzaa  kkoojjee  ssaazznnaa  uu  oobbaavvlljjaannjjuu  ssvvoojjiihh  ppoosslloovvaa..    
  
  
 
 
VII. ZZAAŠŠTTIITTAA  TTRRUUDDNNIICCAA,,  RROODDIITTEELLJJAA  II  PPOOSSVVOOJJIITTEELLJJAA  
  

ČČllaannaakk  6600..  
  
PPoossllooddaavvaacc  nnee  ssmmiijjee  ooddbbiittii  zzaappoosslliittii  žžeennuu  zzbboogg  nnjjeezziinnee  ttrruuddnnooććee,,  nniittii  jjoojj  zzbboogg  ttrruuddnnooććee,,  rroođđeennjjaa  iillii  
ddoojjeennjjaa  ddjjeetteettaa  uu  ssmmiisslluu  ppoosseebbnnoogg  pprrooppiissaa  ssmmiijjee  ppoonnuuddiittii  sskkllaappaannjjee  iizzmmiijjeennjjeennoogg  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ppoodd  
nneeppoovvoolljjnniijjiimm  uuvvjjeettiimmaa..    
  
PPoossllooddaavvaacc  nnee  ssmmiijjee  ttrraažžiittii  bbiilloo  kkaakkvvee  ppooddaattkkee  oo  ttrruuddnnooććii  nniittii  ssmmiijjee  uuppuuttiittii  ddrruugguu  oossoobbuu  ddaa  ttrraažžii  ttaakkvvee  
ppooddaattkkee,,  oossiimm  aakkoo  zzaappoosslleenniiccaa  oossoobbnnoo  zzaahhttiijjeevvaa  ooddrreeđđeennoo  pprraavvoo  pprreeddvviiđđeennoo  zzaakkoonnoomm  iillii  ddrruuggiimm  
pprrooppiissoomm  rraaddii  zzaaššttiittee  ttrruuddnniiccaa..    
  
TTrruuddnnoojj  zzaappoosslleenniiccii,,  zzaappoosslleenniiccii  kkoojjaa  jjee  rrooddiillaa  iillii  zzaappoosslleenniiccii  kkoojjaa  ddoojjii  ddiijjeettee  uu  ssmmiisslluu  ppoosseebbnnoogg  pprrooppiissaa,,  aa  
kkoojjaa  rraaddii  nnaa  ppoosslloovviimmaa  kkoojjii  uuggrroožžaavvaajjuu  nnjjeezziinn  žžiivvoott  iillii  zzddrraavvlljjee,,  ooddnnoossnnoo  ddjjeetteettoovv  žžiivvoott  iillii  zzddrraavvlljjee,,  
ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaa  vvrriijjeemmee  kkoorriišštteennjjaa  pprraavvaa  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  pprrooppiissoomm,,  ppoonnuuddiittii  ddooddaattaakk  
uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  kkoojjiimm  ććee  ssee  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  uuggoovvoorriittii  oobbaavvlljjaannjjee  ddrruuggiihh  ooddggoovvaarraajjuuććiihh  ppoosslloovvaa..  
UU  ssppoorruu  iizzmmeeđđuu  ppoossllooddaavvccaa  ii  zzaappoosslleenniiccee  ssaammoo  jjee  ddookkttoorr  ssppeecciijjaalliisstt  mmeeddiicciinnee  rraaddaa  nnaaddlleežžaann  oocciijjeenniittii  
jjeessuu  llii  ppoosslloovvii  nnaa  kkoojjiimmaa  zzaappoosslleenniiccaa  rraaddii,,  ooddnnoossnnoo  ddrruuggii  ppoonnuuđđeennii  ppoosslloovvii  uu  sslluuččaajjuu  iizz  pprreetthhooddnnoogg  
ssttaavvkkaa  ooddggoovvaarraajjuuććii..  
  
AAkkoo  ppoossllooddaavvaacc  nniijjee  uu  mmoogguuććnnoossttii  ppoossttuuppiittii  nnaa  nnaaččiinn  pprrooppiissaann  pprreetthhooddnniimm  ssttaavvkkoomm,,  zzaappoosslleenniiccaa  iimmaa  
pprraavvoo  nnaa  ddooppuusstt  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  pprrooppiissoomm..  
PPrreessttaannkkoomm  kkoorriišštteennjjaa  pprraavvaa  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  pprrooppiissoomm,,  pprreessttaajjee  ddooddaattaakk  iizz  ssttaavvkkaa  33..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  
ttee  zzaappoosslleenniiccaa  nnaassttaavvlljjaa  oobbaavvlljjaattii  ppoosslloovvee  nnaa  kkoojjiimmaa  jjee  pprreetthhooddnnoo  rraaddiillaa  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
DDooddaattaakk  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  iizz  ssttaavvkkaa  33..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  nnee  ssmmiijjee  iimmaattii  zzaa  ppoosslljjeeddiiccuu  ssmmaannjjeennjjee  ppllaaććee  
zzaappoosslleenniiccee..  
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VVIIIIII..  RROODDIILLJJNNII  II  RROODDIITTEELLJJSSKKII  DDOOPPUUSSTT  
  

ČČllaannaakk  6611..  
  

ZZaa  vvrriijjeemmee  ttrruuddnnooććee,,  ppoorrooddaa  ii  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa  zzaappoosslleenniiccaa  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  rrooddiilljjnnii  ii  rrooddiitteelljjsskkii  ddooppuusstt..  
  
DDaann  ooččeekkiivvaannoogg  ppoorrooddaa  uuttvvrrđđuujjee  oovvllaašštteennii  lliijjeeččnniikk..  
 
ZZaappoosslleenniiccaa  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  rrooddiilljjnnii  ddooppuusstt  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  nnaajjmmaannjjee  2288  ddaannaa  pprriijjee  ooččeekkiivvaannoogg  ppoorrooddaa,,  
iizznniimmnnoo  4455  ddaannaa  oovviissnnoo  oo  ssttaannjjuu  ttrruuddnnooććee  ii  zzddrraassttvveennoomm  ssttaannjjuu,,  ddoo  nnaavvrrššeenniihh  66  mmjjeesseeccii  žžiivvoottaa  ddjjeetteettaa,,  aa  
oobbaavveezznnoo  kkoorriissttii  rrooddiilljjnnii  ddooppuusstt  uu  rraazzddoobblljjuu  oodd  2288  ddaannaa  pprriijjee  ppoorrooddaa  ttee  7700  ddaannaa  nnaakkoonn  rroođđeennjjaa  ddjjeetteettaa..    
  
PPrraavvoo  nnaa  oobbvveezznnii  rrooddiilljjnnii  ddooppuusstt  kkoorriissttii  ssee  uu  nneepprreekkiiddnnoomm  ttrraajjaannjjuu..  
  
NNaa  vvllaassttiittii  zzaahhttjjeevv  zzaappoosslleenniiccaa  iizznniimmnnoo  mmoožžee  ppooččeettii  rraaddiittii  pprriijjee  nneeggoo  ddiijjeettee  nnaavvrrššii  ššeesstt  mmjjeesseeccii  žžiivvoottaa,,  aallii  
nnee  pprriijjee  iisstteekkaa  7700  ddaannaa  ppoosslliijjee  ppoorrooddaa..  
AAkkoo  jjee  ddiijjeettee  pprreerraannoo  rroođđeennoo,,  pprroodduužžuujjee  ssee  rrooddiilljjnnii  ddooppuusstt  zzaa  ttoolliikkoo  vvrreemmeennaa  zzaa  kkoolliikkoo  jjee  ddiijjeettee  pprreerraannoo  
rroođđeennoo..  
  
NNaakkoonn  pprrootteekkaa  oobbvveezznnoogg  rrooddiilljjnnoogg  ddooppuussttaa,,  aakkoo  ssee  rrooddiitteelljjii  ttaakkoo  ssppoorraazzuummiijjuu,,  pprraavvoo  nnaa  rrooddiilljjnnii  ddooppuusstt  
mmoožžee  kkoorriissttiittii  ddjjeetteettoovv  oottaacc..  
  
ZZaappoosslleenniikk  iillii  zzaappoosslleenniiccaa  mmoogguu  kkoorriissttiitt  rrooddiitteelljjsskkii  ddooppuusstt    uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  88  iillii  3300  mmjjeesseeccii,,  oovviissnnoo  oo  bbrroojjuu  
rroođđeennee  ddjjeeccee  ii  nnjjiihhoovvuu  kkoorriišštteennjjuu..  RRooddiitteelljjsskkii  ddooppuusstt  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  88  mmjjeesseeccii  zzaa  pprrvvoo  ii  ddrruuggoo  ddiijjeettee,,  aa  zzaa  
bblliizzaannccee,,  ttrreeććee  ii  ssvvaakkoo  sslljjeeddeeććee  ddiijjeettee  zzaappoosslleenniiccaa  iillii  zzaappoosslleenniikk  mmoožžee  kkoorriissttiittii  rrooddiitteelljjsskkii  ddooppuusstt  uu  ttrraajjaannjjuu  
oodd  3300  mmjjeesseeccii..  
  
  
  
RRaadd  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  
  

ČČllaannaakk  6622..  
  

DDooddaattnnii  rrooddiilljjnnii  ddooppuusstt  zzaappoosslleennaa  iillii  ssaammoozzaappoosslleennaa  mmaajjkkaa  mmoožžee  kkoorriissttiittii  ii  kkaaoo  pprraavvoo  nnaa  rraadd  ss  ppoolloovviiccoomm  
ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa..  
  
ZZaappoosslleennaa  iillii  ssaammoozzaappoosslleennaa  mmaajjkkaa  iimmaa  pprraavvoo  nnaakkoonn  nnaavvrrššeenniihh  66  mmjjeesseeccii  žžiivvoottaa  ddjjeetteettaa  kkoorriissttiittii  rraadd  ss  
ppoolloovviiccoomm  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  uu  oonnoolliikkoomm  ttrraajjaannjjuu  uu  kkoolliikkoomm  jjee  ttoo  pprraavvoo  kkoorriissttiillaa  
ddoo  nnaavvrrššeenniihh  66  mmjjeesseeccii  žžiivvoottaa  ddjjeetteettaa,,  aa  nnaajjdduužžee  ddoo  nnaavvrrššeenniihh  99  mmjjeesseeccii  žžiivvoottaa  ddjjeetteettaa..  
  
OOddrreeddbbee  ssttaavvkkaa  11..  ii  22..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  pprriimmiijjeenniitt  ććee  ssee  ii  uu  sslluuččaajjuu  pprriijjeennoossaa  pprraavvaa  kkoorriišštteennjjaa  ddooddaattnnoogg  
rrooddiilljjnnoogg  ddooppuussttaa  ss  mmaajjkkee  nnaa  ooccaa  ddjjeetteettaa  ssuukkllaaddnnoo..  
  
ZZaappoosslleennii  iillii  ssaammoozzaappoosslleennii  rrooddiitteelljj  mmoožžee  pprraavvoo  nnaa  rrooddiitteelljjsskkii  ddooppuusstt  kkoorriissttiittii  ii  kkaaoo  pprraavvoo  nnaa  rraadd  ss  
ppoolloovviiccoomm  ppuunnooggaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  uu  ddvvoossttrruukkoomm  ttrraajjaannjjuu  nneeiisskkoorriišštteennooggaa  rrooddiitteelljjsskkoogg  ddooppuussttaa..  
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SSttaannkkaa  zzaa  ddoojjeennjjee  ddjjeetteettaa  
ČČllaannaakk  6633..    

  
ZZaappoosslleennaa  mmaajjkkaa  ii  ssaammoozzaappoosslleennaa  mmaajjkkaa,,  kkoojjaa  nnaakkoonn  kkoorriišštteennjjaa  rrooddiilljjnnoogg  ddooppuussttaa  iillii  rraaddaa  uu  sskkrraaććeennoomm  
rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  nnaassttaavvii  ddoojjiittii  ddiijjeettee,,  ttiijjeekkoomm  rraaddaa  uu  ppuunnoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu,,  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ssttaannkkuu  zzaa  
ddoojjeennjjee  ddjjeetteettaa  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  ddvvaa  ssaattaa  ddnneevvnnoo,,  nneeoovviissnnoo  oodd  ttooggaa  kkoorriissttii  llii  zzaappoosslleennii  oottaacc  uu  iissttoo  vvrriijjeemmee  ii  
zzaa  iissttoo  ddiijjeettee  jjeeddnnoo  oodd  pprraavvaa  pprrooppiissaanniihh  ZZaakkoonnoomm  oo  rraadduu..  
  
PPrraavvoo  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  mmoožžee  ssee  kkoorriissttiittii  jjeeddnnookkrraattnnoo  iillii  ddvvaa  ppuuttaa  uu  ttiijjeekkuu  ddaannaa  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  ssaatt  
vvrreemmeennaa..  
  
PPrraavvoo  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  zzaappoosslleennaa  mmaajjkkaa  iillii  ssaammoozzaappoosslleennaa  mmaajjkkaa  mmoožžee  kkoorriissttiittii  ddoo  nnaavvrrššeennee    
11..  ggooddiinnee  žžiivvoottaa  ddjjeetteettaa..  
  
VVrriijjeemmee  ssttaannkkee  uubbrraajjaa  ssee  uu  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee..  
  
ZZaappoosslleennaa  mmaajjkkaa  ii  ssaammoozzaappoosslleennaa  mmaajjkkaa  zzaa  vvrriijjeemmee  kkoorriišštteennjjaa  pprraavvaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  iimmaa  
pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  kkoojjaa  iizznnoossii  110000%%  pprroorraaččuunnsskkee  oossnnoovviiccee,,  pprreerraaččuunnaattee  nnaa  ssaattnnuu  oossnnoovviiccuu  zzaa  
mmjjeesseecc  zzaa  kkoojjii  ssee  oobbrraaččuunnaavvaa  nnaakknnaaddaa  ppllaaććee..  
 
 
 
Prava koja može koristiti djetetov otac 

ČČllaannaakk  6644..  
 
AAkkoo  mmaajjkkaa  uummrree,,  nnaappuussttii  ddiijjeettee  iillii  aakkoo  jjee  zzbboogg  bboolleessttii  iillii  ddrruuggoogg  vvaažžnnoogg  rraazzllooggaa,,  oonneemmoogguuććeennaa  bbrriinnuuttii  ssee  
oo  ddjjeetteettuu,,  ddjjeetteettoovv  ssee  oottaacc  mmoožžee  kkoorriissttiittii  ssvviimm  pprraavviimmaa  kkoojjaa  ssuu  uuttvvrrđđeennaa  oovviimm  PPrraavviillnniikkoomm  ooddnnoossnnoo  
ZZaakkoonnoomm  oo  rraadduu,,  aa  rraaddii  zzaaššttiittee  mmaajjččiinnssttvvaa  ii  ppooddiizzaannjjaa  ddjjeetteettaa..  
  
 
 
Mirovanje radnog odnosa do tri godine djetetova života 
 

ČČllaannaakk  6655..  
 
JJeeddaann  oodd  rrooddiitteelljj  ddjjeetteettaa,,  nnaakkoonn  ššttoo  jjee  iisstteekkaaoo  rrooddiilljjnnii  ddooppuusstt,,  iimmaa  pprraavvoo  nnee  rraaddiittii  ddookk  ddiijjeettee  nnee  nnaavvrrššii    ttrrii  
ggooddiinnee  žžiivvoottaa..  
ZZaa  ttoo  vvrriijjeemmee  pprraavvaa  ii  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  mmiirruujjuu,,  aa  pprraavvoo  nnaa  zzddrraavvssttvveennoo  oossiigguurraannjjee,,  zzddrraavvssttvveennuu  
zzaaššttiittuu  ttee  mmiirroovviinnsskkoo  ii  iinnvvaalliiddsskkoo  oossiigguurraannjjee,,  oossttvvaarruujjee  ssee  ssuukkllaaddnnoo  ss  pprrooppiissiimmaa  kkoojjii  uurreeđđuujjuu  ttaa  ppooddrruuččjjaa..  

  
ČČllaannaakk  6666..  

  
ZZaa  vvrriijjeemmee  ttrruuddnnooććee,,  kkoorriišštteennjjaa  rrooddiilljjnnoogg,,  rrooddiitteelljjsskkoogg,,  ppoossvvoojjiitteelljjsskkoogg  ddooppuussttaa,,  rraaddaa  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  
rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  rraaddaa  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  rraaddii  ppoojjaaččaannee  bbrriiggee  ii  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa,,  ddooppuussttaa  
ttrruuddnniiccee  iillii  mmaajjkkee  kkoojjaa  ddoojjii  ddiijjeettee,,  ttee  ddooppuussttaa  iillii  rraaddaa  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  rraaddii  bbrriiggee  ii  
nnjjeeggee  ddjjeetteettaa  ss  tteežžiimm  ssmmeettnnjjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu,,  ooddnnoossnnoo  uu  rrookkuu  oodd  ppeettnnaaeesstt  ddaannaa  oodd  pprreessttaannkkaa  ttrruuddnnooććee  iillii  
pprreessttaannkkaa  kkoorriišštteennjjaa  ttiihh  pprraavvaa,,  PPoossllooddaavvaacc  nnee  ssmmiijjee  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ttrruuddnniiccii  ii  oossoobbii  kkoojjaa  ssee  kkoorriissttii  
nneekkiimm  oodd  ssppoommeennuuttiihh  pprraavvaa..    
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OOttkkaazz  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  jjee  nniišštteettaann,,  aakkoo  jjee  nnaa  ddaann  ddaavvaannjjaa  oottkkaazzaa  ppoossllooddaavvccuu  bbiilloo  ppoozznnaattoo  
ppoossttoojjaannjjee  ookkoollnnoossttii  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  iillii  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  uu  rrookkuu  oodd  ppeettnnaaeesstt  ddaannaa  oodd  ddoossttaavvee  
oottkkaazzaa  oobbaavviijjeessttii  ppoossllooddaavvccaa  oo  ppoossttoojjaannjjuu  ookkoollnnoossttii  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ttee  oo  ttoommee  ddoossttaavvii  
ooddggoovvaarraajjuuććuu  ppoottvvrrdduu  oovvllaašštteennoogg  lliijjeeččnniikkaa  iillii  ddrruuggoogg  oovvllaašštteennoogg  ttiijjeellaa..  
  
OOkkoollnnoossttii  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  nnee  sspprrjjeeččaavvaajjuu  pprreessttaannaakk  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  sskklloopplljjeennoogg  nnaa  ooddrreeđđeennoo  
vvrriijjeemmee,,  iisstteekkoomm  vvrreemmeennaa  zzaa  kkoojjee  jjee  sskklloopplljjeenn  ttaajj  uuggoovvoorr..  
  
  
  
PPrraavvoo  zzaappoosslleenniikkaa  ddaa  iizzvvaannrreeddnniimm  oottkkaazzoomm  oottkkaažžee  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  
  

  
ČČllaannaakk  6677..  

  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  kkoorriissttii  pprraavvoo  nnaa  rrooddiilljjnnii,,  rrooddiitteelljjsskkii  ii  ppoossvvoojjiitteelljjsskkii  ddooppuusstt,,  rraadd  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  
vvrreemmeennaa,,  rraadd  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  rraaddii  ppoojjaaččaannee  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa,,  ddooppuusstt  ttrruuddnniiccee  iillii  mmaajjkkee  
kkoojjaa  ddoojjii  ddiijjeettee,,  ttee  ddooppuusstt  iillii  rraadd  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  rraaddii  bbrriiggee  ii  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa  ss  tteežžiimm  
ssmmeettnnjjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu  iillii  kkoojjeemm  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  mmiirruujjee  ddoo  ttrreeććee  ggooddiinnee  žžiivvoottaa  ddjjeetteettaa  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  
pprrooppiissoomm,,  mmoožžee  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  iizzvvaannrreeddnniimm  oottkkaazzoomm..  
  
NNaa  nnaaččiinn  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  mmoožžee  ssee  oottkkaazzaattii  nnaajjkkaassnniijjee  ppeettnnaaeesstt  ddaannaa  pprriijjee  ddaannaa  
nnaa  kkoojjii  jjee  zzaappoosslleenniikk  dduužžaann  vvrraattiittii  ssee  nnaa  rraadd..  
TTrruuddnniiccaa  mmoožžee  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  iizzvvaannrreeddnniimm  oottkkaazzoomm..  
  
  
  
PPrraavvoo  ppoovvrraattkkaa  nnaa  pprreetthhooddnnee  iillii  ooddggoovvaarraajjuuććee  ppoosslloovvee  
    

ČČllaannaakk  6688..  
  

NNaakkoonn  iisstteekkaa  rrooddiilljjnnoogg,,  rrooddiitteelljjsskkoogg,,  ppoossvvoojjiitteelljjsskkoogg  ddooppuussttaa,,  ddooppuussttaa  rraaddii  sskkrrbbii  ii  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa  ss  tteežžiimm  
ssmmeettnnjjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu  ttee  mmiirroovvaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ddoo  ttrreeććee  ggooddiinnee  žžiivvoottaa  ddjjeetteettaa  ssuukkllaaddnnoo  ppoosseebbnnoomm  
pprrooppiissuu,,  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  kkoorriissttiioo  nneekkoo  oodd  ttiihh  pprraavvaa  iimmaa  pprraavvoo  ppoovvrraattkkaa  nnaa  ppoosslloovvee  nnaa  kkoojjiimmaa  jjee  rraaddiioo  
pprriijjee  kkoorriišštteennjjaa  ttooggaa  pprraavvaa,,  uu  rrookkuu  oodd  mmjjeesseecc  ddaannaa  oodd  ddaannaa  kkaaddaa  jjee  ppoossllooddaavvccaa  oobbaavviijjeessttiioo  oo  pprreessttaannkkuu  
kkoorriišštteennjjaa  ttooggaa  pprraavvaa..  
  
