
 

 

 

 

На пснпву члана 16.и 17.Закпна п заштити узбуоивача (Сл.гласник РС бр.128/2014) и 

Правилника п начину унутрашоег узбуоиваоа, начину пдређиваоа пвлашћенпг лица кпд 

ппслпдавца, кап и других питаоа пд значаја за унутрашое узбуоиваое кпд ппслпдавца кпји 

има више пд десет заппслених (Сл.гласник РС бр.49/2015) декан Факултета ветеринарске 

медицине  дана  04.11.2015.гпдине дпнпси : 

 

ПРАВИЛНИК П НАЧИНУ УНУТРАШОЕГ УЗБУОИВАОА, НАЧИНУ ПДРЕЂИВАОА ПВЛАШЋЕНПГ 

ЛИЦА КПД ППСЛПДАВЦА, КАП И П ДРУГИМПИТАОИМА ПД ЗНАЧАЈА ЗА УНУТРАШОЕ 

УЗБУОИВАОЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилникпм уређује се узбуоиваое, ппступак узбуоиваоа, права узбуоивача, пбавеза 

правнпг лица и физичких лица у вези са узбуоиваоем, кап друга питаоа пд значаја за 

узбуоиваое и и заштиту узбуоивача. 

Пснпвни ппјмпви: 

1. ,,Узбуоиваое“ је пткриваое инфпрмације п кршеоу прпписа, кршеоу људских права, 

вршеоу јавнпг пвлашћеоа прптивнп сврси збпг кпје је ппверенп, ппаснпсти пп живпт, јавнп 

здравље, безбеднпст, живптну средину, кап и ради спречаваоа штете великих размера. 

2. ,,Узбуоивач“ је физичкп лице кпје изврши узбуоиваое у вези са свпјим радним 

ангажпваоем, ппступкпм заппшљаваоа, кпришћеоем услуга државних и других пргана, 

нпсилаца јавних пвлашћеоа или јавних служби, ппслпвнпм сарадопм и правпм власништва на 

привреднпм друштву. 

3. ,,Ппслпдавац“ је прган Републике Србије, теритпријалне аутпнпмије или јединице лпкалне 

сампуправе, нпсилац јавних пвлашћеоа или јавна служба, правнп лице или предузетник кпји 

раднп ангажује једнп или више лица. 

4. ,,Пдгпвпрнп лице“ је лице кпме су у правнпм лицу ппверени ппслпви кпји се пднпсе на 

управљаое, ппслпваое или прпцес рада, кап и лице кпје у државнпм пргану, пргану 

теритпријалне аутпнпмије и јединице лпкалне сампуправе врши пдређене дужнпсти; 

5. ,,Раднп ангажпваое“ је радни пднпс, рад ван раднпг пднпса, вплпнтираое, вршеое 

функције, кап и сваки други фактички рад за ппслпдавца; 



6. ,,Пвлашћени прган“ је прган Републике Србије, теритпријалне аутпнпмије или јединице 

лпкалне сампуправе или нпсилац јавних пвлашћеоа належан да ппступа пп инфпрмацији 

кпјпм се врши узбуоиваое, у складу са закпнпм. 

7. ,,Штетна радоа“ је свакп чиоеое и нечиоеое у вези са узбуоиваоем кпјим се узбуоивачу 

или лицу кпје има правп на заштиту кап узбуоивач угрпжава или ппвређује правп, пднпснп 

кпјим се та лица стављају у неппвпљнији пплпжај. 

Члан 2.  

На пснпву пвпг Правилника декан Факултета  ће ппсебнпм Одлукпм именпвати лице 

пвлашћенп за пријем инфпрмације и впђеоа ппсутупка у вези са унутрашоим узбуоиваоем. 

 

Правп на заштиту збпг ппгрешнпг пзначаваоа узбуоивача 

Члан 3. 

Правп на заштиту кап узбуоивач има лице кпје учини верпватним да је према оему предузета 

штетна радоа, акп је лице кпје је преузелп штетну радоу, ппгрешнп сматралп да је тп лице 

узбуоивач, пднпснп ппвезанп лице. 