AAkkoo  jjee  pprreessttaallaa  ppoottrreebbaa  zzaa  oobbaavvlljjaannjjeemm  ppoosslloovvaa  kkoojjee  jjee  zzaappoosslleenniikk  oobbaavvlljjaaoo  pprriijjee  kkoorriišštteennjjaa  pprraavvaa  iizz  
ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  ppoossllooddaavvaacc  mmuu  jjee  dduužžaann  ppoonnuuddiittii  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ddrruuggiihh  
ooddggoovvaarraajjuuććiihh  ppoosslloovvaa,,  ččiijjii  uuvvjjeettii  rraaddaa  nnee  ssmmiijjuu  bbiittii  nneeppoovvoolljjnniijjii  oodd  uuvvjjeettaa  rraaddaa  ppoosslloovvaa  kkoojjee  jjee  oobbaavvlljjaaoo  
pprriijjee  kkoorriišštteennjjaa  ttooggaa  pprraavvaa,,  aakkoo  mmuu  jjee  ttoo  mmoogguuććee  ..      
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  ssee  kkoorriissttiioo  pprraavvoomm  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ddooddaattnnoo  ssttrruuččnnoo  
oossppoossoobblljjaavvaannjjee  aakkoo  jjee  ddooššlloo  ddoo  pprroommjjeennee  uu  tteehhnniiccii  iillii  nnaaččiinnuu  rraaddaa,,  kkaaoo  ii  ssvvee  ddrruuggee  ppooggooddnnoossttii  kkoojjee  
pprrooiizzllaazzee  iizz  ppoobboolljjššaanniihh  uuvvjjeettaa  rraaddaa  nnaa  kkoojjee  bbii  iimmaaoo  pprraavvoo..  
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IX. ZZAAŠŠTTIITTAA  ZZAAPPOOSSLLEENNIIKKAA  KKOOJJII  SSUU  PPRRIIVVRREEMMEENNOO  IILLII  TTRRAAJJNNOO  NNEESSPPOOSSOOBBNNII  ZZAA  RRAADD  
  

ČČllaannaakk  6699..  
  
ZZaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  pprreettrrppiioo  oozzlljjeedduu  nnaa  rraadduu  iillii  jjee  oobboolliioo  oodd  pprrooffeessiioonnaallnnee  bboolleessttii  ttee  jjee  pprriivvrreemmeennoo  
nneessppoossoobbaann  zzaa  rraadd  zzbboogg  lliijjeeččeennjjaa  iillii  ooppoorraavvkkaa  PPoossllooddaavvaacc  nnee  mmoožžee  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  uu  rraazzddoobblljjuu  
pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd  zzbboogg  lliijjeeččeennjjaa  iillii  ooppoorraavvkkaa..  
  
ZZaabbrraannaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  nnee  uuttjjeeččee  nnaa  pprreessttaannaakk  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  sskklloopplljjeennooggaa  nnaa  ooddrreeđđeennoo  
vvrriijjeemmee..  

  
ČČllaannaakk  7700..  

  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  pprriivvrreemmeennoo  bbiioo  nneessppoossoobbaann  zzaa  rraadd  zzbboogg  oozzlljjeeddee  iillii  oozzlljjeeddee  nnaa  rraadduu,,  bboolleessttii  iillii  
pprrooffeessiioonnaallnnee  bboolleessttii,,  aa  zzaa  kkoojjeeggaa  nnaakkoonn  lliijjeeččeennjjaa,,  ooddnnoossnnoo  ooppoorraavvkkaa,,  oovvllaašštteennii  ssppeecciijjaalliisstt  mmeeddiicciinnee  
rraaddaa,,  ooddnnoossnnoo  oovvllaašštteennoo  ttiijjeelloo  ssuukkllaaddnnoo  ppoosseebbnnoomm  pprrooppiissuu,,  uuttvvrrddii  ddaa  jjee  ssppoossoobbaann  zzaa  rraadd,,  iimmaa  ssee  pprraavvoo  
vvrraattiittii  nnaa  ppoosslloovvee  nnaa  kkoojjiimmaa  jjee  pprreetthhooddnnoo  rraaddiioo,,  aakkoo  ttaakkvvii  ppoosslloovvii  jjoošš  ppoossttoojjee..  

  
  

ČČllaannaakk  7711..  
  
ZZaappoosslleenniikk  jjee  dduužžaann  ššttoo  jjee  mmoogguuććee  pprriijjee  oobbaavviijjeessttiittii  PPoossllooddaavvccaa  oo  pprriivvrreemmeennoojj  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd,,  aa  
nnaajjkkaassnniijjee  uu  rrookkuu  oodd  ttrrii  ddaannaa  dduužžaann  mmuu  jjee  ddoossttaavviittii  lliijjeeččnniiččkkuu  ppoottvvrrdduu  oo  pprriivvrreemmeennoojj  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd  
ii  nnjjeezziinnoomm  ooččeekkiivvaannoomm  ttrraajjaannjjuu..  
  
AAkkoo  zzbboogg  oopprraavvddaannoogg  rraazzllooggaa  zzaappoosslleenniikk  nniijjee  mmooggaaoo  iissppuunniittii  oobbvveezzuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  dduužžaann  jjee  
ttoo  uuččiinniittii  ššttoo  jjee  mmoogguuććee  pprriijjee,,  aa  nnaajjkkaassnniijjee  ttrrii  ddaannaa  oodd  ddaannaa  pprreessttaannkkaa  rraazzllooggaa  kkoojjii  ggaa  jjee  uu  ttoommee  
oonneemmoogguuććaavvaaoo..  
AAkkoo  oovvllaašštteennoo  ttiijjeelloo  uuttvvrrddii  ddaa  kkoodd  zzaappoosslleenniikkaa  ppoossttoojjii  pprrooffeessiioonnaallnnaa  nneessppoossoobbnnoosstt  zzaa  rraadd  iillii  nneeppoossrreeddnnaa  
ooppaassnnoosstt  oodd  nnaassttaannkkaa  iinnvvaalliiddnnoossttii,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann,,  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  nnaallaazz  ii  mmiiššlljjeennjjee  ttoogg  ttiijjeellaa,,  
ppoonnuuddiittii  zzaappoosslleenniikkuu  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  zzaa  kkoojjee  jjee  oonn  
ssppoossoobbaann,,  kkoojjii  ššttoo  jjee  vviiššee  mmoogguuććee  mmoorraajjuu  ooddggoovvaarraattii  ppoosslloovviimmaa  nnaa  kkoojjiimmaa  jjee  zzaappoosslleenniikk  pprreetthhooddnnoo  rraaddiioo,,  
aakkoo  PPoossllooddaavvaacc  zzaa  ttoo  iimmaa  mmoogguuććnnoossttii..  
  
  
  
PPrraavvoo  zzaappoosslleennjjaa  nnaa  ddrruuggiimm  ppoosslloovviimmaa  
  

ČČllaannaakk  7722..  
  

AAkkoo  kkoodd  zzaappoosslleenniikkaa  ppoossttoojjii  ssmmaannjjeennjjee  rraaddnnee  ssppoossoobbnnoossttii  uuzz  pprreeoossttaalluu  rraaddnnuu  ssppoossoobbnnoosstt,,  ssmmaannjjeennjjee  
rraaddnnee  ssppoossoobbnnoossttii  uuzz  ddjjeelloommiiččnnii  gguubbiittaakk  rraaddnnee  ssppoossoobbnnoossttii  iillii  nneeppoossrreeddnnaa  ooppaassnnoosstt  oodd  nnaassttaannkkaa  
ssmmaannjjeennjjaa  rraaddnnee  ssppoossoobbnnoossttii  kkoojjuu  jjee  uuttvvrrddiilloo  oovvllaašštteennoo  ttiijjeelloo  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  pprrooppiissoomm,,  ppoossllooddaavvaacc  
jjee  dduužžaann,,  uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  nnaallaazz  ii  mmiiššlljjeennjjee  ttooggaa  ttiijjeellaa,,  ppoonnuuddiittii  zzaappoosslleenniikkuu  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaa  
oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  zzaa  kkoojjee  jjee  rraaddnnoo  ssppoossoobbaann,,  kkoojjii  mmoorraajjuu,,  ššttoo  jjee  vviiššee  mmoogguuććee  ooddggoovvaarraattii  ppoosslloovviimmaa  nnaa  
kkoojjiimmaa  jjee  zzaappoosslleenniikk  pprreetthhooddnnoo  rraaddiioo..  
  
RRaaddii  oossiigguurraannjjaa  ppoosslloovvaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  pprriillaaggooddiittii  ppoosslloovvee  
ssppoossoobbnnoossttiimmaa  zzaappoosslleenniikkaa,,  iizzmmiijjeenniittii  rraassppoorreedd  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  ooddnnoossnnoo  ppoodduuzzeettii  ddrruuggee  mmjjeerree  ddaa  
zzaappoosslleenniikkuu  oossiigguurraa  ooddggoovvaarraajjuuććee  ppoosslloovvee..  



PPaaggee  2288  ooff  5511  
  

  
AAkkoo  jjee  ppoossllooddaavvaacc  ppoodduuzzeeoo  ssvvee  mmjjeerree  iizz  ssttaavvkkaa  22..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  aa  nnee  mmoožžee  zzaappoosslleenniikkuu  oossiigguurraattii  
ooddggoovvaarraajjuuććee  ppoosslloovvee,,  ooddnnoossnnoo  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  ooddbbiioo  ppoonnuudduu  zzaa  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaa  
oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  kkoojjii  ooddggoovvaarraajjuu  nnjjeeggoovviimm  ssppoossoobbnnoossttiimmaa  uu  sskkllaadduu  ss  nnaallaazzoomm  ii  mmiiššlljjeennjjeemm  oovvllaašštteennoogg  
ttiijjeellaa,,  ppoossllooddaavvaacc  zzaappoosslleenniikkuu  mmoožžee  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  uuzz  ssuuggllaassnnoosstt  rraaddnniiččkkoogg  vviijjeeććaa//ssiinnddiikkaallnnoogg  
ppoovvjjeerreenniikkaa..  
  
UU  ssppoorruu  iizzmmeeđđuu  ppoossllooddaavvccaa  ii  zzaappoosslleenniikkaa,,  ssaammoo  jjee  ddookkttoorr  ssppeecciijjaalliisstt  mmeeddiicciinnee  rraaddaa  nnaaddlleežžaann  oocciijjeenniittii  
jjeessuu  llii  ppoonnuuđđeennii  ppoosslloovvii  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  ooddggoovvaarraajjuuććii..  
  
  
  
OOttpprreemmnniinnaa  uu  sslluuččaajjuu  oozzlljjeeddee  nnaa  rraadduu  iillii  pprrooffeessiioonnaallnnee  bboolleessttii  
  

ČČllaannaakk  7733..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  pprreettrrppiioo  oozzlljjeedduu  nnaa  rraadduu,,  ooddnnoossnnoo  kkoojjii  jjee  oobboolliioo  oodd  pprrooffeessiioonnaallnnee  bboolleessttii,,  aa  kkoojjeemmuu  
nnaakkoonn  zzaavvrrššeennoogg  lliijjeeččeennjjaa,,  ooppoorraavvkkaa  ii  pprrooffeessiioonnaallnnee  rreehhaabbiilliittaacciijjee,,  ppoossllooddaavvaacc  nnee  mmoožžee  oossiigguurraattii  
ooddggoovvaarraajjuuććee  ppoosslloovvee,,  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  oottpprreemmnniinnuu  nnaajjmmaannjjee  uu  ddvvoossttrruukkoomm  iizznnoossuu,,  aakkoo  jjee  iissppuunniioo  uuvvjjeettee  zzaa  
ssttjjeeccaannjjee  pprraavvaa  nnaa  oottpprreemmnniinnuu  pprrooppiissaannuu  ZZaakkoonnoomm..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  nneeoopprraavvddaannoo  ooddbbiioo  ppoonnuuđđeennee  ppoosslloovvee  iizz  ččllaannkkaa  7722..  oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa  nneemmaa  pprraavvoo  nnaa  
oottpprreemmnniinnuu  uu  ddvvoossttrruukkoomm  iizznnoossuu..  
  

ČČllaannaakk  7744..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  pprreettrrppiioo  oozzlljjeedduu  nnaa  rraadduu  iillii  jjee  oobboolliioo  oodd  pprrooffeessiioonnaallnnee  bboolleessttii  iimmaa  pprreeddnnoosstt  pprrii  ssttrruuččnnoomm  
oossppoossoobblljjaavvaannjjuu  ii  šškkoolloovvaannjjuu  kkoojjee  oorrggaanniizziirraa  PPoossllooddaavvaacc..  
 
 
X. ZAŠTITA I SIGURNOST NA RADU 
 

ČČllaannaakk  7755..  
  

PPoossllooddaavvaacc  ssee  oobbvveezzuujjee  ppoodduuzziimmaattii  ppoottrreebbnnee  mmjjeerree  nnuužžnnee  zzaa  ssiigguurrnnoosstt  ii  zzddrraavvlljjee  zzaappoosslleenniikkaa..    
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  oobbvveezzaann  oobbaavviijjeessttiittii  zzaappoosslleenniikkee  oo  ooppaassnnoossttiimmaa  nnaa  rraadduu  ii  oossppoossoobblljjaavvaannjjuu  zzaa  rraadd  nnaa  
ssiigguurraann  nnaaččiinn,,  ttee  pprroovvooddiittii  pprrooppiissaannee  mmjjeerree  zzaaššttiittee  nnaa  rraadduu..    
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  pprriimmjjeennjjiivvaattii  pprrooppiissee  ppooddrruuččjjaa  zzaaššttiittee  nnaa  rraadduu  ii  rraaddiittii  nnaa  uunnaapprreeđđiivvaannjjuu  zzaaššttiittee  nnaa  
rraadduu..  
  
PPoossllooddaavvaacc  ssee  oobbvveezzuujjee::  
--  oossiigguurraattii  iizzrraadduu  PPrrooccjjeennee  ooppaassnnoossttii  oodd  ssttrraannee  oovvllaašštteenniihh  uussttaannoovvaa  ooddnnoossnnoo  ttrrggoovvaaččkkiihh  ddrruuššttaavvaa,,    
--  oobbaavvlljjaattii  rreevviizziijjee  PPrrooccjjeennee  ooppaassnnoossttii  uu  pprrooppiissaanniimm  rrookkoovviimmaa,,  aa  ii  iizzvvaann  rrookkoovvaa  kkaaddaa  jjee  ttoo  pprrooppiissaannoo..  
  
NNaa  tteemmeelljjuu  pprrooccjjeennee  ooppaassnnoossttii  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  iizzrraaddiittii  ppooppiiss  rraaddnniihh  mmjjeessttaa  ss  ppoosseebbnniimm  uuvvjjeettiimmaa  
rraaddaa,,  iizzvvoorriimmaa  ooppaassnnoossttii  ii  šštteettnniimm  uuttjjeeccaajjiimmaa  rraaddaa  ttee  ppooppiiss  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  rraaddee  nnaa  ttiimm  ppoosslloovviimmaa,,  aa  kkoojjii  
ppooppiiss  oobbvveezznnoo  mmoorraa  ssaaddrržžaavvaattii  vvrriijjeemmee  iizzlloožžeennoossttii  ooppaassnnoossttiimmaa..  
  



PPaaggee  2299  ooff  5511  
  

PPrriilliikkoomm  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  ppooppiissaa  rraaddnniihh  mmjjeessttaa  ss  ppoosseebbnniimm  uuvvjjeettiimmaa  rraaddaa  PPoossllooddaavvaacc  ććee  ttaakkoođđeerr  uuttvvrrddiittii  vvrrssttuu  
pprreegglleeddaa  ii  rrookkoovvee  uu  kkoojjiimm  ssee  zzaappoosslleenniiccii  mmoorraajjuu  ppeerriiooddiiččkkii  uuppuuććiivvaattii  nnaa  pprreegglleeddee  ddookk  rraaddee  nnaa  oovviimm  
ppoosslloovviimmaa..  

  
ČČllaannaakk  7766..  

  
SSvvaakkii  zzaappoosslleenniikk  jjee  ooddggoovvoorraann  zzaa  ssvvoojjuu  ssiigguurrnnoosstt  ii  zzddrraavvlljjee,,  aallii  ii  zzaa  ssiigguurrnnoosstt  ii  zzddrraavvlljjee  oossttaalliihh  
zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  kkoojjee  uuttjjeeččuu  nnjjeeggoovvii  ppoossttuuppccii  nnaa  ppoosslluu..    
  
UU  pprroovveeddbbii  mmjjeerraa  zzaaššttiittee  nnaa  rraadduu  ii  ssiigguurrnnoossttii  zzaappoosslleenniikk  jjee  oobbvveezzaann  pprraavviillnnoo  uuppoottrreebblljjaavvaattii  ssrreeddssttvvaa  zzaa  
rraadd,,  oossoobbnnuu  zzaaššttiittnnuu  oopprreemmuu,,  ttee  oo  mmoogguuććiimm  ooppaassnnoossttiimmaa  nnaa  rraadduu  ooddmmaahh  oobbaavviijjeessttiittii  oovvllaašštteennuu  oossoobbuu  
PPoossllooddaavvccaa,,  kkaaoo  ii  pprroovvooddiittii  ddrruuggee  pprrooppiissaannee  iillii  oodd  PPoossllooddaavvccaa  uuttvvrrđđeennee  mmjjeerree..    
 
 
 
XI. PLAĆA I NAKNADA PLAĆE  
 
Plaća  

ČČllaannaakk  7777..  
 

PPllaaććaa  jjee  nnaakknnaaddaa  zzaa  oobbaavvlljjeennii  rraadd..    
  
PPllaaććaa  ssee  iissppllaaććuujjee  nnaakkoonn  oobbaavvlljjeennoogg  rraaddaa..    
  
PPllaaććaa  ssee  iissppllaaććuujjee  uu  nnoovvccuu..    
  
PPllaaććuu  zzaappoosslleenniikkaa  ččiinnii  oossnnoovvnnaa  ppllaaććaa  ii  ddooddaaccii  nnaa  oossnnoovvnnuu  ppllaaććuu..    
  
OOssnnoovvnnuu  ppllaaććuu  zzaappoosslleenniikkaa  ččiinnii  uummnnoožžaakk  kkooeeffiicciijjeennttaa  sslloožžeennoossttii  ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa  nnaa  kkoojjee  jjee  
rraassppoorreeđđeenn  ii  oossnnoovviiccee  zzaa  iizzrraaččuunn  ppllaaććee  uuvveeććaann  zzaa  00,,55%%  zzaa  ssvvaakkuu  nnaavvrrššeennuu  ggooddiinnuu  rraaddnnoogg  ssttaažžaa..  
  
OOssnnoovviiccaa  ppllaaććee  uu  jjaavvnniimm  sslluužžbbaammaa  ssee  uuttvvrrđđuujjee  nnaa  nnaaččiinn  ooddrreeđđeenn  zzaakkoonnoomm  ooddnnoossnnoo  KKoolleekkttiivvnniimm  
uuggoovvoorroomm  zzaa  zznnaannoosstt  ii  vviissookkoo  oobbrraazzoovvaannjjee..  
  
DDooddaaccii  nnaa  oossnnoovvnnuu  ppllaaććuu  ssuu  ddooddaaccii  nnaa  ppoosseebbnnee  uuvvjjeettee  rraaddaa  ii  uuvveeććaannjjaa  ppllaaććaa..  
  

  
ČČllaannaakk  7788..  

 
PPllaaććaa  ssee  iissppllaaććuujjee  mmjjeesseeččnnoo  zzaa  pprreetthhooddnnii  mmjjeesseecc  ss  ttiimmee  ddaa  rraazzmmaakk  iizzmmeeđđuu  ddvviijjuu  iissppllaattaa  nnee  ssmmiijjee  bbiittii  
dduulljjii  oodd  3300  ddaannaa..  
  
PPoorreezzee  ii  ddoopprriinnoossee  iizz  ppllaaććee  ii  nnaa  ppllaaććuu  oobbrraaččuunnaavvaa  ii  uuppllaaććuujjee  PPoossllooddaavvaacc..  
  
PPoodd  ppllaaććoomm  ii  nnaakknnaaddoomm  ppllaaććee  ssmmaattrraa  ssee  ppllaaććaa  ii  nnaakknnaaddaa  ppllaaććee  uu  bbrruuttoo  iizznnoossuu..  
  
ZZaappoosslleenniiccii  iimmaajjuu  pprraavvoo  iizzaabbrraattii  bbaannkkuu  pprreekkoo  kkoojjee  ććee  iimm  ssee  iissppllaaććiivvaattii  ppllaaććaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  nnaa  zzaahhttjjeevv  zzaappoosslleenniikkaa  uuppllaattiittii  oobbuussttaavvuu  iizz  ppllaaććee  ((kkrreeddiittaa,,  uuzzddrržžaavvaannjjaa,,  ssiinnddiikkaallnnee  
ččllaannaarriinnee,,  oossiigguurraannjjaa  ii  ssll..))..    



PPaaggee  3300  ooff  5511  
  

  
PPoossllooddaavvaacc  ććee  pprriilliikkoomm  iissppllaattee  ppllaaććee  uurruuččiittii  nnjjeezziinn  oobbrraaččuunn  iizz  kkoojjeegg  ććee  bbiittii  rraazzvviiddnnaa  oossnnoovvaa  ii  nnaaččiinn  
oobbrraaččuunnaa  ppllaaććee,,  ppoorreezzaa  ii  ddoopprriinnoossaa..  
  
OObbrraaččuunn  ppllaaććee  iizz  pprreetthhooddnnoogg  ssttaavvkkaa  pprreeddssttaavvlljjaa  oovvrrššnnuu  iisspprraavvuu..  
  
 

ČČllaannaakk  7799..  
 
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  iissppllaattiittii  zzaappoosslleenniicciimmaa  jjeeddnnaakkuu  ppllaaććuu  zzaa  jjeeddnnaakkii  rraadd  ii  zzaa  rraadd  jjeeddnnaakkee  vvrriijjeeddnnoossttii..  
  
JJeeddnnaakkii  rraadd  ii  rraadd  jjeeddnnaakkee  vvrriijjeeddnnoossttii  jjee::  
  
--  rraadd  kkoojjii  ssee  oobbaavvlljjaa  uu  iissttiimm  iillii  sslliiččnniimm  uuvvjjeettiimmaa  ooddnnoossnnoo  aakkoo  zzaappoosslleenniiccii  mmoogguu  zzaammiijjeenniittii  jjeeddaann  ddrruuggooggaa  uu  
ooddnnoossuu  nnaa  ppoossaaoo  kkoojjii  oobbaavvlljjaajjuu;;    
  
--  rraadd  kkoojjii  jjeeddaann  oodd  zzaappoosslleenniikkaa  oobbaavvlljjaa  aa  ddaa  jjee  sslliiččnnee  nnaarraavvii  rraadduu  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  ddrruuggii,,  aa  rraazzlliikkee  iizzmmeeđđuu  
oobbaavvlljjeennoogg  ppoossllaa  ii  uuvvjjeettaa  ppoodd  kkoojjiimmaa  iihh  oobbaavvlljjaa  ssvvaakkii  zzaappoosslleenniikk  nneemmaajjuu  zznnaaččaajjaa  uu  ooddnnoossuu  nnaa  nnaarraavv  
ppoossllaa  uu  cciijjeelloossttii  iillii  ssee  ppoojjaavvlljjuujjuu  ttaakkoo  rriijjeettkkoo  ddaa  nnee  uuttjjeeččuu  nnaa  nnaarraavv  ppoossllaa  uu  cciijjeelloossttii;;  
  
--  rraadd  kkoojjii  jjeeddaann  zzaappoosslleenniikk  oobbaavvlljjaa  aakkoo  jjee  jjeeddnnaakkee  vvrriijjeeddnnoossttii  kkaaoo  rraadd  kkoojjii  oobbaavvlljjaa  ddrruuggii  zzaappoosslleenniikk,,  
uuzziimmaajjuuććii  uu  oobbzziirr  kkrriitteerriijjee  kkaaoo  ššttoo  ssuu  ssttrruuččnnaa  sspprreemmaa,,  vvjjeeššttiinnee,,  ooddggoovvoorrnnoosstt,,  uuvvjjeettii  uu  kkoojjiimmaa  ssee  rraadd  
oobbaavvlljjaa  ttee  jjee  llii  rraadd  ffiizziiččkkee  nnaarraavvii..  
  
JJeeddnnaakkaa  ppllaaććaa  oobbuuhhvvaaććaa  oossnnoovvnnuu  ppllaaććuu  ii  ssvvaa  ddooddaattnnaa  ddaavvaannjjaa  bbiilloo  kkoojjee  vvrrssttee  kkoojjaa  PPoossllooddaavvaacc  iizzrraavvnnoo  iillii  
nneeiizzrraavvnnoo,,  uu  nnoovvccuu  iillii  nnaarraavvii,,  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa,,  pprraavviillnniikkaa  oo  rraadduu  iillii  ddrruuggoogg  
pprrooppiissaa  iissppllaaććuujjee  zzaappoosslleenniikkuu  zzaa  oobbaavvlljjeennii  rraadd..  
 
 

ČČllaannaakk  8800..  
 

PPoossllooddaavvaacc  ććee  zzaappoosslleenniikkuu  zzaa  nnjjeeggoovv  rraadd  iissppllaattiittii  ppllaaććuu  uu  iizznnoossuu  uuttvvrrđđeennoomm  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu..    
  
  

ČČllaannaakk  8811..  
 

OOssnnoovvnnaa  ppllaaććaa  uuttvvrrđđuujjee  ssee  zzaa  nnoorrmmaallnnii  uuččiinnaakk  zzaappoosslleenniikkaa  ii  ppuunnoo  rraaddnnoo  vvrriijjeemmee,,  aa  oovviissnnoo  oo  sslloožžeennoossttii  
ppoosslloovvaa  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa  ii  uuvvjjeettaa  rraaddaa  nnaa  ttoomm  rraaddnnoomm  mmjjeessttuu..  
  
NNaaččiinn  oossttvvaarriivvaannjjaa  pprraavvaa  nnaa  uuvveeććaannjjee  ppllaaććee  zzaa  uussppjjeeššnnoosstt  uu  rraadduu  pprrooppiissuujjee  ssee  ppoosseebbnniimm  iinntteerrnniimm  
pprrooppiissoomm..  
 
 
Naknada plaće  

ČČllaannaakk  8822..  
  

ZZaa  rraazzddoobblljjaa  uu  kkoojjiimmaa  nnee  rraaddii  zzbboogg  oopprraavvddaanniihh  rraazzllooggaa  ooddrreeđđeenniihh  zzaakkoonnoomm  ii  ddrruuggiimm  pprrooppiissiimmaa,,  
zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee..  
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ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  uu  vviissiinnii  nnjjeeggoovvee  pprroossjjeeččnnee  ppllaaććee  iissppllaaććeennee  uu  pprreetthhooddnnaa  ttrrii  
mmjjeesseeccaa  zzaa  vvrriijjeemmee::    
--  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,    
--  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa,,    
--  ddrržžaavvnnoogg  bbllaaggddaannaa  ii  nneerraaddnniihh  ddaannaa  uuttvvrrđđeenniihh  zzaakkoonnoomm,,    
--  ddrruuggiihh  sslluuččaajjeevvaa  uuttvvrrđđeenniihh  zzaakkoonnoomm  ii  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm..    
        
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  uu  vviissiinnii  nnjjeeggoovvee  oossnnoovvnnee  ppllaaććee  zzaa  vvrriijjeemmee  kkaadd  nnee  rraaddii  zzbboogg::    
--  oobbrraazzoovvaannjjaa,,  eedduukkaacciijjee  iillii  ssttrruuččnnee  eedduukkaacciijjee  zzaa  ppoottrreebbee  PPoossllooddaavvccaa,,    
--  zzaassttoojjaa  uu  rraadduu  ddoo  kkoojjeegg  jjee  ddooššlloo  bbeezz  kkrriivvnnjjee  zzaappoosslleenniikkaa..    
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  ooddbbiijjee  rraaddiittii  zzbboogg  nneepprroovveeddeenniihh  pprrooppiissaanniihh  mmjjeerraa  zzaaššttiittee  zzddrraavvlljjaa  ii  ssiigguurrnnoossttii  nnaa  rraadduu,,  iimmaa  
pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  zzaa  vvrriijjeemmee  ddookk  ssee  nnee  pprroovveedduu  pprrooppiissaannee  mmjjeerree  zzaaššttiittee  zzddrraavvlljjaa  ii  ssiigguurrnnoossttii  nnaa  
rraadduu,,  aakkoo  zzaa  ttoo  vvrriijjeemmee  nnee  oobbaavvlljjaa  ddrruuggee  ppoosslloovvee..  
 
 
 
Odsutnost tajnosti plaća 

ČČllaannaakk  8833..  
 

UU  jjaavvnniimm  sslluužžbbaammaa  nneemmaa  ttaajjnnoossttii  ppllaaććaa..  
  
JJaavvnnoosstt  ppllaaććaa  oossiigguurraavvaa  ssee  ddoossttuuppnnooššććuu  ppooddaattaakkaa  oo  ppllaaććaammaa  ssvviihh  zzaappoosslleenniikkaa  uussttaannoovvee  ssvviimm  rraaddnniicciimmaa  
uussttaannoovvee  ii  jjaavvnnoossttii  ttee  nneeppoossrreeddnniimm  uuvviiddoomm  ssiinnddiikkaallnnoogg  ppoovvjjeerreenniikkaa..  
  
SSiinnddiikkaallnnii  ppoovvjjeerreenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaajjmmaannjjee  jjeeddnnoomm  mmjjeesseeččnnoo  nnaa  tteemmeelljjiittii  ii  nneeoommeettaannii  uuvviidd  uu  iissppllaattuu  ppllaaććaa  
ss  pprraavvoomm  nnaa  uuvviidd  uu  uuppllaattuu  ppoorreezzaa  ii  ddoopprriinnoossaa  zzaa  ssvvaakkoogg  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
SSttrruukkttuurraa  ooddbbiittaakkaa,,  ooddnnoossnnoo  uusstteeggnnuuććaa  iizz  ppllaaććee  zzaappoosslleenniikkaa  nnee  mmoožžee  bbiittii  pprreeddmmeett  jjaavvnnee  oobbjjaavvee  ttee  jjee  
dduužžnnoosstt  ssiinnddiikkaallnnoogg  ppoovvjjeerreenniikkaa  ččuuvvaattii  ttaajjnnoosstt  ttiihh  ppooddaattaakkaa..  
  
 
 
 
Zabrana prijeboja 

ČČllaannaakk  8844..  
  

PPoossllooddaavvaacc  nnee  ssmmiijjee  bbeezz  ssuuggllaassnnoossttii  zzaappoosslleenniikkaa  ssvvoojjee  ppoottrraažžiivvaannjjee  pprreemmaa  zzaappoosslleenniikkuu  nnaappllaattiittii  
uusskkrraattoomm  iissppllaattee  ppllaaććee  iillii  nneekkooggaa  nnjjeezziinnaa  ddiijjeellaa,,  ooddnnoossnnoo  uusskkrraattoomm  iissppllaattee  nnaakknnaaddee  ppllaaććee  iillii  ddiijjeellaa  
nnaakknnaaddee  ppllaaććee..  
  
ZZaappoosslleenniikk  nnee  mmoožžee  ssuuggllaassnnoosstt  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  ddaattii  pprriijjee  nnaassttaannkkaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa..  
  
PPllaaććaa  iillii  nnaakknnaaddaa  ppllaaććee  zzaappoosslleenniikkaa  mmoožžee  ssee  pprriissiillnnoo  uusstteeggnnuuttii  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  zzaakkoonnoomm..  
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Uvećanje plaće 
ČČllaannaakk  8855..  

  
OOssnnoovvnnaa  ppllaaććaa  zzaappoosslleenniikkuu  uu  jjaavvnniimm  sslluužžbbaammaa  uuvveeććaatt  ććee  ssee::  
  
--  zzaa  rraaddaa  nnooććuu  4400;;  
--  zzaa  pprreekkoovvrreemmeennii  rraadd  5500%%;;  
--  zzaa  rraadd  ssuubboottoomm  2255%%;;  
--  zzaa  rraadd  nneeddjjeelljjoomm  3355%%;;  
--  zzaa  ssmmjjeennsskkii  rraadd  1100%%;;    
--  zzaa  ddvvookkrraattnnii  rraadd  ss  pprreekkiiddoomm  dduužžiimm  oodd  9900  mmiinnuuttaa  ii  dduužžee  1100%%  ii  
--  zzaa  rraadd  uu  ttuurrnnuussuu  uuvveeććaatt  ććee  ssee  nnaa  nnaaččiinn  kkaakkoo  jjee  uurreeđđeennoo  ggrraannsskkiimm  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm..  
  
OOssnnoovvnnaa  ppllaaććaa  zzaappoosslleenniikkaa  uuvveeććaatt  ććee  ssee  zzaa  88%%  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  zznnaannssttvveennii  ssttuuppaannjj  mmaaggiissttrraa  
zznnaannoossttii,,  ooddnnoossnnoo  zzaa  1155%%  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  zznnaannssttvveennii  ssttuuppaannjj  ddookkttoorraa  zznnaannoossttii..  
  
NNaakknnaaddaa  zzaa  rraadd  uu  ssmmjjeennaammaa  iissppllaaććuujjee  ssee  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ppoosslloovvaa  uu  ddrruuggoojj  ssmmjjeennii..  
ZZaa  rraadd  uu  ddaannee  bbllaaggddaannaa,,  nneerraaddnniihh  ddaannaa  uuttvvrrđđeenniihh  zzaakkoonnoomm  ii  rraadd  nnaa  ddaann  UUsskkrrssaa,,  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  
nnaa  ppllaaććuu  uuvveeććaannuu  zzaa  115500%%..  
  
DDooddaaccii  iizz  oovvoogg  ččllaannkkaa  mmeeđđuussoobbnnoo  ssee  nnee  iisskklljjuuččuujjuu..  
  
  
 
Plaća za rad u posebnim uvjetima 
 

ČČllaannaakk  8866..  
 

ZZaappoosslleenniikkuu  uu  jjaavvnniimm  sslluužžbbaammaa,,  kkoojjii  rraaddii  nnaa  ppoosslloovviimmaa  kkoodd  kkoojjiihh  ppoossttoojjee  ppoosseebbnnii  uuvvjjeettii  rraaddaa,,  pprriippaaddaa  
pprraavvoo  nnaa  ppoosseebbnnii  ddooddaattaakk  nnaa  ppllaaććuu..  
  
RRaaddnnaa  mmjjeessttaa  ss  ppoosseebbnniimm  uuvvjjeettiimmaa  rraaddaa  ii  pprriippaaddaajjuuććaa  vviissiinnaa  ppoosseebbnniihh  ddooddaattaakkaa  nnaa  ppllaaććuu  zzaa  ssvvaakkoo  
ttaakkvvoo  mmjjeessttoo  uuttvvrrddiitt  ććee  ssee  ggrraannsskkiimm  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm..  
  
 
 
 
Zaštita zaposlenika 

  
ČČllaannaakk  8877..  

  
UU  sslluuččaajjuu  kkaaddaa  ttiijjeekkoomm  rraaddnnoogg  vviijjeekkaa  zzaappoosslleenniikkaa  ddoođđee  ddoo  ssmmaannjjeennjjaa  nnjjeeggoovvee  rraaddnnee  ssppoossoobbnnoossttii  
uuttvvrrđđeennee  rrjjeeššeennjjeemm  nnaaddlleežžnnoogg  ttiijjeellaa  ii  jjeeddnnoogg  oodd  sslljjeeddeeććiihh  uuvvjjeettaa::  
  
--  ssttaarroossttii  ––  55  ggooddiinnaa  pprreedd  ssttaarroossnnuu  mmiirroovviinnuu  
--  pprrooffeessiioonnaallnnoogg  oobboolljjeennjjaa  
--  ppoovvrreeddee  nnaa  rraadduu  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  oossiigguurraattii  ppoovvoolljjnniijjuu  nnoorrmmuu  ii  ttoo  bbeezz  ssmmaannjjeennjjaa  nnjjeeggoovvee  oossnnoovvnnee  ppllaaććee  ii  
ddooddaattaakkaa  nnaa  ppllaaććuu,,  kkoojjuu  jjee  oossttvvaarriioo  uu  vvrreemmeennuu  pprriijjee  nnaassttuuppaa  ssppoommeennuuttiihh  ookkoollnnoossttii..  
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XII. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA 
 
Troškovi prijevoza na posao i s posla 

ČČllaannaakk  8888..  
  

ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ttrroošškkoovvaa  pprriijjeevvoozzaa  nnaa  ppoossaaoo  ii  ss  ppoossllaa..    
  
TTrroošškkoovvii  pprriijjeevvoozzaa  iissppllaaććuujjuu  ssee  ssuukkllaaddnnoo  TTeemmeelljjnnoomm  kkoolleekkttiivvnnoomm  uuggoovvoorruu  zzaa  sslluužžbbeenniikkee  ii  nnaammjjeešštteenniikkee  
uu  jjaavvnniimm  sslluužžbbaammaa..  
  
TTrroošškkoovvii  pprriijjeevvoozzaa  iissppllaaććuujjuu  ssee  nnaajjkkaassnniijjee  ddoo  1155..  uu  mmjjeesseeccuu..    
    
UU  sslluuččaajjuu  pprroommjjeennee  mmjjeessttaa  ssttaannoovvaannjjaa  zzaappoosslleenniikk  jjee  oobbvveezzaann  pprriijjaavviittii  ttaajj  ppooddaattaakk  PPoossllooddaavvccuu..  
  
 
 
Otpremnina 

ČČllaannaakk  8899..  
 
ZZaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  ooddllaazzii  uu  mmiirroovviinnuu  pprriippaaddaa  pprraavvoo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice 
sukladno Temeljnom  kolektivnom ugovoru. 
 
 
Pomoć 

ČČllaannaakk  9900..  
 

ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  ppoommooćć  ssuukkllaaddnnoo  TTeemmeelljjnnoomm  kkoolleekkttiivvnnoomm  uuggoovvoorruu  uu  sslluuččaajjuu::  
  
--  ssmmrrttii  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  iizzgguubbii  žžiivvoott  uu  oobbaavvlljjaannjjuu  iillii  ppoovvooddoomm  oobbaavvlljjaannjjaa  sslluužžbbee,,  ooddnnoossnnoo  rraaddaa    --  uu  vviissiinnii  33  
    pprroorraaččuunnsskkee  oossnnoovviiccee;;  
  
--  ssmmrrttii  zzaappoosslleenniikkaa  ––  uu  vviissiinnii  22  pprroorraaččuunnsskkee  oossnnoovviiccee;;  
  
--  ssmmrrttii  ssuupprruužžnniikkaa,,  ddjjeetteettaa  ii  rrooddiitteelljjaa  ––    uu  vviissiinnii  11  pprroorraaččuunnsskkee  oossnnoovviiccee;;  
  
--  bboolloovvaannjjaa  zzaappoosslleenniikkaa  dduužžeegg  oodd  9900  ddaannaa  ––  jjeeddnnoomm  ggooddiiššnnjjee  uu  vviissiinnii  11  pprroorraaččuunnsskkee  oossnnoovviiccee;;  
  
--  nnaassttaannkkaa  tteešškkee  iinnvvaalliiddnnoossttii  zzaappoosslleenniikkaa,,  mmaallooddoobbnnee  ddjjeeccee  iillii  ssuupprruužžnniikkaa  zzaappoosslleenniikkaa  ––  uu  vviissiinnii  11  
    pprroorraaččuunnsskkee  oossnnoovviiccee;;  
  
--  rroođđeennjjaa  ddjjeetteettaa  ––  uu  vviissiinnii  5500%%  jjeeddnnee  pprroorraaččuunnsskkee  oossnnoovviiccee..  
  
 
Dar u prigodi dana sv. Nikole 

ČČllaannaakk  9911..  
 
 
SSvvaakkoomm  zzaappoosslleenniikkuu  rrooddiitteelljjuu  ddjjeetteettaa  mmllaađđeegg  oodd  1155  ggooddiinnaa  ii  kkoojjee  jjee  nnaavvrrššiilloo  1155  ggooddiinnaa  uu  tteekkuuććoojj  ggooddiinnii  uu  
kkoojjoojj  ssee  iissppllaaććuujjee  ddaarr,,  pprriippaaddaa  pprraavvoo  nnaa  ddaarr  uu  pprriiggooddii  DDaannaa  ssvv..  NNiikkoollee,,  ssuukkllaaddnnoo  TTeemmeelljjnnoomm  kkoolleekkttiivvnnoomm  
uuggoovvoorruu..  
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OO  vviissiinnii  ddaarraa  zzaa  ddjjeeccuu  VVllaaddaa  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee  ii  ssiinnddiikkaattii  jjaavvnniihh  sslluužžbbii  pprreeggoovvaarraatt  ććee  ssvvaakkee  ggooddiinnee  uu  
ppoossttuuppkkuu  ddoonnooššeennjjaa  PPrriijjeeddllooggaa  DDrržžaavvnnoogg  pprroorraaččuunnaa,,  ss  ttiimmee  ddaa,,  aakkoo  ssee  ddooggoovvoorr  nnee  ppoossttiiggnnee,,  ddaarr  zzaa  
ddiijjeettee  iizznnoossii  nnaajjmmaannjjee  oonnoolliikkoo  kkoolliikkoo  jjee  bbiillaa  zzaaddnnjjaa  iissppllaattaa  ddaarraa  zzaa  ddjjeeccuu  uu  vviissiinnii  kkoojjaa  pprrooiizzllaazzii  tteemmeelljjeemm  
uuggoovvoorraa  iizzmmeeđđuu  VVllaaddee  RReeppuubblliikkee  HHrrvvaattsskkee  ii  ssiinnddiikkaattaa..  

 
 

Božićnica i jubilarna nagrada 
ČČllaannaakk  9922..  

 
ZZaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  bboožžiiććnniiccuu  ii  jjuubbiillaarrnnuu  nnaaggrraadduu  pprreemmaa  uuvvjjeettiimmaa  pprreeddvviiđđeenniimm  uu  TTeemmeelljjnnoomm  
kkoolleekkttiivvnnoomm  uuggoovvoorruu..  
  
 
 
 
XIII. PRAVA ZAPOSLENIKA VEZANA ZA AUTORSKA DJELA STVORENA U RADNOM ODNOSU 
 
 
Definicija i primjena autorskog djela 
 

ČČllaannaakk  9933..  
 

OOddrreeddbbaammaa  oovvee  ggllaavvee  PPrraavviillnniikkaa,,  ddaajjuu  ssee  uuppuuttee  zzaa  rraazzlliikkoovvaannjjee  ppoosslloovvaa  ččiijjii  rreezzuullttaatt  mmoožžee  bbiittii  aauuttoorrsskkoo  
ddjjeelloo  iillii  nnee  mmoožžee  bbiittii  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo..  
  

ČČllaannaakk  9944..  
 

AAuuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  jjee  oorriiggiinnaallnnaa  iinntteelleekkttuuaallnnaa  ttvvoorreevviinnaa  iizz  kknnjjiižžeevvnnoogg,,  zznnaannssttvveennoogg,,  uummjjeettnniiččkkoogg  ppooddrruuččjjaa  
kkoojjaa  iimmaa  iinnddiivviidduuaallnnii  kkaarraakktteerr  bbeezz  oobbzziirraa  nnaa  nnaaččiinn  ii  oobblliikk  iizzrraažžaavvaannjjaa  ttee  vvrrssttuu  vvrriijjeeddnnoossttii  iillii  nnaammjjeennuu..  
 

 
ČČllaannaakk  9955..  

 
PPrreeddmmeett  aauuttoorrsskkoogg  pprraavvaa  mmoožžee  bbiittii  ssvvaakkoo  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  oossiimm  oonnooggaa  kkoojjee  ttoo  nnee  mmoožžee  bbiittii  ppoo  ssvvoojjoojj  
nnaarraavvii  kkaaoo  ii  oonnoogg  zzaa  kkoojjee  jjee  ooddrreeddbbaammaa  ZZaakkoonnaa  oo  aauuttoorrsskkoomm  pprraavvuu  ii  ssrrooddnniimm  pprraavviimmaa  ooddrreeđđeennoo  ddaa  nnee  
mmoožžee  bbiittii  pprreeddmmeettoomm  aauuttoorrsskkoogg  pprraavvaa..  
  
AAuuttoorrsskkiimm  ddjjeelliimmaa  ssee  oossoobbiittoo  ssmmaattrraajjuu::  ppiissaannaa  ddjjeellaa,,  ggoovvoorrnnaa  ddjjeellaa,,  rraaččuunnaallnnii  pprrooggrraammii,,  ffoottooggrraaffsskkaa  
ddjjeellaa,,  ddjjeellaa  pprrooiizzvveeddeennaa  ppoossttuuppkkoomm  sslliiččnniimm  ffoottooggrraaffsskkoomm,,  kkaarrttooggrraaffsskkaa  ddjjeellaa,,  pprriikkaazzii  zznnaannssttvveennee  iillii  
tteehhnniiččkkee  pprriirrooddee,,  kkaaoo  ššttoo  ssuu  ccrrtteežžii,,  ppllaannoovvii,,  sskkiiccee,,  ttaabblliiccee  ii  ddrr..,,  pprriijjeevvooddii  ii  pprriillaaggooddbbee  aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa  kkoojjee  
ssuu  oorriiggiinnaallnnee  iinntteelleekkttuuaallnnee  ttvvoorreevviinnee  iinnddiivviidduuaallnnoogg  kkaarraakktteerraa  ii  pprreeddssttaavvlljjaajjuu  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo,,  zzbbiirrkkee  
ssaammoossttaallnniihh  aauuttoorrsskkiihh  ddjjeellaa,,  ppooddaattaakkaa  iillii  ddrruuggee  ggrraađđee  kkaaoo  ššttoo  ssuu  zzbboorrnniiccii  rraaddoovvaa,,  bbaazzee  ppooddaattaakkaa  ii  ssll..  kkoojjee  
pprreemmaa  iizzbboorruu  iillii  rraassppoorreedduu  ssaassttaavvnniihh  eelleemmeennaattaa  ččiinnee  vvllaassttiittee  iinntteelleekkttuuaallnnee  ttvvoorreevviinnee..  
  
BBaazzee  ppooddaattaakkaa,,  kkaaoo  zzbbiirrkkee  uurreeđđeennee  ppoo  ooddrreeđđeennoomm  ssuussttaavvuu  iillii  mmeettooddii,,  aa  ččiijjii  ssuu  eelleemmeennttii  ppoojjeeddiinnaaččnnoo  
pprriissttuuppaaččnnii  eelleekkttrroonniiččkkiimm  iillii  ddrruuggiimm  ssrreeddssttvviimmaa,,  ssmmaattrraajjuu  ssee  aauuttoorrsskkiimm  ddjjeelliimmaa..  
  
NNaavveeddeennii  pprriimmjjeerrii  iizz  pprreetthhooddnnoogg  ssttaavvkkaa  oovvoogg  ččllaannkkaa  nnaavveeddeennii  ssuu  pprriimmjjeerriiccee  ii  ttaakkssaattiivvnnoo,,  aa  rraaddii  bboolljjee  
oorriijjeennttaacciijjee  kkoodd  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa  
 



PPaaggee  3355  ooff  5511  
  

Način nastanka autorskih djela i prava autora djela nastalog u obavljanju radnog odnosa 
 

ČČllaannaakk  9966..  
 

AAuuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  ssttvvoorreennoo  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu,,  oozznnaaččaavvaa  ddjjeelloo  kkoojjee  zzaa  vvrriijjeemmee  ttrraajjaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  kkoodd  
ooddrreeđđeennoogg  ppoossllooddaavvccaa  ssttvvoorrii  aauuttoorr  ––  zzaappoosslleenniikk  iizzvvrrššaavvaajjuuććii  ssvvoojjee  oobbvveezzee  iillii  ppoo  uuppuuttaammaa  ttooggaa  
ppoossllooddaavvccaa..    
  
OOddnnoossii  uu  ppoogglleedduu  aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa  ssttvvoorreennoogg  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  uurreeđđuujjuu  ssee  ZZaakkoonnoomm,,  oo  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  
iillii  ddrruuggiimm  aakkttoomm  kkoojjiimm  ssee  uurreeđđuujjuu  rraaddnnii  ooddnnoossii..  
  
  
AAuuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  mmoožžee  nnaassttaattii  nnaa  nnaaččiinnee  ooppiissaannee  uu  sslljjeeddeeććiimm  ssttaavvcciimmaa  oovvoogg  ččllaannkkaa..  
  
ZZaappoosslleenniiccii  kkoodd  PPoossllooddaavvccaa  mmoogguu  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  iizzvvrrššiittii  uu  ookkvviirruu  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ttjj..  kkaaddaa  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  
nnaassttaajjee  zzaa  vvrriijjeemmee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ssaa  ssrreeddssttvviimmaa  PPoossllooddaavvccaa  ii  ppoo  nnaalloogguu  ii  uuppuuttii  PPoossllooddaavvccaa..    
IIsskkoorriiššttaavvaannjjee  ttaakkvvoogg  aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa  pprriippaaddaa  PPoossllooddaavvccuu,,  ddookk  ssaamm  zzaappoosslleenniikk  ii  ddaalljjee  oossttaajjee  aauuttoorr  ttoogg  
ddjjeellaa..  
  
UUkkoolliikkoo  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu,,  ZZaakkoonnoomm  iillii  ddrruuggiimm  ooppććiimm  aakkttoomm  ppoossllooddaavvccaa  nniijjee  ooddrreeđđeenn  ooddnnooss  gglleeddee  
iisskkoorriiššttaavvaannjjaa  aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa  nnaassttaalloogg  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu,,  pprraavvoo  nnaa  iisskkoorriiššttaavvaannjjee  aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa  
zzaaddrraažžaavvaa  aauuttoorr  bbeezz  ooggrraanniiččeennjjaa..  
  
RRaadd  ooppiissaann  uu  pprreetthhooddnnoogg  ssttaavvkkuu  oovvoogg  ččllaannkkaa  pprreeddssttaavvlljjaa  ss  ppoorreezznnoogg  aassppeekkttaa  nneessaammoossttaallnnii  rraadd,,  jjeerr  jjee  
oobbaavvlljjaann  uu  vvrriijjeemmee  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  ssrreeddssttvviimmaa  PPoossllooddaavvccaa  ii  ppoo  uuppuuttii  PPoossllooddaavvccaa,,  ttee  nnee  ppoossttoojjii  ppoosslloovvnnii  
rriizziikk  zzaappoosslleenniikkaa  zzaa  iizzvvrrššeennjjee  ii  kkoorriišštteennjjee  ttoogg  aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa..  
  
NNaakknnaaddaa  zzaa  ttaakkvvoo  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  iissppllaaććuujjee  ssee  zzaappoosslleenniikkuu  ppuutteemm  nnjjeeggoovvee  ppllaaććee  ((ppoovveeććaannee  ppllaaććee))  nnaa  
kkoojjuu  ssee  oobbrraaččuunnaavvaajjuu  ppoorreezzii  ii  ddoopprriinnoossii  ssuukkllaaddnnoo  zzaakkoonnuu..  

  
  

ČČllaannaakk  9977..  
 

AAuuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  mmoožžee  nnaassttaattii  nnaa  nnaaččiinnee  ooppiissaannee  uu  sslljjeeddeeććiimm  ssttaavvcciimmaa  oovvoogg  ččllaannkkaa..  
  
ZZaappoosslleenniikk  mmoožžee  ssaaččiinniittii  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  ii  iizzvvaann  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  ii  bbeezz  ssrreeddssttaavvaa  PPoossllooddaavvccaa,,  ttjj..  ssvvoojjiimm  
ssrreeddssttvviimmaa  ii  uu  ssvvoojjee  sslloobbooddnnoo  vvrriijjeemmee..  
UU  ttoomm  sslluuččaajjuu  ttaajj  rraadd  pprreeddssttaavvlljjaa  ssaammoossttaallnnii  rraadd  jjeerr  ppoosslloovvnnii  rriizziikk  zzaa  iizzvvrrššeennjjee  ttoogg  ddjjeellaa  ppaaddaa  nnaa  tteerreett  
zzaappoosslleenniikkaa..  
  
ZZaa  aauuttoorrsskkoo  ddjjeelloo  iizz  pprreetthhooddnnoogg  ssttaavvkkaa  zzaappoosslleenniikk  kkaaoo  aauuttoorr  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  zzaasseebbnnuu  aauuttoorrsskkuu  nnaakknnaadduu  
nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  aauuttoorrsskkoomm  ddjjeelluu,,  aa  nnaa  kkoojjuu  nnaakknnaadduu  ppllaaććaa  ppoorreezzee,,  ddoopprriinnoossee  ii  oossttaallaa  ddaavvaannjjaa  
ssuukkllaaddnnoo  zzaakkoonnuu..  
  
AAuuttoorrsskkaa  nnaakknnaaddaa  iizz  pprreetthhooddnnoogg  ssttaavvkkaa  pprreeddssttaavvlljjaa  ssaammoossttaallnnii  pprriihhoodd  kkoojjii  nniijjee  vveezzaann  uuzz  rraaddnnii  ooddnnooss..  
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ČČllaannaakk  9988..  
  

SSvvee  ooddrreeddbbee  oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa  kkoojjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  aauuttoorrsskkaa  ddjjeellaa  ssuu  iinnssttrruukkttiivvnnoogg  kkaarraakktteerraa  kkaakkoo  bbii  ssee  
zzaappoosslleenniikkuu  ii  PPoossllooddaavvccuu  llaakkššee  oommoogguuććiilloo  iiddeennttiiffiicciirraannjjee  ddaa  llii  jjee  nneekkoo  ddjjeelloo  aauuttoorrsskkoo  iillii  nnee,,  ttee  ddaa  llii  
pprreeddssttaavvlljjaa  ssaammoossttaallnnii  iillii  nneessaammoossttaallnnii  rraadd..  
 

ČČllaannaakk  9999..  
  

RRaaddii  llaakkššee  pprriimmjjeennee  ooddrreeddbbii  oovvee  ggllaavvee  PPrraavviillnniikkaa,,  aa  kkoojjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  ppoossttoojjaannjjee  ooddnnoossnnoo  nneeppoossttoojjaannjjee  
aauuttoorrsskkoogg  ddjjeellaa,,  ooddnnoossnnoo  ooddrreeđđiivvaannjjaa  ddaa  llii  nneekkoo  ddjjeelloo  pprreeddssttaavvlljjaa  ssaammoossttaallnnii  iillii  nneessaammoossttaallnnii  rraadd,,  
uuppuuććuujjee  ssee  nnaa  pprriimmjjeennuu  UUppuuttaa  iizz  ssuussttaavvaa  zzaa  uupprraavvlljjaannjjee  kkvvaalliitteettoomm  rraaddaa  PPoossllooddaavvccaa..  
 
 
 
 
XIV. NAKNADA ŠTETE  
 
Odgovornost zaposlenika  

ČČllaannaakk  110000..  
 

ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  nnaa  rraadduu  iillii  uu  ssvveezzii  ss  rraaddoomm  nnaammjjeerrnnoo  iillii  zzbboogg  kkrraajjnnjjee  nneeppaažžnnjjee  uuzzrrookkuujjee  šštteettuu  PPoossllooddaavvccuu,,  
dduužžaann  jjee  ttuu  šštteettuu  nnaakknnaaddiittii..    
  
AAkkoo  šštteettuu  uuzzrrookkuujjee  vviiššee  zzaappoosslleenniikkaa,,  ssvvaakkii  zzaappoosslleenniikk  ooddggoovvaarraa  zzaa  ddiioo  šštteettee  kkoojjuu  jjee  uuzzrrookkoovvaaoo..    
  
AAkkoo  ssee  zzaa  ssvvaakkoogg  zzaappoosslleenniikkaa  nnee  mmoožžee  uuttvvrrddiittii  ddiioo  šštteettee  kkoojjuu  jjee  oonn  uuzzrrookkoovvaaoo,,  ssmmaattrraa  ssee  ddaa  ssuu  ssvvii  
zzaappoosslleenniiccii  ppooddjjeeddnnaakkoo  ooddggoovvoorrnnii  ii  šštteettuu  nnaakknnaađđuujjuu  uu  jjeeddnnaakkiimm  ddiijjeelloovviimmaa..    
  
AAkkoo  jjee  vviiššee  zzaappoosslleenniikkaa  uuzzrrookkoovvaalloo  šštteettuu  kkaazznneenniimm  ddjjeelloomm  ppooččiinnjjeenniimm  ss  nnaammjjeerroomm,,  zzaa  šštteettuu  ooddggoovvaarraajjuu  
ssoolliiddaarrnnoo..  
  
VViissiinnaa  šštteettee  uuttvvrrđđuujjee  ssee  nnaa  oossnnoovvii  ccjjeenniikkaa  iillii  kknnjjiiggoovvooddssttvveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  oošštteeććeenniihh  ssttvvaarrii..  UU  sslluuččaajjuu  
ppoottrreebbee,,  PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  iimmeennoovvaattii  PPoovvjjeerreennssttvvoo  zzaa  uuttvvrrđđiivvaannjjee  šštteettee  ččiijjii  jjee  zzaaddaattaakk  uuttvvrrddiittii  ookkoollnnoossttii  
ppoodd  kkoojjiimmaa  jjee  šštteettaa  nnaassttaallaa  ttee  ooddggoovvoorrnnoosstt  zzaappoosslleenniikkaa  ii  vviissiinnuu  šštteettee..  
AAkkoo  ttiihh  ppooddaattaakkaa  nneemmaa,,  vviissiinnaa  šštteettee  ssee  pprrooccjjeennjjuujjee..  PPrrooccjjeennaa  vvrriijjeeddnnoossttii  oošštteeććeennee  ssttvvaarrii  vvrrššii  ssee  
vvjjeeššttaaččeennjjeemm..    

  
ČČllaannaakk    110011..  

 
UUkkoolliikkoo  PPoossllooddaavvaacc  nnaammiirrii  šštteettuu  kkoojjuu  jjee  zzaappoosslleenniikk  pprroouuzzrrooččiioo  ttrreeććoojj  oossoobbii,,  PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  oodd  
zzaappoosslleenniikkaa  zzaahhttiijjeevvaattii  nnaakknnaadduu  iissppllaaććeennoogg  iizznnoossaa..    
  
PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  zzaappoosslleenniikkaa  oosslloobbooddiittii  nnaakknnaaddee  šštteettee  uu  cciijjeelloossttii  iillii  ddjjeelloommiiččnnoo  aakkoo  šštteettaa  nniijjee  uuččiinnjjeennaa  
nnaammjjeerrnnoo,,  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  ppoodduuzzeeoo  ssvvee  ddaa  ssee  šštteettaa  ssmmaannjjii,,  kkaaoo  ii  uu  sslluuččaajjuu  aakkoo  bbii  ppllaaććaannjjeemm  nnaakknnaaddee  
šštteettee  oobbiitteelljj  zzaappoosslleenniikkaa  bbiillaa  ddoovveeddeennaa  uu  tteešškkuu  mmaatteerriijjaallnnuu  ssiittuuaacciijjuu..    
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Odgovornost Poslodavca  
ČČllaannaakk  110022..  
 

AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  pprreettrrppii  šštteettuu  nnaa  rraadduu  iillii  uu  ssvveezzii  ss  rraaddoomm,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  nnaakknnaaddiittii  šštteettuu  
ppoo  ooppććiimm  pprrooppiissiimmaa  oobbvveezznnoogg  pprraavvaa..    
  
PPrraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  šštteettee  iizz  sstt..  11  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  ooddnnoossii  ssee  ii  nnaa  šštteettuu  kkoojjuu  jjee  PPoossllooddaavvaacc  uuzzrrookkoovvaaoo  
zzaappoosslleenniikkuu  ppoovvrreeddoomm  nnjjeeggoovviihh  pprraavvaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..  
 
 
 
XV. POSLOVNA TAJNA  

ČČllaannaakk  110033..  
 

PPoodd  ppoosslloovvnnoomm  ttaajjnnoomm  ppooddrraazzuummiijjeevvaa  ssee  ssvvee  ššttoo  PPoossllooddaavvaacc  ppoosseebbnnoomm  ooddlluukkoomm  pprrooggllaassii  ppoosslloovvnnoomm  
ttaajjnnoomm..  
  
SSvvii  zzaappoosslleenniiccii  mmoorraajjuu  bbiittii  uuppoozznnaattii  ss  ooddlluukkoomm  oo  pprrooggllaaššaavvaannjjuu  ooddrreeđđeennoogg  ppooddaattkkaa  ppoosslloovvnnoomm  ttaajjnnoomm..  
  
PPooddaaccii  kkoojjii  ssee  ssmmaattrraajjuu  ppoosslloovvnnoomm  ttaajjnnoomm  ssmmiijjuu  ssee  pprriiooppććiittii  zzaaiinntteerreessiirraanniimm  pprraavvnniimm  ii  ffiizziiččkkiimm    oossoobbaammaa  
ssaammoo  uuzz  pprreetthhooddnnoo  ooddoobbrreennjjee  oovvllaašštteennee  oossoobbee  PPoossllooddaavvccaa..      
  
 
 
 
 
XVI. ZABRANA NATJECANJA ZAPOSLENIKA S POSLODAVCEM II  SSUUKKOOBB  IINNTTEERREESSAA  
 
Zakonska zabrana natjecanja 

ČČllaannaakk  110044..  
 

ZZaappoosslleenniikk  nnee  ssmmiijjee  bbeezz  ooddoobbrreennjjaa  PPoossllooddaavvccaa,,  zzaa  ssvvoojj  iillii  ttuuđđii  rraaččuunn,,  sskkllaappaattii  ppoosslloovvee  iizz  ddjjeellaattnnoossttii  kkoojjuu  
oobbaavvlljjaa  PPoossllooddaavvaacc  ((zzaakkoonnsskkaa  zzaabbrraannaa  nnaattjjeeccaannjjaa))..    
  
AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  ppoossttuuppii  pprroottiivvnnoo  pprrvvoomm  ssttaavvkkuu  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  ttrraažžiittii  oodd  zzaappoosslleenniikkaa  
nnaakknnaadduu  pprreettrrpplljjeennee  šštteettee  iillii  mmoožžee  ttrraažžiittii  ddaa  ssee  sskklloopplljjeennii  ppoossaaoo  ssmmaattrraa  sskklloopplljjeenniimm  zzaa  nnjjeeggoovv  rraaččuunn,,  
ooddnnoossnnoo  ddaa  mmuu  zzaappoosslleenniikk  pprreeddaa  zzaarraadduu  oossttvvaarreennuu  iizz  ttaakkvvooggaa  ppoossllaa  iillii  ddaa  nnaa  nnjjeeggaa  pprreenneessee  ppoottrraažžiivvaannjjaa  
zzaarraaddee  iizz  ttaakkvvooggaa  ppoossllaa..    
  
PPrraavvoo  PPoossllooddaavvccaa  iizz  ssttaavvkkaa  22..  oovvoogg  ččllaannkkaa  pprreessttaajjee  uu  rrookkuu  ttrrii  mmjjeesseeccaa  oodd  ddaannaa  kkaaddaa  jjee  PPoossllooddaavvaacc  
ssaazznnaaoo  zzaa  sskkllaappaannjjee  ppoossllaa,,  aa  ssvvaakkaakkoo  nnaakkoonn  ppeett  ggooddiinnaa  oodd  sskkllaappaannjjaa  ppoossllaa..    
  
AAkkoo  jjee  uu  vvrriijjeemmee  zzaassnniivvaannjjaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  PPoossllooddaavvaacc  zznnaaoo  ddaa  ssee  zzaappoosslleenniikk  bbaavvii  oobbaavvlljjaannjjeemm  
ooddrreeđđeenniihh  ppoosslloovvaa,,  aa  nniijjee  oodd  nnjjeeggaa  zzaahhttiijjeevvaaoo  ddaa  ssee  pprreessttaannee  ttiimmee  bbaavviittii,,  ssmmaattrraa  ssee  ddaa  jjee  zzaappoosslleenniikkuu  
ddaaoo  ooddoobbrreennjjee  zzaa  bbaavvlljjeennjjee  ttaakkvviimm  ppoosslloomm..    
  
RRaadd  zzaappoosslleenniikkaa  iizzvvaann  FFaakkuulltteettaa  ttee  ffiinnaanncciijjsskkii  iillii  bbiilloo  kkoojjii  ddrruuggii  oossoobbnnii  iinntteerreessii  kkoojjii  iizz  ttaakkvvoogg  rraaddaa  
pprrooiizzllaazzee,,  nnee  ssmmiijjuu  bbiittii  uu  ssuukkoobbuu  ssaa  zzaappoosslleenniikkoovviimm  rreeddoovvnniimm  rraaddnniimm  oobbvveezzaammaa  ii  ss  ooppććiimm  iinntteerreessiimmaa  
FFaakkuulltteettaa..  
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DDeekkaann  ććee  zzaabbrraanniittii  iillii  ooggrraanniiččiittii  rraadd  zzaappoosslleenniikkaa  uu  sslluuččaajjuu  ssuukkoobbaa  iinntteerreessaa..  
  
SSuukkoobboomm  iinntteerreessaa  ssmmaattrraa  ssee  ssvvaakkoo  ddjjeelloovvaannjjee  zzaappoosslleenniikkaa  uu  ppooddrruuččjjuu  ddjjeellaattnnoossttii  FFaakkuulltteettaa  kkoojjiimm  
zzaappoosslleenniikk  oossttvvaarruujjee  ffiinnaanncciijjsskkuu  kkoorriisstt  iillii  bbiilloo  kkoojjii  ddrruuggii  oossoobbnnii  iinntteerreess  iillii  iinntteerreess  ssvvoojjee  oobbiitteelljjii  iillii  bblliižžiihh  
rroođđaakkaa  iillii  iinntteerreess  ddrruuggiihh  oossoobbaa  iillii  oorrggaanniizzaacciijjaa  ss  kkoojjiimmaa  zzaappoosslleenniikk  uu  ppoosslloovvnnoomm  ooddnnoossuu  iillii  jjee  bbiioo  uu  
ppoosslloovvnnoomm  ooddnnoossuu,,  aakkoo  ssee  rraaddii  oo  ppoosslloovviimmaa  kkoojjii  bbii  mmooggllii  šštteettiittii  iinntteerreessiimmaa  FFaakkuulltteettaa  iillii  aakkoo  ssee  rraaddii  oo  
uuggoovvoorruu  ss  oorrggaanniizzaacciijjoomm  kkoojjaa  ssvvoojjoomm  ddjjeellaattnnooššććuu  kkoonnkkuurriirraa  FFaakkuulltteettuu..  
  
SSuukkoobboomm  iinntteerreessaa  nnee  ssmmaattrraa  ssee  ssuurraaddnnjjaa  zzaappoosslleenniikkaa  ss  vviissookkiimm  uuččiilliiššttiimmaa  uu  zznnaannssttvveennoomm  rraadduu  ii  
iizzvvoođđeennjjuu  ssttuuddiijjsskkiihh  pprrooggrraammaa  vviissookkiihh  uuččiilliiššttaa..  
  

  
ČČllaannaakk  110055..  

  
ZZaa  ssuuddjjeelloovvaannjjee  uu  iizzvvoođđeennjjuu  ssvveeuuččiilliiššnnee  nnaassttaavvee  nnaa  ddrruuggiimm  ssvveeuuččiilliiššttiimmaa  iillii  nnaassttaavvee  nnaa  ssttrruuččnniimm  
ssttuuddiijjiimmaa  iizz  ppooddrruuččjjaa  ddjjeellaattnnoossttii  ppoossllooddaavvccaa,,  zzaappoosslleenniikk  jjee  oobbvveezzaann  ppooddnniijjeettii  ppiissaannii  zzaahhttjjeevv  zzaa  iizzddaavvaannjjee  
ssuuggllaassnnoossttii  ssuuppoottppiissaann  oodd  ssttrraannee  pprreeddssttoojjnniikkaa  ZZaavvooddaa..  
  
FFaakkuulltteettsskkoo  vviijjeeććee  ddaajjee  ssuuggllaassnnoosstt  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ooddnnoossnnoo  ddoonnoossii  ppiissmmeennuu  ooddlluukkuu  oo  
uusskkrraaććiivvaannjjuu  ssuuggllaassnnoossttii  uu  rrookkuu  oodd  1155  ddaannaa  oodd  ddaannaa  ppooddnnooššeennjjaa  zzaahhttjjeevvaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  vvooddii  eevviiddeenncciijjuu  zzaahhttjjeevvaa  zzaa  iizzddaavvaannjjee  ssuuggllaassnnoossttii  ii  ooddlluukkaa  oo  ddaavvaannjjuu  iillii  uusskkrraaććiivvaannjjuu  
ssuuggllaassnnoossttii  zzaa  ssuuddjjeelloovvaannjjee  uu  iizzvvoođđeennjjuu  ssvveeuuččiilliiššnnee  nnaassttaavvee  iillii  nnaassttaavvee  nnaa  ssttrruuččnniimm  ssttuuddiijjiimmaa..  
  
NNaa  zzaahhttjjeevv  nneeppoossrreeddnnoo  zzaaiinntteerreessiirraannoogg  zzaappoosslleenniikkaa  iillii  ssiinnddiikkaallnnoogg  ppoovvjjeerreenniikkaa  ppoossllooddaavvaacc  ććee  oommoogguuććiittii  
uuvviidd  uu  eevviiddeenncciijjuu  iizz  ssttaavvkkaa  33..  oovvoogg  ččllaannkkaa..  

  
  

ČČllaannaakk  110066..  
  
ZZaabbrraannaa  zzaappoosslleenniikkuu  ddaa  bbeezz  ooddoobbrreennjjaa  ppoossllooddaavvccaa  oobbaavvlljjaa  ppoosslloovvee  iizz  ddjjeellaattnnoossttii  kkoojjuu  oobbaavvlljjaa  
ppoossllooddaavvaacc  ooddnnoossii  ssee  nnaa  oobbaavvlljjaannjjee  rraaddaa  uu  ssvviimm  oobblliicciimmaa  pprraavvnniihh  ooddnnoossaa  ((uuggoovvoorr  oo  rraadduu,,  uuggoovvoorr  oo  ddjjeelluu,,  
uuggoovvoorr  oo  aauuttoorrsskkoomm  ddjjeelluu  ii  ssll..))..  
 
ZZaakkoonnsskkaa  zzaabbrraannaa  ttrraajjee  ddookk  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnee  pprreessttaannee.  
 
 
 
 
XVII. PRESTANAK UGOVORA O RADU  
 
Načini prestanka ugovora o radu  
 

ČČllaannaakk  110077..  
UUggoovvoorr  oo  rraadduu  pprreessttaajjee::    
--  ssmmrrććuu  zzaappoosslleenniikkaa,,    
--  ssmmrrććuu  ppoossllooddaavvccaa  ffiizziiččkkee  oossoobbee  iillii  pprreessttaannkkoomm  oobbrrttaa  ppoo  ssiillii  zzaakkoonnaa  iillii  bbrriissaannjjeemm  ppoojjeeddiinnccaa        
    iizz  rreeggiissttrraa  uu  sskkllaadduu  ss  ppoosseebbnniimm  pprrooppiissiimmaa,,  
--  iisstteekkoomm  vvrreemmeennaa  nnaa  kkoojjee  jjee  sskklloopplljjeenn  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,    
--  kkaaddaa  zzaappoosslleenniikk  nnaavvrrššii  6655  ggooddiinnaa  žžiivvoottaa  ii  1155  ggooddiinnaa  mmiirroovviinnsskkoogg  ssttaažžaa,,  oossiimm  aakkoo  ssee  PPoossllooddaavvaacc  ii      
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    zzaappoosslleenniikk  ddrruuggaaččiijjee  nnee  ddooggoovvoorree,,    
--  ddoossttaavvoomm  pprraavvoommooććnnoogg  rrjjeeššeennjjaa  oo  pprriizznnaannjjuu  pprraavvaa  nnaa  iinnvvaalliiddsskkuu  mmiirroovviinnuu  zzbboogg  ppoottppuunnoogg          
    gguubbiittkkaa    rraaddnnee  ssppoossoobbnnoossttii,,      
--  ssppoorraazzuummoomm  zzaappoosslleenniikkaa  ii  PPoossllooddaavvccaa,,    
--  oottkkaazzoomm,,    
--  ooddlluukkoomm  nnaaddlleežžnnoogg  ssuuddaa..    
  
UUggoovvoorr  oo  rraadduu  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjii  jjee  iizzaabbrraann  uu  zznnaannssttvveennoo--nnaassttaavvnnoo  zzvvaannjjee  ii  nnaa  rraaddnnoo  mmjjeessttoo::  rreeddoovviittoogg  
pprrooffeessoorraa  uu  ttrraajjnnoomm  zzvvaannjjuu,,  pprreessttaajjee  pprreemmaa  ooddrreeddbbaammaa  ZZaakkoonnaa  oo  zznnaannssttvveennoojj  ddjjeellaattnnoossttii  ii  vviissookkoomm  
oobbrraazzoovvaannjjuu..  
 
 
Sporazum o prestanku ugovora o radu  

 
ČČllaannaakk  110088..  

  
PPoonnuudduu  zzaa  sskkllaappaannjjee  ssppoorraazzuummaa  oo  pprreessttaannkkuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  mmoožžee  ddaattii  zzaappoosslleenniikk  ii  PPoossllooddaavvaacc..    
  
SSppoorraazzuumm  oo  pprreessttaannkkuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaakklljjuuččuujjee  ssee  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu  ii  ssaaddrržžii  oossoobbiittoo::    
--  ppooddaattkkee  oo  ssttrraannkkaammaa  ii  nnjjiihhoovvoomm  pprreebbiivvaalliiššttuu,,  ooddnnoossnnoo  ssjjeeddiiššttuu,,    
--  ddaattuumm  pprreessttaannkkaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..    
  
SSppoorraazzuumm  oo  pprreessttaannkkuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ppoottppiissuujjuu  zzaappoosslleenniikk  ii  ddeekkaann..    
  
 
Obveza savjetovanja prije donošenja odluke o otkazu 

 
ČČllaannaakk  110099..  

  
PPrriijjee  ddoonnooššeennjjaa  ooddlluukkee  vvaažžnnee  zzaa  ppoolloožžaajj  zzaappoosslleenniikkaa,,  ppoossllooddaavvaacc  ssee  mmoorraa  ssaavvjjeettoovvaattii  ss  rraaddnniiččkkiimm  
vviijjeeććeemm  ooddnnoossnnoo  ssiinnddiikkaallnniimm  ppoovvjjeerreenniikkoomm  oo  nnaammjjeerraavvaannoojj  ooddlluuccii,,  ttee  mmoorraa  rraaddnniiččkkoomm  vviijjeeććuu  ooddnnoossnnoo  
ssiinnddiikkllaannoomm  ppoovvjjeerreenniikkuu  ddoossttaavviittii  ssvvee  ppooddaattkkee  vvaažžnnee  zzaa  ddoonnooššeennjjee  ooddlluukkee..    
  
OOddlluukkaa  ppoossllooddaavvccaa  ddoonneesseennaa  pprroottiivvnnoo  ooddrreeddbbaammaa  ZZaakkoonnaa  oo  oobbvveezzii  ssaavvjjeettoovvaannjjaa  ss  rraaddnniiččkkiimm  vviijjeeććeemm  
ooddnnoossnnoo  ssiinnddiikkaallnniimm  ppoovvjjeerreenniikkoomm  nniišštteettnnaa  jjee..  
  
 
 
Otkaz ugovora o radu  
 
Redoviti otkaz ugovora o radu 

 
ČČllaannaakk    111100..  

 
UUggoovvoorr  oo  rraadduu  mmoogguu  oottkkaazzaattii  PPoossllooddaavvaacc  ii  zzaappoosslleenniikk..  
  
PPoossllooddaavvaacc  mmoorraa  ppiissaannuu  ooddlluukkuu  oo  oottkkaazzuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ddoossttaavviittii  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjeemmuu  oottkkaazzuujjee  uuggoovvoorr  
oo  rraadduu..  
  
PPoossllooddaavvaacc  mmoožžee  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  uuzz  oottkkaazznnii  rrookk  aakkoo  zzaa  ttoo  iimmaa  oopprraavvddaann  rraazzlloogg,,  uu  sslluuččaajjuu::    
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--  aakkoo  pprreessttaannee  ppoottrreebbaa  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  ooddrreeđđeennoogg  ppoossllaa  zzbboogg  ggoossppooddaarrsskkiihh,,  tteehhnniiččkkiihh  iillii  oorrggaanniizzaacciijjsskkiihh  
rraazzllooggaa  ((ppoosslloovvnnoo  uuvvjjeettoovvaannii  oottkkaazz)),,    
  
--  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  nniijjee  uu  mmoogguuććnnoossttii  uurreeddnnoo  iizzvvrrššaavvaattii  ssvvoojjee  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  zzbboogg  ooddrreeđđeenniihh  
ttrraajjnniihh  oossoobbiinnaa  iillii  ssppoossoobbnnoossttii  ((oossoobbnnoo  uuvvjjeettoovvaannii  oottkkaazz)),,    
  
--  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  kkrrššii  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ((oottkkaazz  uuvvjjeettoovvaann  sskkrriivvlljjeenniimm  ppoonnaaššaannjjeemm  zzaappoosslleenniikkaa))..    
  
--  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  nniijjee  zzaaddoovvoolljjiioo  nnaa  pprroobbnnoomm  rraadduu  ((oottkkaazz  zzbboogg  nneezzaaddoovvoolljjaavvaannjjaa  nnaa  pprroobbnnoomm  rraadduu))..  
  
PPrrii  ooddlluuččiivvaannjjuu  oo  ppoosslloovvnnoo  uuvvjjeettoovvaannoomm  oottkkaazzuu,,  PPoossllooddaavvaacc  mmoorraa  vvooddiittii  rraaččuunnaa  oo  ttrraajjaannjjuu  rraaddnnoogg  
ooddnnoossaa,,  ssttaarroossttii  ii  oobbvveezzaammaa  uuzzddrržžaavvaannjjaa  kkoojjee  tteerreettee  zzaappoosslleenniikkaa..    
  
PPoosslloovvnnoo  ii  oossoobbnnoo  uuvvjjeettoovvaannii  oottkkaazz  ddooppuušštteenn  jjee  ssaammoo  aakkoo  PPoossllooddaavvaacc  nnee  mmoožžee  zzaappoosslliittii  zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  
nneekkiimm  ddrruuggiimm  ppoosslloovviimmaa  iillii  aakkoo  PPoossllooddaavvaacc  nnee  mmoožžee  oobbrraazzoovvaattii  iillii  oossppoossoobbiittii  zzaappoosslleenniikkaa  zzaa  rraadd  nnaa  
nneekkiimm  ddrruuggiimm  ppoosslloovviimmaa..  
ZZaappoosslleenniikk  mmoožžee  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  uuzz  pprrooppiissaannii  iillii  uuggoovvoorreennii  oottkkaazznnii  rrookk  nnee  nnaavvooddeeććii  zzaa  ttoo  rraazzlloogg..    
  
IIzznniimmnnoo,,  uukkoolliikkoo  jjee  uuggoovvoorreennii  iillii  pprrooppiissaannii  oottkkaazznnii  rrookk  dduužžii  oodd  mmjjeesseecc  ddaannaa,,  zzaappoosslleenniikk  mmoožžee  kkoorriissttiittii  
oottkkaazznnii  rrookk  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  mmjjeesseecc  ddaannaa  aakkoo  zzaa  ttoo  nnaavveeddee  oossoobbiittoo  vvaažžaann  rraazzlloogg..    
  
PPrriijjee  rreeddoovviittoogg  oottkkaazziivvaannjjaa  uuvvjjeettoovvaannoogg  ppoonnaaššaannjjeemm,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkaa  ppiissmmeennoo  
uuppoozzoorriittii  nnaa  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ii  uukkaazzaattii  mmuu  nnaa  mmoogguuććnnoosstt  oottkkaazzaa  zzaa  sslluuččaajj  nnaassttaavvkkaa  kkrrššeennjjaa  ttiihh  
oobbvveezzaa,,  oossiimm  aakkoo  ppoossttoojjee  ookkoollnnoossttii  zzbboogg  kkoojjiihh  nniijjee  oopprraavvddaannoo  ooččeekkiivvaattii  oodd  PPoossllooddaavvccaa  ddaa  ttoo  uuččiinnii..    
  
PPrriijjee  rreeddoovviittoogg  oottkkaazziivvaannjjaa  uuvvjjeettoovvaannoogg  ppoonnaaššaannjjeemm  iillii  rraaddoomm  zzaappoosslleenniikkaa,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  
oommoogguuććiittii  zzaappoosslleenniikkuu  ddaa  iizznneessee  ssvvoojjuu  oobbrraannuu..  
 

  
ČČllaannaakk  111111..  
 

PPoossllooddaavvaacc  kkoojjii  jjee  ppoosslloovvnnoo  uuvvjjeettoovvaanniimm  oottkkaazzoomm  oottkkaazzaaoo  zzaappoosslleenniikkuu,,  nnee  ssmmiijjee  ššeesstt  mmjjeesseeccii  oodd  ddaannaa  
ddoossttaavvee  ooddlluukkee  oo  oottkkaazzuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  zzaappoosslleenniikkaa,,  nnaa  iissttiimm  ppoosslloovviimmaa  zzaappoosslliittii  ddrruuggoogg  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
AAkkoo  uu  rrookkuu  iizz  sstt..  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  nnaassttaannee  ppoottrreebbaa  zzaappooššlljjaavvaannjjaa  zzbboogg  oobbaavvlljjaannjjaa  iissttiihh  ppoosslloovvaa,,  
ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  ppoonnuuddiittii  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu    zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjeemm  jjee  oottkkaazzaaoo  iizz  ppoosslloovvnnoo  
uuvvjjeettoovvaanniihh  rraazzllooggaa..  
 
 
 
Izvanredni otkaz  

ČČllaannaakk  111122..  
 

PPoossllooddaavvaacc  ii  zzaappoosslleenniikk  iimmaajjuu  mmoogguuććnnoosstt  oottkkaazzaattii  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  sskklloopplljjeenn  nnaa  nneeooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee  iillii  
ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  bbeezz  oobbvveezzee  ppooššttiivvaannjjaa  pprrooppiissaannoogg  iillii  uuggoovvoorreennoogg  oottkkaazznnoogg  rrookkaa  ((iizzvvaannrreeddnnii  oottkkaazz)),,  
aakkoo  zzbboogg  oossoobbiittoo  tteešškkee  ppoovvrreeddee  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  uuzz  uuvvaažžaavvaannjjee  ssvviihh  ookkoollnnoossttii  ii  iinntteerreessaa  oobbiijjuu  
uuggoovvoorrnniihh  ssttrraannaakkaa,,  nnaassttaavvaakk  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  nniijjee  mmoogguućć..  
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UUggoovvoorr  oo  rraadduu  mmoožžee  ssee  iizzvvaannrreeddnnoo  oottkkaazzaattii  ssaammoo  uu  rrookkuu  oodd  ppeettnnaaeesstt  ddaannaa  oodd  ddaannaa  ssaazznnaannjjaa  zzaa  
ččiinnjjeenniiccuu  nnaa  kkoojjoojj  ssee  iizzvvaannrreeddnnii  oottkkaazz  tteemmeelljjii..  
  
SSttrraannkkaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  kkoojjaa,,  uu  sslluuččaajjuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  iizzvvaannrreeddnnoo  oottkkaažžee  uuggoovvoorr  oo  rraadduu,,  iimmaa  
pprraavvoo  oodd  ssttrraannkkee  kkoojjaa  jjee  kkrriivvaa  zzaa  oottkkaazz  ttrraažžiittii  nnaakknnaadduu  šštteettee  zzbboogg  nneeiizzvvrrššeennjjaa  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  pprreeuuzzeettiihh  
oobbvveezzaa..  
PPrriijjee  iizzvvaannrreeddnnoogg  oottkkaazziivvaannjjaa  uuvvjjeettoovvaannoogg  ppoonnaaššaannjjeemm  iillii  rraaddoomm  zzaappoosslleenniikkaa,,  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  
oommoogguuććiittii  zzaappoosslleenniikkuu  ddaa  iizznneessee  ssvvoojjuu  oobbrraannuu  pprreedd  ttiijjeelliimmaa  ffaakkuulltteettaa  kkoojjaa  ssuuddjjeelluujjuu  uu  ppoossttuuppkkuu..  
  
UU  sslluuččaajjuu  nnaammjjeerree  iizzvvaannrreeddnnoogg  oottkkaazziivvaannjjaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  PPoossllooddaavvaacc  ććee  vvooddiittii  rraaččuunnaa  oo  eettiiččkkoomm  
kkooddeekkssuu  SSvveeuuččiilliiššttaa  uu  ZZaaggrreebbuu,,    pprraavviillnniicciimmaa  kkoojjii  ssuu  nnaa  ssnnaazzii  ttee  mmiiššlljjeennjjuu  ssiinnddiikkaallnnoogg  PPoovvjjeerreenniikkaa..  
 
 
 
 
Povreda obveza iz radnog odnosa 

ČČllaannaakk  111133..  
 

SSmmaattrraa  ssee  ddaa  jjee  zzaappoosslleenniikk  oossoobbiittoo  tteešškkoo  ppoovvrriijjeeddiioo  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  aakkoo::    
  --  nneeoopprraavvddaannoo  iizzoossttaannee  ss  ppoossllaa  ppeett  ddaannaa  uuzzaassttooppccee,,    
  --  ooddaa  ppoosslloovvnnuu  ttaajjnnuu  PPoossllooddaavvccaa,,    
  --  pprreekkrrššii  zzaakkoonnsskkuu  zzaabbrraannuu  nnaattjjeeccaannjjaa,,    
  --  pprroottuupprraavvnnoo  pprriibbaavvii  zznnaattnnuu  mmaatteerriijjaallnnuu  kkoorriisstt  zzaa  sseebbee  iillii  ddrruuggooggaa,,  aa  nnaa  šštteettuu  PPoossllooddaavvccaa,,    
  --  nnaammjjeerrnnoo  iillii  iizz  ggrruubbee  nneeppaažžnnjjee  uuččiinnii  šštteettuu  nnaa  iimmoovviinnii  PPoossllooddaavvccaa,,  ooddnnoossnnoo  ppoovvrriijjeeddii  uugglleedd    
                          ppoossllooddaavvccaa  
  --  nnaa  rraadduu  iillii  uu  vveezzii  ss  rraaddoomm  uuččiinnii  ttaakkvvuu  rraaddnnjjuu  kkoojjaa  iimmaa  oobbiilljjeežžjjee  kkaazznneennoogg  ddjjeellaa,,  pprriivvrreeddnnoogg        
                          pprriijjeessttuuppaa  iillii  pprreekkrrššaajjaa,,    
  --  uuzznneemmiirraavvaa  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaa  ddrruuggee  zzaappoosslleenniikkee,,    
  --  iizzaazzoovvee  nneerreedd  iillii  ttuuččnnjjaavvuu  kkoodd  PPoossllooddaavvccaa..    
             

 
 
 
 
Neopravdani razlozi za otkaz  

ČČllaannaakk  111144..  
 
PPrriivvrreemmeennaa  nneennaazzooččnnoosstt  nnaa  rraadduu  zzbboogg  bboolleessttii  iillii  oozzlljjeeddee  nnee  pprreeddssttaavvlljjaa  oopprraavvddaannii  rraazzlloogg  zzaa  oottkkaazz  
uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
  
PPooddnnooššeennjjee  žžaallbbee  iillii  ttuužžbbee,,  ooddnnoossnnoo  ssuuddjjeelloovvaannjjee  uu  ppoossttuuppkkuu  pprroottiivv  PPoossllooddaavvccaa  zzbboogg  ppoovvrreeddee  
zzaakkoonnaa,,  ddrruuggoogg  pprrooppiissaa,,  kkoolleekkttiivvnnoogg  uuggoovvoorraa  iillii  pprraavviillnniikkaa  oo  rraadduu,,  ooddnnoossnnoo  oobbrraaććaannjjee  zzaappoosslleenniikkaa  
nnaaddlleežžnniimm  ttiijjeelliimmaa  ddrržžaavvnnee  vvllaassttii,,  nnee  pprreeddssttaavvlljjaa  oopprraavvddaannii  rraazzlloogg  zzaa  oottkkaazz  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
  
OObbrraaććaannjjee  zzaappoosslleenniikkaa  zzbboogg  oopprraavvddaannee  ssuummnnjjee  nnaa  kkoorruuppcciijjuu  iillii  uu  ddoobbrroojj  vvjjeerrii  ppooddnnooššeennjjee  pprriijjaavvee  oo  
ttoojj  ssuummnnjjii  ooddggoovvoorrnniimm  oossoobbaammaa  iillii  nnaaddlleežžnniimm  ttiijjeelliimmaa  ddrržžaavvnnee  vvllaassttii,,  nnee  pprreeddssttaavvlljjaa  oopprraavvddaannii  
rraazzlloogg  zzaa  oottkkaazz  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..    
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Oblik, obrazloženje i dostava otkaza  
 

ČČllaannaakk  111155..  
 

OOttkkaazz  mmoorraa  iimmaattii  ppiissaannii  oobblliikk..  
PPoossllooddaavvaacc  mmoorraa  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu  oobbrraazzlloožžiittii  oottkkaazz..  
  
OOttkkaazz  ssee  mmoorraa  ddoossttaavviittii  oossoobbii  kkoojjoojj  ssee  oottkkaazzuujjee,,  uuzz  ppiissaannuu  ppoottvvrrdduu  oo  pprriimmiittkkuu  ooddlluukkee..    
 
 
 
Otkazni rok  

ČČllaannaakk  111166..  
 

OOttkkaazznnii  rrookk  ppooččiinnjjee  tteeććii  oodd  ddaannaa  ddoossttaavvee  oottkkaazzaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
OOttkkaazznnii  rrookk  nnee  tteeččee  zzaa  vvrriijjeemmee  ttrruuddnnooććee,,  kkoorriišštteennjjaa  rrooddiilljjnnoogg,,  rrooddiitteelljjsskkoogg,,  ppoossvvoojjiitteelljjsskkoogg  ddooppuussttaa,,  
rraaddaa  ss  ppoolloovviiccoomm  ppuunnoogg  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa,,  rraaddaa  uu  sskkrraaććeennoomm  rraaddnnoomm  vvrreemmeennuu  zzbboogg  ppoojjaaččaannee  
nnjjeeggee  ddjjeetteettaa,,  ddooppuussttaa  ttrruuddnniiccee  iillii  mmaajjkkee  kkoojjaa  ddoojjii  ddiijjeettee,,  ttee  ddooppuussttaa  iillii  rraaddaa  uu  sskkrraaććeennoomm  rraaddnnoomm  
vvrreemmeennuu  rraaddii  sskkrrbbii  ii  nnjjeeggee  ddjjeetteettaa  ss  tteežžiimm  ssmmeettnnjjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu  pprreemmaa  ppoosseebbnnoomm  pprrooppiissuu  ttee  zzaa  
vvrriijjeemmee    pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd  ttiijjeekkoomm  lliijjeeččeennjjaa  iillii  ooppoorraavvkkaa  oodd  oozzlljjeeddee  nnaa  rraadduu  iillii  
pprrooffeessiioonnaallnnee  bboolleessttii,,  ttee  vvrrššeennjjaa  dduužžnnoossttii  ii  pprraavvaa  ddrržžaavvlljjaannaa  uu  oobbrraannii..    
  
OOttkkaazznnii  rrookk  nnee  tteeččee  zzaa  vvrriijjeemmee  pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd..  
  
AAkkoo  jjee  ddooššlloo  ddoo  pprreekkiiddaa  ttiijjeekkaa  oottkkaazznnoogg  rrookkaa  zzbboogg  pprriivvrreemmeennee  nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd  zzaappoosslleenniikkaa,,  
rraaddnnii  ooddnnooss  ttoomm  zzaappoosslleenniikkuu  pprreessttaajjee  nnaajjkkaassnniijjee  iisstteekkoomm  ššeesstt  mmjjeesseeccii  oodd  ddaannaa  uurruuččeennjjaa  ooddlluukkee  oo  
oottkkaazzuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
  
OOttkkaazznnii  rrookk  tteeččee  zzaa  vvrriijjeemmee  ggooddiiššnnjjeegg  ooddmmoorraa,,  ppllaaććeennoogg  ddooppuussttaa  ttee  rraazzddoobblljjaa  pprriivvrreemmeennee  
nneessppoossoobbnnoossttii  zzaa  rraadd  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjeegg  jjee  ppoossllooddaavvaacc  uu  oottkkaazznnoomm  rrookkuu  oosslloobbooddiioo  oobbvveezzee  rraaddaa,,  
oossiimm  aakkoo  kkoolleekkttiivvnniimm  uuggoovvoorroomm,,  pprraavviillnniikkoomm  oo  rraadduu  iillii  uuggoovvoorroomm  oo  rraadduu  nniijjee  ddrruuggaaččiijjee  uurreeđđeennoo..  
  
  

 
Najmanje trajanje otkaznog roka 

ČČllaannaakk  111177..  
 
TTrraajjaannjjee  oottkkaazznnoogg  rrookkaa,,  kkaaddaa  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  oottkkaazzuujjee  PPoossllooddaavvaacc,,  jjee  nnaajjmmaannjjee::    
  
ddvvaa  ttjjeeddnnaa,,  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  kkoodd  iissttoogg  ppoossllooddaavvccaa  pprroovveeoo  nneepprreekkiiddnnoo  mmaannjjee  oodd  
ggooddiinnuu  ddaannaa,,    
mmjjeesseecc  ddaannaa,,  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  kkoodd  iissttoogg  ppoossllooddaavvccaa  pprroovveeoo  nneepprreekkiiddnnoo  ggooddiinnuu  
ddaannaa,,    
mmjjeesseecc  ddaannaa  ii  ddvvaa  ttjjeeddnnaa  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  kkoodd  iissttoogg  ppoossllooddaavvccaa  pprroovveeoo  
nneepprreekkiiddnnoo  ddvviijjee  ggooddiinnee,,    
ddvvaa  mmjjeesseeccaa,,  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  kkoodd  iissttoogg  ppoossllooddaavvccaa  pprroovveeoo  nneepprreekkiiddnnoo  ppeett  
ggooddiinnaa,,    
ddvvaa  mmjjeesseeccaa  ii  ddvvaa  ttjjeeddnnaa  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  kkoodd  iissttoogg  ppoossllooddaavvccaa  pprroovveeoo  
nneepprreekkiiddnnoo  ddeesseett  ggooddiinnaa,,  
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ttrrii  mmjjeesseeccaa,,  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  kkoodd  iissttoogg  ppoossllooddaavvccaa  pprroovveeoo  nneepprreekkiiddnnoo  ddvvaaddeesseett  
ggooddiinnaa..    
  
OOttkkaazznnii  rrookk  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  zzaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  kkoodd  PPoossllooddaavvccaa  pprroovveeoo  uu  rraaddnnoomm  ooddnnoossuu  
nneepprreekkiiddnnoo  ddvvaaddeesseett  ggooddiinnaa,,  ppoovveeććaavvaa  ssee  zzaa  ddvvaa  ttjjeeddnnaa,,  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  nnaavvrrššiioo  ppeeddeesseett  ggooddiinnaa  
žžiivvoottaa,,  aa  zzaa  mmjjeesseecc  ddaannaa  aakkoo  jjee  nnaavvrrššiioo  ppeeddeesseett  ppeett  ggooddiinnaa  žžiivvoottaa..    
  
ZZaappoosslleenniikkuu  kkoojjeemm  ssee  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  oottkkaazzuujjee  zzbboogg  ppoovvrreeddee  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ((oottkkaazz  
uuvvjjeettoovvaann  sskkrriivvlljjeenniimm  ppoonnaaššaannjjeemm  zzaappoosslleenniikkaa))  uuttvvrrđđuujjee  ssee  oottkkaazznnii  rrookk  uu  dduužžiinnii  ppoolloovviiccee  oottkkaazznniihh  
rrookkoovvaa  uuttvvrrđđeenniihh  11..  ii  22..  oovvooggaa  ččllaannkkaa..  
  
ZZaappoosslleenniikkuu  kkoojjii  jjee  ttiijjeekkoomm  oottkkaazznnoogg  rrookkaa  oosslloobboođđeenn  oobbvveezzee  rraaddaa,,  ppoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  iissppllaattiittii  
nnaakknnaadduu  ppllaaććee  ii  pprriizznnaattii  ssvvaa  oossttaallaa  pprraavvaa  kkaaoo  ddaa  jjee  rraaddiioo  ddoo  iisstteekkaa  oottkkaazznnoogg  rrookkaa..  
  
KKaaddaa  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  oottkkaazzuujjee  zzaappoosslleenniikk,,  oottkkaazznnii  rrookk  iizznnoossii  uu  pprraavviilluu  77  ddaannaa..  
  
UUggoovvoorroomm  oo  rraadduu  iillii  ssppoorraazzuummoomm  zzaappoosslleenniikkaa  ii  PPoossllooddaavvccaa  mmoožžee  ssee  pprreeddvviiddjjeettii  ii  dduužžee  ttrraajjaannjjee  
oottkkaazznnoogg  rrookkaa..    

  
ČČllaannaakk  111188..  

 
ZZaa  vvrriijjeemmee  oottkkaazznnoogg  rrookkaa  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  pprraavvoo  uuzz  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  ooddssuussttvvoovvaattii  ss  rraaddaa  ččeettiirrii  ssaattaa  
ddnneevvnnoo  rraaddii  ttrraažžeennjjaa  nnoovvoogg  zzaappoosslleennjjaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  ii  zzaappoosslleenniikk  mmoogguu  ssee  ssppoorraazzuummjjeettii  ddaa  zzaappoosslleenniikk  zzaa  vvrriijjeemmee  oottkkaazznnoogg  rrookkaa  pprreessttaannee  
rraaddiittii  pprriijjee  iisstteekkaa  pprrooppiissaannoogg  iillii  uuggoovvoorreennoogg  oottkkaazznnoogg  rrookkaa..    
  
UU  ttoomm  sslluuččaajjuu  PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaappoosslleenniikkuu  iissppllaattiittii  nnaakknnaadduu  uu  vviissiinnii  pprroossjjeeččnnee  ppllaaććee  kkoojjuu  jjee  
pprriimmaaoo  ppoosslljjeeddnnjjaa  ttrrii  mmjjeesseeccaa  ii  pprriizznnaattii  ssvvaa  oossttaallaa  pprraavvaa  kkaaoo  ddaa  jjee  rraaddiioo  ddoo  iisstteekkaa  oottkkaazznnoogg  rrookkaa..    

  
  

ČČllaannaakk  111199..  
 

AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  nnaa  zzaahhttjjeevv  PPoossllooddaavvccaa  pprreessttaannee  rraaddiittii  pprriijjee  iisstteekkaa  pprrooppiissaannoogg  iillii  uuggoovvoorreennooggaa  
oottkkaazznnoogg  rrookkaa,,  PPoossllooddaavvaacc  mmuu  jjee  dduužžaann  iissppllaattiittii  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  ii  pprriizznnaattii  ssvvaa  oossttaallaa  pprraavvaa  kkaaoo  ddaa  jjee  
rraaddiioo  ddoo  iisstteekkaa  oottkkaazznnooggaa  rrookkaa..    
 
 
 
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora  

 
ČČllaannaakk  112200..  

 
OOddrreeddbbee  oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa,,  kkoojjee  ssee  ooddnnoossee  nnaa  oottkkaazz,,  pprriimmjjeennjjuujjuu  ssee  ii  nnaa  sslluuččaajj  kkaaddaa  PPoossllooddaavvaacc  
oottkkaažžee  uuggoovvoorr  ii  iissttoovvrreemmeennoo  pprreeddlloožžii  zzaappoosslleenniikkuu  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ppoodd  iizzmmiijjeennjjeenniimm  
uuvvjjeettiimmaa  ((oottkkaazz  ss  ppoonnuuddoomm  iizzmmiijjeennjjeennoogg  uuggoovvoorraa))..  
  
OO  ppoonnuuddii  zzaa  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ppoodd  iizzmmiijjeennjjeenniimm  uuvvjjeettiimmaa  zzaappoosslleenniikk  ssee  mmoorraa  iizzjjaassnniittii  uu  
rrookkuu  kkoojjeegg  ooddrreeddii  PPoossllooddaavvaacc,,  aa  kkoojjii  nnee  ssmmiijjee  bbiittii  kkrraaććii  oodd  88  ddaannaa..  
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OO  ppoonnuuddii  zzaa  sskkllaappaannjjee  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  ppoodd  iizzmmiijjeennjjeenniimm  uuvvjjeettiimmaa,,  zzaappoosslleenniikk  ssee  mmoorraa  iizzjjaassnniittii  uu  
rrookkuu  oodd  1155  ddaannaa..    
  
AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  pprriihhvvaattii  ppoonnuudduu  PPoossllooddaavvccaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  pprriiddrržžaavvaa  pprraavvoo  oossppoorraavvaannjjaa  
ddooppuušštteennoossttii  oottkkaazzaa  uuggoovvoorraa  pprreedd  nnaaddlleežžnniimm  ssuuddoomm..    
  
 
 
Vraćanje zaposlenika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza 
 

ČČllaannaakk  112211..  
 

AAkkoo  ssuudd  uuttvvrrddii  ddaa  oottkkaazz  ppoossllooddaavvccaa  nniijjee  ddooppuušštteenn  ii  ddaa  rraaddnnii  ooddnnooss  nniijjee  pprreessttaaoo,,  nnaalloožžiitt  ććee  vvrraaććaannjjee  
zzaappoosslleenniikkaa  nnaa  ppoossaaoo..  
  
ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  oossppoorraavvaa  ddooppuušštteennoosstt  oottkkaazzaa  mmoožžee  ttrraažžiittii  ddaa  ssuudd  pprriivvrreemmeennoo,,  ddoo  ookkoonnččaannjjaa  ssppoorraa,,  
nnaalloožžii  nnjjeeggoovvoo  vvrraaććaannjjee  nnaa  ppoossaaoo..  
  
 
 
Sudski raskid ugovora o radu 

ČČllaannaakk  112222..  
  

AAkkoo  ssuudd  uuttvvrrddii  ddaa  oottkkaazz  ppoossllooddaavvccaa  nniijjee  ddooppuušštteenn,,  aa  zzaappoosslleenniikkuu  nniijjee  pprriihhvvaattlljjiivvoo  nnaassttaavviittii  rraaddnnii  
ooddnnooss,,  ssuudd  ććee  nnaa  zzaahhttjjeevv  zzaappoosslleenniikkaa  ooddrreeddiittii  ddaann  pprreessttaannkkaa  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ii  ddoossuuddiittii  mmuu  nnaakknnaadduu  
šštteettee  uu  iizznnoossuu  oodd  nnaajjmmaannjjee  ttrrii,,  aa  nnaajjvviiššee  oossaamm  pprrooppiissaanniihh  iillii  uuggoovvoorreenniihh  mmjjeesseeččnniihh  ppllaaććaa  ttooggaa  
zzaappoosslleenniikkaa,,  oovviissnnoo  oo  ttrraajjaannjjuu  rraaddnnooggaa  ooddnnoossaa,,  ssttaarroossttii  ttee  oobbvveezzaammaa  uuzzddrržžaavvaannjjaa  kkoojjee  tteerreettee  
zzaappoosslleenniikkaa..  
  
OOddlluukkuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  ssuudd  mmoožžee  ddoonniijjeettii  ii  nnaa  zzaahhttjjeevv  ppoossllooddaavvccaa,,  aakkoo  ppoossttoojjee  ookkoollnnoossttii  
kkoojjee  oopprraavvddaannoo  uuppuuććuujjuu  nnaa  ttoo  ddaa  nnaassttaavvaakk  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  uuzz  uuvvaažžaavvaannjjee  ssvviihh  ookkoollnnoossttii  ii  iinntteerreessaa  
oobbiijjuu  uuggoovvoorrnniihh  ssttrraannaakkaa,,  nniijjee  mmoogguućć..  
  
PPoossllooddaavvaacc  ii  zzaappoosslleenniikk  mmoogguu  zzaahhttjjeevv  zzaa  pprreessttaannaakk  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  nnaa  nnaaččiinn  iizz  ssttaavvaakkaa  11..  ii  22..  
oovvooggaa  ččllaannkkaa,,  ppooddnniijjeettii  ddoo  zzaakklljjuuččeennjjaa  ggllaavvnnee  rraasspprraavvee  pprreedd  ssuuddoomm  pprrvvoogg  ssttuuppnnjjaa..  
 
 
 
XVIII. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA  
 
 

ČČllaannaakk    112233..  
 

SSvvee  ooddlluukkee  PPoossllooddaavvccaa  oo  oossttvvaarriivvaannjjuu  pprraavvaa,,  oobbvveezzaa  ii  ooddggoovvoorrnnoossttii  zzaappoosslleenniikkaa,,  ddoossttaavvlljjaajjuu  ssee  
zzaappoosslleenniikkuu  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu  ss  oobbrraazzlloožžeennjjeemm  ii  ppoouukkoomm  oo  pprraavvuu  nnaa  ppooddnnooššeennjjee  zzaahhttjjeevvaa  zzaa  
zzaaššttiittuu  pprraavvaa..    
  
DDoossttaavvlljjaannjjee  ooddlluukkaa  ii  ddrruuggiihh  aakkaattaa  zzaappoosslleenniikkaa  uu  vveezzii  ss  oossttvvaarriivvaannjjeemm  nnjjeeggoovviihh  pprraavvaa  ii  oobbvveezzaa  vvrrššii  
ssee  nneeppoossrreeddnniimm  uurruuččiivvaannjjeemm  nnaa  rraaddnnoomm  mmjjeessttuu  uuzz  nnaazznnaakkuu  ddaattuummaa  pprriimmiittkkaa  ii  ppoottppiiss  zzaappoosslleenniikkaa..    
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AAkkoo  nniijjee  mmoogguuććaa  ddoossttaavvaa  nnaa  rraaddnnoomm  mmjjeessttuu,,  ddoossttaavvaa  ććee  ssee  oobbaavviittii  pprreeppoorruuččeennoomm  ppooššiilljjkkoomm  nnaa  
kkuuććnnuu  aaddrreessuu  zzaappoosslleenniikkaa..      
  
UUkkoolliikkoo  pprreeppoorruuččeennaa  ddoossttaavvaa  nnee  uussppiijjee,,  ooddlluukkaa  ććee  ssee  oobbjjaavviittii  nnaa  ooggllaassnnoojj  ppllooččii  PPoossllooddaavvccaa  ii  nnaakkoonn  
pprrootteekkaa  oodd  sseeddaamm  ddaannaa  ssmmaattrraattii  ććee  ssee  pprraavvoovvaalljjaannoomm..    
  
AAkkoo  zzaappoosslleenniikk  iimmaa  ppuunnoommooććnniikkaa,,  ddoossttaavvlljjaannjjee  ssee  vvrrššii  ppuunnoommooććnniikkuu..    

  
  

ČČllaannaakk  112244..  
 

ZZaappoosslleenniikk  kkoojjii  ssmmaattrraa  ddaa  mmuu  jjee  PPoossllooddaavvaacc  ppoovvrriijjeeddiioo  nneekkoo  pprraavvoo  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  mmoožžee  uu  rrookkuu  
oodd  ppeettnnaaeesstt  ddaannaa  oodd  ddaannaa  ddoossttaavvee  ooddlluukkee  kkoojjoomm  jjee  ppoovvrriijjeeđđeennoo  nnjjeeggoovvoo  pprraavvoo,,  ooddnnoossnnoo  oodd  ddaannaa  
ssaazznnaannjjaa  zzaa  ppoovvrreedduu  pprraavvaa,,  zzaahhttiijjeevvaattii  oodd  PPoossllooddaavvccaa  oossttvvaarreennjjee  ttoogg  pprraavvaa..  
  
AAkkoo  PPoossllooddaavvaacc  uu  rrookkuu  ppeettnnaaeesstt  ddaannaa  oodd  ddoossttaavvee  zzaahhttjjeevvaa  zzaappoosslleenniikkaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  nnee  
uuddoovvoolljjii  ttoomm  zzaahhttjjeevvuu,,  zzaappoosslleenniikk  mmoožžee  uu  ddaalljjnnjjeemm  rrookkuu  oodd  ppeettnnaaeesstt  ddaannaa  zzaahhttiijjeevvaattii  zzaaššttiittuu  
ppoovvrriijjeeđđeennoogg  pprraavvaa  pprreedd  nnaaddlleežžnniimm  ssuuddoomm..  
  
ZZaaššttiittuu  ppoovvrriijjeeđđeennoogg  pprraavvaa  pprreedd  nnaaddlleežžnniimm  ssuuddoomm  nnee  mmoožžee  zzaahhttiijjeevvaattii  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  pprreetthhooddnnoo  
PPoossllooddaavvccuu  nniijjee  ppooddnniioo  zzaahhttjjeevv  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,    oossiimm  uu  sslluuččaajjuu  kkaaddaa  zzaappoosslleenniikk  ppooddnneessee  
zzaahhttjjeevv  zzaa  nnaakknnaadduu  šštteettee  iillii  zzaahhttjjeevv  zzaa  ddrruuggaa  nnoovvččaannaa  ppoottrraažžiivvaannjjaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..  
  
IIzznniimmnnoo,,  zzaaššttiittuu  ppoovvrriijjeeđđeennoogg  pprraavvaa  pprreedd  nnaaddlleežžnniimm  ssuuddoomm,,  mmoožžee  zzaattrraažžiittii  zzaappoosslleenniikk  bbeezz  
pprreetthhooddnnoogg  zzaahhttjjeevvaa  iizz  sstt..  11  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  kkoojjii  iimmaa  sskklloopplljjeenn  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  nnaa  ooddrreeđđeennoo  vvrriijjeemmee,,  
zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  nnaa  tteemmeelljjuu  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  uuppuuććeenn  nnaa  rraadd  uu  iinnoozzeemmssttvvoo  ii  zzaappoosslleenniikk  nnaa  kkoojjeegg  ssee  
nnee  pprriimmjjeennjjuujjee  nniittii  jjeeddaann  kkoolleekkttiivvnnii  uuggoovvoorr..  
  
OOddrreeddbbee  oovvoogg  ččllaannkkaa  nnee  pprriimmjjeennjjuujjuu  ssee  nnaa  ppoossttuuppaakk  zzaaššttiittee  ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
PPrrooppuusstt  zzaappoosslleenniikkaa  ddaa  zzaahhttiijjeevvaa  nnaakknnaadduu  šštteettee  iillii  ddrruuggoo  nnoovvččaannoo  ppoottrraažžiivvaannjjee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  uu  
rrookkoovviimmaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  ii  22..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  nnee  mmoožžee  iimmaattii  zzaa  ppoosslljjeeddiiccuu  gguubbiittaakk  pprraavvaa  nnaa  ttaa  
ppoottrraažžiivvaannjjaa..  
  
  
  
ZZaaššttiittaa  ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa   
  

ČČllaannaakk  112255..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaaššttiittiittii  zzaappoosslleenniikkaa  oodd  iizzrraavvnnee  iillii  nneeiizzrraavvnnee  ddiisskkrriimmiinnaacciijjee  nnaa  ppooddrruuččjjuu  rraaddaa  ii  
rraaddnniihh  uuvvjjeettaa,,  uukklljjuuččuujjuuććii  kkrriitteerriijjee  zzaa  ooddaabbiirr  ii  uuvvjjeettee  pprrii  zzaappooššlljjaavvaannjjuu,,  nnaapprreeddoovvaannjjuu,,  
pprrooffeessiioonnaallnnoomm  uussmmjjeerraavvaannjjuu,,  ssttrruuččnnoomm  oossppoossoobblljjaavvaannjjuu,,  uussaavvrrššaavvaannjjuu,,  ddookkvvaalliiffiikkaacciijjii  ii  
pprreekkvvaalliiffiikkaacciijjii,,  ssuukkllaaddnnoo  ppoosseebbnniimm  zzaakkoonniimmaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  oossoobbiittoo  vvooddii  bbrriigguu  oo  sspprrjjeeččaavvaannjjuu  ppoojjaavvee  nneeppoottiizzmmaa  iillii  ppooggooddoovvaannjjaa  pprrii  zzaappooššlljjaavvaannjjuu  
ppoo  bbiilloo  kkoojjoojj  oossnnoovvii,,  oossiimm  pprreeddnnoossttii  kkoojjaa  jjee  zzaassnnoovvaannaa  nnaa  pprrooppiissiimmaa..    
 
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  zzaaššttiittiittii  ddoossttoojjaannssttvvoo  zzaappoosslleenniikkaa  zzaa  vvrriijjeemmee  oobbaavvlljjaannjjaa  ppoossllaa  oodd  ppoossttuuppaannjjaa  
nnaaddrreeđđeenniihh,,  ssuurraaddnniikkaa  ii  oossoobbaa  ss  kkoojjiimmaa  zzaappoosslleenniikk  rreeddoovviittoo  ddoollaazzii  uu  ddoottiiccaajj  uu  oobbaavvlljjaannjjuu  ssvvoojjiihh  
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ppoosslloovvaa,,  aakkoo  jjee  ttaakkvvoo  ppoossttuuppaannjjee  nneežžeelljjeennoo  ii  uu  ssuupprroottnnoossttii  ss  ppoosseebbnniimm  zzaakkoonniimmaa  iillii  ooddrreeddbbaammaa  
oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa..  
  
DDiisskkrriimmiinnaacciijjaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  zzaabbrraannjjeennaa  jjee  nnaa  oossnnoovvii  rraassee  iillii  eettnniiččkkee  pprriippaaddnnoossttii  iillii  bboojjee  
kkoožžee,,  ssppoollaa,,  jjeezziikkaa,,  vvjjeerree,,  ppoolliittiiččkkoogg  iillii  ddrruuggoogg  uuvvjjeerreennjjaa,,  nnaacciioonnaallnnoogg  iillii  ssoocciijjaallnnoogg  ppooddrriijjeettllaa,,  
iimmoovvnnoogg  ssttaannjjaa,,  ččllaannssttvvaa  iillii  nneeččllaannssttvvaa  uu  ssiinnddiikkaattuu,,  oobbrraazzoovvaannjjaa,,  ddrruuššttvveennoogg  ppoolloožžaajjaa,,  bbrraaččnnoogg  iillii  
oobbiitteelljjsskkoogg  ssttaattuussaa,,  ddoobbii,,  zzddrraavvssttvveennoogg  ssttaannjjaa,,  iinnvvaalliiddiitteettaa,,  ggeenneettsskkoogg  nnaasslliijjeeđđaa,,  iizzrraažžaavvaannjjaa  rrooddnnoogg  
iiddeennttiitteettaa,,  ssppoollnnee  oorriijjeennttaacciijjee  iillii  ddrruuggiihh  oossoobbiinnaa..  
  
DDoossttoojjaannssttvvoo  zzaappoosslleenniikkaa  ššttiittii  ssee  oodd  uuzznneemmiirraavvaannjjaa,,  ssppoollnnoogg  uuzznneemmiirraavvaannjjaa  ii  zzlloossttaavvlljjaannjjaa  nnaa  rraadduu..  
  
UUzznneemmiirraavvaannjjee  jjee  ssvvaakkoo  nneežžeelljjeennoo  ppoonnaaššaannjjee  uuzzrrookkoovvaannoo  nneekkiimm  oodd  oossnnoovvaa  iizz  ssttaavvkkaa  44..  oovvoogg  
ččllaannkkaa,,  aa    kkoojjee  iimmaa  zzaa  cciilljj  iillii  ssttvvaarrnnoo  pprreeddssttaavvlljjaa  ppoovvrreedduu  ddoossttoojjaannssttvvaa  oossoobbee,,  aa  kkoojjee  uuzzrrookkuujjee  ssttrraahh,,  
nneepprriijjaatteelljjsskkoo,,  ppoonniižžaavvaajjuuććee  iillii  uuvvrreeddlljjiivvoo  ookkrruužžeennjjee..  
  
SSppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaannjjee  jjee  ssvvaakkoo  vveerrbbaallnnoo,,  nneevveerrbbaallnnoo  iillii  ffiizziiččkkoo  nneežžeelljjeennoo  ppoonnaaššaannjjee  ssppoollnnee  nnaarraavvii  
kkoojjee  iimmaa  zzaa  cciilljj  iillii  ssttvvaarrnnoo  pprreeddssttaavvlljjaa  ppoovvrreedduu  ddoossttoojjaannssttvvaa  oossoobbee,,  kkoojjee  uuzzrrookkuujjee  ssttrraahh,,  
nneepprriijjaatteelljjsskkoo,,  ppoonniižžaavvaajjuuććee  iillii  uuvvrreeddlljjiivvoo  ookkrruužžeennjjee..  
  
SSvvii  zzaappoosslleenniiccii  dduužžnnii  ssuu  ssee  nnaa  rraaddnnoomm  mmjjeessttuu  mmeeđđuussoobbnnoo  ooddnnoossiittii  pprrooffeessiioonnaallnnoo  ii  ss  ppooššttoovvaannjjeemm,,  
pprrii  oobbaavvlljjaannjjuu  ppoosslloovvaa  ssvvoogg  rraaddnnoogg  mmjjeessttaa  ppoossttuuppaattii  nnaa  nnaaččiinn  ddaa  ssee  nnee  ppoovvrrjjeeđđuujjee  iinntteeggrriitteett  ddrruuggiihh  
zzaappoosslleenniikkaa,,  sspprriijjeeččiittii  zzlloossttaavvlljjaannjjee  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjiimmaa  rruukkoovvooddee  ooddnnoossnnoo  pprriijjaavviittii  zzlloossttaavvlljjaannjjee  zzaa  
kkoojjee  ssaazznnaajjuu..  
  
ZZlloossttaavvlljjaannjjee  nnaa  rraadduu  pprreeddssttaavvlljjaa  nneežžeelljjeennoo  ppoonnaaššaannjjee  ffiizziiččkkee  iillii  ppssiihhiiččkkee  nnaarraavvii  kkoojjee  vvrriijjeeđđaa,,  
zzaassttrraaššuujjee,,  ddeeggrraaddiirraa  iillii  ppoonniižžaavvaa  ooddrreeđđeennuu  oossoobbuu  iillii  sskkuuppiinnuu,,  kkaaoo  ššttoo  jjee::  iisskklljjuuččeennjjee  iillii  ssoocciijjaallnnaa  
iizzoollaacciijjaa  oossoobbee,,  zzaassttrraaššiivvaannjjee,,  vviikkaannjjee  iillii  uuppoottrreebbaa  pprroossttiihh  rriijjeeččii,,  ššiirreennjjee  zzlloonnaammjjeerrnniihh  ggllaassiinnaa  iillii  
ppooddaattaakkaa  kkoojjii  nniissuu  iissttiinniittii,,  ssttaallnnoo  mmiijjeennjjaannjjee  uuppuuttaa  zzaa  rraadd,,  ppoossttaavvlljjaannjjee  rrookkoovvaa  kkoojjee  jjee  nneemmoogguuććee  
oossttvvaarriittii  iillii  ddooddjjeelljjiivvaannjjee  ppoosslloovvaa  ii  oobbvveezzaa  kkoojjee  jjeeddnnaa  oossoobbaa  nniijjee  uu  ssttaannjjuu  oobbaavviittii,,  zzaaddrržžaavvaannjjee  
iinnffoorrmmaacciijjaa  iillii  nnaammjjeerrnnoo  ddaavvaannjjee  kkrriivviihh  iinnffoorrmmaacciijjaa,,  mmiijjeeššaannjjee  uu  pprriivvaattnnoosstt  oossoobbee  nnaaddzziirraannjjeemm  iillii  
pprraaććeennjjeemm,,  nneeddooddjjeelljjiivvaannjjee  ppoossllaa  kkaakkoo  bbii  ssee  oossoobbaa  oossjjeeććaallaa  bbeesskkoorriissnnoo,,  nneezzaasslluužžeennoo  kkaažžnnjjaavvaannjjee,,  
uuzziimmaannjjee  oossoobbnniihh  ssttvvaarrii  iillii  ssrreeddssttaavvaa  rraaddaa..  
  
KKoommeennttaarrii  iillii  kkrriittiikkee  kkoojjii  ssuu  oobbjjeekkttiivvnnii  ii  iimmaajjuu  zzaa  cciilljj  ppoozziittiivvaann  iisshhoodd  uu  rraadduu  zzaappoosslleenniikkaa  nnee  ssmmaattrraajjuu  
ssee  zzlloossttaavvlljjaannjjeemm  nnaa  rraadduu..  
  
PPoonnaaššaannjjee  zzaappoosslleenniikkaa  kkoojjee  pprreeddssttaavvlljjaa  uuzznneemmiirraavvaannjjee  ii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaannjjee  pprreeddssttaavvlljjaa  ppoovvrreedduu  
oobbvveezzaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..  
  
  
  
IImmeennoovvaannjjee  PPoovvjjeerreenniikkaa  

ČČllaannaakk  112266..  
  
PPoossllooddaavvaacc  jjee  dduužžaann  iimmeennoovvaattii  oossoobbuu  ((PPoovvjjeerreenniikkaa  ––  mm//žž))  zzaa  zzaaššttiittuu  ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa  ((uu  
ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu::  PPoovvjjeerreenniikk))  kkoojjaa  jjee  oossiimm  nnjjeeggaa  oovvllaašštteennaa  pprriimmaattii  ii  rrjjeeššaavvaattii  pprriittuužžbbee  vveezzaannee  uuzz  
zzaaššttiittuu  ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  iillii  ppoovvjjeerreenniikk  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  dduužžaann  jjee,,  ššttoo  jjee  mmoogguuććee  pprriijjee,,  aa  nnaajjkkaassnniijjee  uu  
rrookkuu  oodd  oossaamm  rraaddnniihh  ddaannaa  oodd  ddoossttaavvee  pprriittuužžbbee,,  iissppiittaattii  pprriittuužžbbuu  ii  ppoodduuzzeettii  ssvvee  ppoottrreebbnnee  mmjjeerree  
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pprriimmjjeerreennee  ppoojjeeddiinnoomm  sslluuččaajjuu  rraaddii  sspprrjjeeččaavvaannjjaa  nnaassttaavvkkaa  uuzznneemmiirraavvaannjjaa  iillii  ssppoollnnoogg  uuzznneemmiirraavvaannjjaa  
aakkoo  uuttvvrrddii  ddaa  oonnoo  ppoossttoojjii..  
  
SSvvii  ppooddaaccii  ii  iisspprraavvee  pprriikkuupplljjeennii  uu  ppoossttuuppkkuu  zzaaššttiittee  ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa  ssuu  ttaajjnnii  ii  zzaa  nnjjiihhoovvuu  
ttaajjnnoosstt  ooddggoovvaarraa  PPoovvjjeerreenniikk  kkoojjii  rrjjeeššaavvaa  pprriittuužžbbuu  kkaaoo  ii  ddrruuggee  oossoobbee  kkoojjee  ssuu  ssuuddjjeelloovvaallee  uu  ttoomm  
ppoossttuuppkkuu,,  aa  oo  ččeemmuu  mmoorraajjuu  bbiittii  pprraavvooddoobbnnoo  uuppoozzoorreennee..  
  
ZZaappoosslleenniikkaa  ssee  mmoožžee  iissppiittiivvaattii  uuzz  pprriissuuttnnoosstt  nnjjeeggoovvoogg  ppuunnoommooććnniikkaa,,  ooddnnoossnnoo  ooddvvjjeettnniikkaa..  
  

ČČllaannaakk  112277..  
  
PPoovvjjeerreenniikk  kkoojjee  jjee  oossiimm  ppoossllooddaavvccaa  oovvllaašštteenn  pprriimmaattii  ii  rrjjeeššaavvaattii  pprriittuužžbbee  vveezzaannee  zzaa  zzaaššttiittuu  
ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa  dduužžaann  jjee  uu  nnaajjkkrraaććeemm  mmoogguuććeemm  rrookkuu  pprroovveessttii  ddookkaazznnii  ppoossttuuppaakk  rraaddii  
ppoottppuunnoogg  ii  iissttiinniittoogg  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  ččiinnjjeenniiččnnoogg  ssttaannjjaa..  
  
PPoovvjjeerreenniikk  uu  vveezzii  ss  pprriittuužžbboomm  mmoožžee  ssaasslluuššaavvaattii  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee,,  ssvvjjeeddookkee,,  oossoobbuu  zzaa  kkoojjuu  ssee  
ttvvrrddii  ddaa  jjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee  uuzznneemmiirraavvaallaa  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaallaa,,  oobbaavviittii  ssuuooččeennjjee,,  oobbaavviittii  
ooččeevviidd,,  ttee  pprriikkuupplljjaattii  ddrruuggee  ddookkaazzee  kkoojjiimmaa  ssee  mmoožžee  ddookkaazzaattii  oossnnoovvaannoosstt  pprriittuužžbbee..  
  
  
  
ZZaappiissnniikk  oo  pprriijjaavvii,,  pprriittuužžbbii  ii  ppoossttuuppkkuu  

ČČllaannaakk  112288..  
  
OO  ssvviimm  rraaddnnjjaammaa  kkoojjee  ppoodduuzzmmee  uu  cciilljjuu  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  ččiinnjjeenniiččnnoogg  ssttaannjjaa  PPoovvjjeerreenniikk  ććee  ssaassttaavviittii  
zzaappiissnniikk  iillii  sslluužžbbeennuu  bbiilljjeešškkuu..  
ZZaappiissnniikk  ććee  ssee  uu  pprraavviilluu  ssaassttaavviittii  pprriilliikkoomm  ssaasslluuššaannjjaa  ssvvjjeeddookkaa,,  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee  ii  oossoobbee  zzaa  
kkoojjuu  ppooddnnoossiitteelljj  ttvvrrddii  ddaa  ggaa  jjee  uuzznneemmiirraavvaallaa  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaallaa,,  ttee  uu  sslluuččaajjuu  nnjjiihhoovvoogg  ssuuooččeennjjaa..  
  
ZZaappiissnniikk  ppoottppiissuujjuu  ssvvee  oossoobbee  kkoojjee  ssuu  bbiillee  nnaazzooččnnee  nnjjeeggoovvoomm  ssaassttaavvlljjaannjjuu..  
UU  zzaappiissnniikkuu  ććee  ssee  ppoosseebbnnoo  nnaavveessttii  ddaa  jjee  PPoovvjjeerreenniikk  ssvvee  nnaazzooččnnee  uuppoozzoorriioo  ddaa  ssuu  ssvvii  ppooddaaccii  
uuttvvrrđđeennii  uu  ppoossttuuppkkuu  zzaaššttiittee  ddoossttoojjaannssttvvaa  rraaddnniikkaa  ttaajjnnii,,  ttee  ddaa  iihh  jjee  uuppoozzoorriioo  nnaa  ppoosslljjeeddiiccee  ooddaavvaannjjaa  
ttee  ttaajjnnee..  
  
SSlluužžbbeennaa  bbiilljjeešškkaa  ććee  ssee  uu  pprraavviilluu  ssaassttaavviittii  pprrii  oobbaavvlljjaannjjuu  ooččeevviiddaa  iillii  pprriikkuupplljjaannjjuu  ddrruuggiihh  ddookkaazzaa..  
  
SSlluužžbbeennuu  bbiilljjeešškkuu  ppoottppiissuujjee  PPoovvjjeerreenniikk  ii  zzaappiissnniiččaarr  kkoojjii  jjee  bbiilljjeešškkuu  ssaassttaavviioo..  
  
  
  
PPrriivvrreemmeennee  mmjjeerree  zzaaššttiittee  

ČČllaannaakk  112299..  
  

  
AAkkoo  PPoovvjjeerreenniikk  ssmmaattrraa  ppoottrreebbnniimm  zzaaššttiittiittii  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee  pprriijjee  ddoonnooššeennjjaa  ooddlluukkee  uu  ppoossttuuppkkuu  
zzaaššttiittee  ddoossttoojjaannssttvvaa  zzaappoosslleenniikkaa,,  oonn  ććee  ppoosseebbnnoomm  ooddlluukkoomm  ooddlluuččiittii  oo  uuttvvrrđđiivvaannjjuu  pprriivvrreemmeenniihh  
mmjjeerraa  zzaa  zzaaššttiittuu  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee  ((uu  ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu::  pprriivvrreemmeennee  mmjjeerree))..  
  
PPrriivvrreemmeennee  mmjjeerree  mmoogguu  bbiittii::  
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11..  oosslloobbaađđaannjjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee  oodd  oobbvveezzaa  rraaddaa;;  
22..  uuddaalljjeennjjee  ss  rraaddaa  zzaappoosslleenniikkaa  pprroottiivv  kkoojjeeggaa  jjee  pprriittuužžbbaa  ppooddnneesseennaa;;  
33..  oosslloobbaađđaannjjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee  oodd  oobbvveezzee  oobbaavvlljjaannjjaa  ppoosslloovvaa  pprriiggooddoomm  oobbaavvlljjaannjjaa  kkoojjiihh  ddoollaazzii    
        uu  ddoottiiccaajj  ss  oossoobboomm  pprroottiivv  kkoojjee  jjee  pprriittuužžbbuu  ppooddnniioo..  
  
PPrriivvrreemmeennee  mmjjeerree  iizz  ssttaavvkkaa  22..  oovvoogg  ččllaannkkaa  uuttvvrrđđuujjuu  ssee  zzaa  rraazzddoobblljjee  ddoo  zzaavvrrššeettkkaa  ppoossttuuppkkaa  
rrjjeeššaavvaannjjaa  pprriittuužžbbee  ttee  ssee  oo  nnjjiimmaa  oobbaavvjjeeššttaavvaa  PPoossllooddaavvaacc..  
  
UU  sslluuččaajjuu  pprriivvrreemmeenniihh  mmjjeerraa  iizz  ssttaavvkkaa  22..  oovvoogg  ččllaannkkaa  ppooddnnoossiitteelljj  pprriittuužžbbee  iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  
ppllaaććee  uu  iizznnoossuu  ppllaaććee  kkoojjuu  bbii  oossttvvaarriioo  kkaaoo  ddaa  jjee  ii  rraaddiioo..  
  
  
OOddlluukkaa  oo  pprriittuužžbbii    

ČČllaannaakk  113300..  
  

NNaakkoonn  pprroovveeddeennoogg  ppoossttuuppkkaa  PPoovvjjeerreenniikk  ććee  uu  ppiissaannoomm  oobblliikkuu  iizzrraaddiittii  ooddlluukkuu  uu  kkoojjoojj  ććee::  
  
11..  uuttvvrrddiittii  ddaa  ppoossttoojjii  uuzznneemmiirraavvaannjjee  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaannjjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee  
iillii,,  
22..  uuttvvrrddiittii  ddaa  nnee  ppoossttoojjii  uuzznneemmiirraavvaannjjee  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaannjjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee..  
  
  
MMjjeerree  uu  sslluuččaajjuu  ooddlluukkee  oo  ppoossttoojjaannjjuu  uuzznneemmiirraavvaannjjaa  
  

ČČllaannaakk  113311..  
  
AAkkoo  PPoovvjjeerreenniikk  uuttvvrrddii  ddaa  ppoossttoojjii  uuzznneemmiirraavvaannjjee  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaannjjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee,,  oonn  
ććee  uu  ssvvoojjoojj  ooddlluuccii  nnaavveessttii  ssvvee  ččiinnjjeenniiccee  kkoojjee  ddookkaazzuujjuu  ddaa  jjee  ppooddnnoossiitteelljj  pprriittuužžbbee  uuzznneemmiirraavvaann,,  
ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaann  iillii  zzlloossttaavvlljjaann  nnaa  rraadduu,,  ttee  ććee  pprreeddlloožžiittii  PPoossllooddaavvccuu  ddaa  oossoobbii  kkoojjaa  jjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  
pprriittuužžbbee  uuzznneemmiirraavvaallaa  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaallaa  iizzrreekknnee  mmjjeerruu//ee  zzbboogg  ppoovvrreeddee  rraaddnnee  oobbvveezzee  ((oottkkaažžee  
uuggoovvoorr  oo  rraadduu  ttee  pprreeddlloožžii  ppoodduuzziimmaannjjee  ddrruuggiihh  mmjjeerraa  kkoojjee  ssuu  pprriimmjjeerreennee  ppoojjeeddiinnoomm  sslluuččaajjuu  rraaddii  
sspprrjjeeččaavvaannjjaa  nnaassttaavvkkaa  uuzznneemmiirraavvaannjjaa))..  
  
MMjjeerree  zzbboogg  ppoovvrreeddee  oobbvveezzaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  mmoogguu  bbiittii::  
  
11..  ppiissaannoo  uuppoozzoorreennjjee  nnaa  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa;;  
22..  ppiissaannoo  uuppoozzoorreennjjee  nnaa  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ssaa  uukkaazziivvaannjjeemm  nnaa  mmoogguuććnnoosstt  oottkkaazzaa  uu  sslluuččaajjuu    
        nnaassttaavvkkaa  ppoovvrreeddee  ttee  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa;;  
33..  rreeddoovviittii  oottkkaazz  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu  
44..  iizzvvaannrreeddnnii  oottkkaazz  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu;;  
55..  zzaahhttiijjeevvaattii  nnaakknnaadduu  pprreettrrpplljjeennee  šštteettee  
  
  
DDrruuggee  mmjjeerree  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa  mmoogguu  bbiittii::  
  
11..  ppiissaannoo  uuppoozzoorreennjjee;;  
22..  ppiissaannoo  uuppoozzoorreennjjee  ssaa  uukkaazziivvaannjjeemm  nnaa  mmoogguuććnnoosstt  rraasskkiiddaa  uuggoovvoorraa  nnaa  tteemmeelljjuu  kkoojjeegg  oossoobbaa    
        oobbaavvlljjaa  ppoosslloovvee  zzaa  FFaakkuulltteett;;  
33..  rraasskkiidd  uuggoovvoorraa  nnaa  tteemmeelljjuu  kkoojjeegg  oossoobbaa  oobbaavvlljjaa  ppoosslloovvee  zzaa  FFaakkuulltteett;;  
44..  pprreekkiidd  ppoosslloovvaannjjaa  ooddnnoossnnoo  rraasskkiidd  uuggoovvoorraa  nnaa  tteemmeelljjuu  kkoojjeegg  ssee  oobbaavvlljjaajjuu  ppoosslloovvii  zzaa  FFaakkuulltteett;;  
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55..  ppookkrreettaannjjee  ppoossttuuppkkaa  ppoopprraavvlljjaannjjaa  ooddnnoossnnoo  nnaakknnaaddee  šštteettee..  
  
AAkkoo  ppoovvjjeerreenniikk  uuttvvrrddii  kkaakkoo  nnee  ppoossttoojjii  uuzznneemmiirraavvaannjjee  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaannjjee  ppooddnnoossiitteelljjaa  pprriittuužžbbee,,  
ooddbbiitt  ććee  pprriittuužžbbuu..  
  

ČČllaannaakk  113322..  
  
PPoossllooddaavvaacc  ććee  nnaa  tteemmeelljjuu  pprroovveeddeennoogg  ppoossttuuppkkaa  ii  pprriijjeeddllooggaa  PPoovvjjeerreenniikkaa    ppoodduuzzeettii  mmjjeerree  kkoojjee  ssuu  
pprriimmjjeerreennee  pprreeddmmeettnnoomm  sslluuččaajjuu  rraaddii  sspprrjjeeččaavvaannjjaa  nnaassttaavvkkaa  uuzznneemmiirraavvaannjjaa,,  ttee  oossoobbii  kkoojjaa  jjee  
zzaappoosslleenniikkaa  uuzznneemmiirraavvaallaa  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaallaa  iizzrreeććii  ooddggoovvaarraajjuuććuu  mmjjeerruu  zzbboogg  ppoovvrreeddee  oobbvveezzaa  
iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..  
  
PPoossllooddaavvaacc  uu  ppoodduuzziimmaannjjuu  mmjjeerraa  kkoojjee  ssuu  pprriimmjjeerreennee  ooddrreeđđeennoomm  sslluuččaajjuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  ččllaannkkaa,,  
nniijjee  vveezzaann  pprriijjeeddllooggoomm  PPoovvjjeerreenniikkaa  iizz  ččllaannkkaa  113311..  ssttaavvkkaa  11..  oovvoogg  PPrraavviillnniikkaa,,  aallii  aakkoo  iizzrreekknnee  mmjjeerruu  iillii  
mmjjeerree  rraazzlliiččiittee  oodd  oonniihh  kkoojjee  jjee  pprreeddlloožžiioo  PPoovvjjeerreenniikk,,  iissttoo  jjee  dduužžaann  ppiissaannoo  oobbrraazzlloožžiittii,,  uuzz  nnaavvoođđeennjjee  
mmjjeerree  iillii  mmjjeerraa  kkoojjee  jjee  pprreeddlloožžiioo  PPoovvjjeerreenniikk..  
  
AAkkoo  jjee  pprraavvoommooććnnoomm  ssuuddsskkoomm  ooddlluukkoomm  uuttvvrrđđeennoo  ddaa  nniijjee  ppoovvrriijjeeđđeennoo  ddoossttoojjaannssttvvoo  zzaappoosslleenniikkaa,,  
ppoossllooddaavvaacc  mmoožžee  zzaahhttiijjeevvaattii  ppoovvrraatt  iissppllaaććeennee  nnaakknnaaddee..  
  

ČČllaannaakk  113333..  
  
AAkkoo  PPoossllooddaavvaacc  uu  rrookkuu  oodd  oossaamm  ddaannaa  nnee  ppoodduuzzmmee  mmjjeerree  zzaa  sspprrjjeeččaavvaannjjee  uuzznneemmiirraavvaannjjaa  iillii  
ssppoollnnoogg  uuzznneemmiirraavvaannjjaa  iillii  aakkoo  ssuu  mmjjeerree  kkoojjee  jjee  ppoodduuzzeeoo  ooččiittoo  nneepprriimmjjeerreennee,,  zzaappoosslleenniikk  kkoojjii  jjee  
uuzznneemmiirraavvaann  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaann  iimmaa  pprraavvoo  pprreekkiinnuuttii  rraadd  ddookk  mmuu  ssee  nnee  oossiigguurraa  zzaaššttiittaa,,  ppoodd  
uuvvjjeettoomm  ddaa  jjee  uu  ddaalljjnnjjeemm  rrookkuu  oodd  oossaamm  ddaannaa  zzaattrraažžiioo  zzaaššttiittuu  pprreedd  nnaaddlleežžnniimm  ssuuddoomm..  
  
PPrroottiivvlljjeennjjee  zzaappoosslleenniikkaa  ppoossttuuppaannjjuu  kkoojjee  pprreeddssttaavvlljjaa  uuzznneemmiirraavvaannjjee  iillii  ssppoollnnoo  uuzznneemmiirraavvaannjjee  nnee  
pprreeddssttaavvlljjaa  ppoovvrreedduu  oobbvveezzee  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  nniittii  zzaappoosslleenniikk  ssmmiijjee  rraaddii  ttooggaa  bbiittii  ddiisskkrriimmiinniirraann..  
  

ČČllaannaakk  113344..  
  
AAkkoo  ppoossttoojjee  ookkoollnnoossttii  zzbboogg  kkoojjiihh  nniijjee  oopprraavvddaannoo  ooččeekkiivvaattii  ddaa  ććee  PPoossllooddaavvaacc  zzaaššttiittiittii  ddoossttoojjaannssttvvoo  
zzaappoosslleenniikkaa,,  zzaappoosslleenniikk  nniijjee  dduužžaann  ddoossttaavviittii  pprriittuužžbbuu  PPoossllooddaavvccuu  ii  iimmaa  pprraavvoo  pprreekkiinnuuttii  rraadd,,  ppoodd  
uuvvjjeettoomm  ddaa  jjee  zzaattrraažžiioo  zzaaššttiittuu  pprreedd  nnaaddlleežžnniimm  ssuuddoomm  ii  oo  ttoommee  oobbaavviijjeessttiioo  PPoossllooddaavvccaa  uu  rrookkuu  oodd  
oossaamm  ddaannaa  oodd  ddaannaa  pprreekkiiddaa  rraaddaa..  
ZZaa  vvrriijjeemmee  pprreekkiiddaa  rraaddaa  iizz  pprreetthhooddnnoogg  ččllaannkkaa,,  kkaaoo  ii  uu  sslluuččaajjuu  iizz  ssttaavvkkaa  11..  oovvooggaa  ččllaannkkaa  zzaappoosslleenniikk  
iimmaa  pprraavvoo  nnaa  nnaakknnaadduu  ppllaaććee  kkoojjuu  bbii  oossttvvaarriioo  ddaa  jjee  rraaddiioo..  
  
TTeerreett  ddookkaazziivvaannjjaa  uu  rraaddnniimm  ssppoorroovviimmaa  

  
ČČllaannaakk  113355..  

  
UU  sslluuččaajjuu  ssppoorraa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  tteerreett  ddookkaazziivvaannjjaa  lleežžii  nnaa  oossoobbii  kkoojjaa  ssmmaattrraa  ddaa  jjoojj  jjee  nneekkoo  pprraavvoo  
iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  ppoovvrriijjeeđđeennoo,,  ooddnnoossnnoo  kkoojjaa  ppookkrreeććee  ssppoorr,,  oossiimm  uukkoolliikkoo  ZZOORR--oomm  iillii  ddrruuggiimm  
zzaakkoonnoomm  nniijjee  ddrruuggaaččiijjee  uurreeđđeennoo..  
UU  sslluuččaajjuu  ssppoorraa  ookkoo  ssttaavvlljjaannjjaa  zzaappoosslleenniikkaa  uu  nneeppoovvoolljjnniijjii  ppoolloožžaajj  oodd  ddrruuggiihh  zzaappoosslleenniikkaa  rraaddii  
oobbrraaććaannjjaa  zzaappoosslleenniikkaa  zzbboogg  oopprraavvddaannee  ssuummnnjjee  nnaa  kkoorruuppcciijjuu  iillii  uu  ddoobbrroojj  vvjjeerrii  ppooddnnooššeennjjaa  pprriijjaavvee  oo  
ttoojj  ssuummnnjjii  ooddggoovvoorrnniimm  oossoobbaammaa  iillii  nnaaddlleežžnniimm  ttiijjeelliimmaa  ddrržžaavvnnee  vvllaassttii,,  aa  ššttoo  jjee  ddoovveelloo  ddoo  ppoovvrreeddee  
nneekkoogg  oodd  pprraavvaa  zzaappoosslleenniikkaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  aakkoo  zzaappoosslleenniikk  uuččiinnii  vvjjeerroojjaattnniimm  ddaa  jjee  ssttaavvlljjeenn  uu  



PPaaggee  5500  ooff  5511  
  

nneeppoovvoolljjnniijjii  ppoolloožžaajj  ii  ddaa  mmuu  jjee  ppoovvrriijjeeđđeennoo  nneekkoo  oodd  nnjjeeggoovviihh  pprraavvaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa,,  tteerreett  
ddookkaazziivvaannjjaa  pprreellaazzii  nnaa  ppoossllooddaavvccaa  kkoojjii  mmoorraa  ddookkaazzaattii  ddaa  zzaappoosslleenniikkaa  nniijjee  ssttaavviioo  uu  nneeppoovvoolljjnniijjii  
ppoolloožžaajj  oodd  ddrruuggiihh  zzaappoosslleenniikkaa,,  ooddnnoossnnoo  ddaa  mmuu  nniijjee  ppoovvrriijjeeddiioo  pprraavvoo  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa..  
 
UU  sslluuččaajjuu  ssppoorraa  zzbboogg  oottkkaazzaa  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  tteerreett  ddookkaazziivvaannjjaa  ppoossttoojjaannjjaa  oopprraavvddaannoogg  rraazzllooggaa  zzaa  
oottkkaazz  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu,,  jjee  nnaa  PPoossllooddaavvccuu  uukkoolliikkoo  jjee  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  oottkkaazzaaoo  PPoossllooddaavvaacc,,  aa  nnaa  
zzaappoosslleenniikkuu  ssaammoo  aakkoo  jjee  zzaappoosslleenniikk  uuggoovvoorr  oo  rraadduu  oottkkaazzaaoo  iizzvvaannrreeddnniimm  oottkkaazzoomm  uuggoovvoorraa  oo  rraadduu..  
  
UU  sslluuččaajjuu  ssppoorraa  uu  ssvveezzii  ss  rraaddnniimm  vvrreemmeennoomm,,  aakkoo  PPoossllooddaavvaacc  nnee  vvooddii  eevviiddeenncciijjuu  uurreeddnnoo,,  nnaa  
pprrooppiissaannii  nnaaččiinn,,  tteerreett  ddookkaazziivvaannjjaa  rraaddnnoogg  vvrreemmeennaa  lleežžii  nnaa  PPoossllooddaavvccuu..    
 
 
Zastara potraživanja iz radnog odnosa 
 

ČČllaannaakk  113366..  
 

PPoottrraažžiivvaannjjaa  iizz  rraaddnnoogg  ooddnnoossaa  zzaassttaarriijjeevvaajjuu  zzaa  ppeett  ggooddiinnaa..  
 
 
 
XIX. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU 
 

ČČllaannaakk  113377..  
 

ZZaappoosslleenniiccii  iimmaajjuu  pprraavvoo  ssuuddjjeelloovvaattii  uu  ooddlluuččiivvaannjjuu  oo  ppiittaannjjiimmaa  uu  ssvveezzii  ss  nnjjiihhoovviimm  ggoossppooddaarrsskkiimm  ii  
ssoocciijjaallnniimm  pprraavviimmaa  ii  iinntteerreessiimmaa  nnaa  nnaaččiinn  ii  ppoodd  uuvvjjeettiimmaa  pprrooppiissaanniimm  ZZaakkoonnoomm  oo  rraadduu..  
  
AAkkoo  nnaa  FFaakkuulltteettuu  nniijjee  uutteemmeelljjeennoo  zzaappoosslleenniiččkkoo  ((rraaddnniiččkkoo))  vviijjeeććee,,  ssiinnddiikkaallnnii  ppoovvjjeerreenniikk  ooddnnoossnnoo  
ssiinnddiikkaallnnoo  vviijjeeććee  pprreeuuzziimmaa  ssvvaa  pprraavvaa  ii  oobbvveezzee    zzaappoosslleenniiččkkoogg  ((rraaddnniiččkkoogg))  vviijjeeććaa    ssuukkllaaddnnoo  ZZaakkoonnuu  
oo  rraadduu..  

ČČllaannaakk  113388..  
 

ZZaappoosslleenniiccii  iimmaajjuu  pprraavvoo  nnaa  sslloobbooddnniimm  ii  nneeppoossrreeddnniimm  iizzbboorriimmaa,,  ttaajjnniimm  ggllaassoovvaannjjeemm,,  iizzaabbrraattii  ttrrii  
ssvvoojjaa  pprreeddssttaavvnniikkaa  ((uu  ddaalljjnnjjeemm  tteekkssttuu::  rraaddnniiččkkoo  vviijjeeććee))  kkoojjii  ććee  iihh  zzaassttuuppaattii  kkoodd  PPoossllooddaavvccaa  uu  zzaaššttiittii  ii  
pprroommiiccaannjjuu  nnjjiihhoovviihh  pprraavvaa  ii  iinntteerreessaa..  
  
PPrraavvoo  bbiirraattii  ii  bbiittii  bbiirraannii  iimmaajjuu  ssvvii  zzaappoosslleennii  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa..  
PPrraavvoo  bbiirraattii  ii  bbiittii  bbiirraannii  nneemmaajjuu  ččllaannoovvii  uupprraavvnniihh  ii  nnaaddzzoorrnniihh  oorrggaannaa  ppoossllooddaavvccaa  ii  ččllaannoovvii  nnjjiihhoovviihh  
oobbiitteelljjii,,  aa  iissttaa  ooddrreeddbbaa  nnee  ooddnnoossii  ssee  nnaa  pprreeddssttaavvnniikkee  zzaappoosslleenniikkaa  uu  oorrggaanniimmaa  ppoossllooddaavvccaa..  
  
PPoossttuuppaakk  uutteemmeelljjeennjjaa  rraaddnniiččkkoogg  iillii  ssiinnddiikkaallnnoogg  vviijjeeććaa  ppookkrreeććee  ssee  nnaa  pprriijjeeddlloogg  ssiinnddiikkaattaa  iillii  nnaajjmmaannjjee  
ddvvaaddeesseett  ppoossttoo  zzaappoosslleenniikkaa..  
  
SSppoorraazzuummoomm  iizzmmeeđđuu  PPoossllooddaavvccaa  ii  rraaddnniiččkkoogg  vviijjeeććaa  uurreeđđuujjee  ssee  ssaassttaavv,,  oovvllaašštteennjjaa  ii  ddrruuggaa  ppiittaannjjaa  
vvaažžnnaa  zzaa  rraadd  rraaddnniiččkkoogg  vviijjeeććaa..    
RRaaddnniiččkkoo  vviijjeeććee  ššttiittii  ii  pprroommiiččee  iinntteerreessee  zzaappoosslleenniikkaa  zzaappoosslleenniihh  kkoodd  ppoossllooddaavvccaa,,  ssaavvjjeettoovvaannjjeemm,,  
ssuuooddlluuččiivvaannjjeemm  iillii  pprreeggoovvoorriimmaa  ss  ppoossllooddaavvcceemm  iillii  oodd  nnjjeeggaa  ooppuunnoommooććeennoomm  oossoobboomm,,  oo  ppiittaannjjiimmaa  
vvaažžnniimmaa  zzaa  ppoolloožžaajj  zzaappoosslleenniikkaa..  
RRaaddnniiččkkoo  vviijjeeććee  ppaazzii  nnaa  ppooššttiivvaannjjee  ZZaakkoonnaa  oo  rraadduu,,  pprraavviillnniikkaa  oo  rraadduu,,  kkoolleekkttiivvnniihh  uuggoovvoorraa  ttee  ddrruuggiihh  
pprrooppiissaa..  
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