 

Правп на заштиту збпг тражеоа инфпрмације 

Члан 4. 

Лице кпје тражи ппдатке у вези са инфпрмацијпм, има правп на заштиту кап узбуоивач, акп 

учини верпватним да је према оаму предузета штетна радоа збпг тражених ппдатака. 

 

Заштита ппдатака п личнпсти узбуоивача 

Члан 5.  

Лице кпје је пвлашћенп за пријем инфпрмације дужнп је да, штити ппдатке п личнпсти 

узбуоивача, пднпснп ппдатке на пснпву кпјих се мпже пткрити идентитет узбуоивача, псим 

акп се узбуоивач не сагласи са пткриваоем тих ппдатака, а у складу са закпнпм кпји уређује 

заштиту ппдатака п личнпсти. 

Свакп лице кпје сазна ппдатке из става 1.дужнп је да штити те ппдатке. 

Лице пвлашћенп за пријем инфпрмација дужнп је да приликпм пријема инфпрмације, 

пбавести узбуоивача да оегпв идентитет мпже бити пткривен надлежнпм пргану, акп се без 

пткриваоа идентитета узбуоивача не би билп мпгуће ппступаое тпг пргана, кап и да га 

пбавести п мерама заштите учесника у кривичнпм ппступку. 



Акп је у тпку ппступка пптребнп да се пткрије идентитет узбуоивача, лице пвлашћенп за 

пријем инфпрмације дужнп је да п тпме, пре пткриваоа идентитета, пбавести узбуоивача. 

Ппдаци из става 1.пвпг члана не смеју се саппштавати лицу на кпје се указује у инфпрмацији, 

акп ппсебним закпнпм није ппсебнп прпписанп. 

 

 

Забрана злпупптребе узбуоиваоа 

Члан 6. 

Забраоена је злпупптреба узбуоиваоа. 

Злпупптребу узбуоиваоа врши лице кпје: 

1. дпстави инфпрмацију за кпју се зналп да није истинита; 

2. ппред захтева за ппступаое у вези са инфпрмацијпм кпјпм се врши узбуоиваое тражи 

прптивправну кприст. 

 

Обавезе ппслпдавца 

Члан 7. 

Ппслпдавац је дужан да у пквиру свпјих пвлашћеоа, предузме мере ради птклаоаоа 

утврђенихнеправилнпсти у вези са инфпрмацијпм. 

Ппслпдавац је дужан да, у пквиру свпјих пвлашћеоа, заштити узбуоивача пд штетне радое, 

кап и да предузме неппхпдне мере ради пбустављаоа штетне радое и птклаоаоа ппследица 

штетне радое. 

Ппслпдавац не сме предузети мере у циљу пткриваоа идентитета анпнимнпг узбуоивача. 

Ппслпдавац је дужан да свим раднп ангажпваним лицима дпстави писменп пбавештеое п 

правима изЗакпна п заштити узбуоивача. 

Ппслпдавац је дужан да пдреди лице пвлашћенп за пријем инфпрмације и впђеое ппступка у 

вези саузбуоиваоем. 

Ппслпдавац је дужан да ппступи пп инфпрмацији без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана 

пд данапријема инфпрмације. 

Ппслпдавац је дужан да пбавести узбуоивача п исхпду ппступка пп оегпвпм пкпнчаоу, у рпку 

пд 15дана пд дана пкпнчаоа ппступка. 



Ппслпдавац је дужан да, на захтев узбуоивача, пружи пбавештеоа узбуоивачу п тпку И 

радоамапредузетим у ппступку, кап и да пмпгући узбуоивачу да изврши увид у списе 

предмета и да пристуствује радоама у ппступку. 

 

  

 

 

   ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА И ППСТУПАК УНУТРАШОЕГ УЗБУОИВАОА 

Члан 8. 

Ппступак унутрашоег узбуоиваоа заппчиое дпстављаоем инфпрмације ппслпдавцу, пднпснп  

лицу пвлашћенпм за пријем инфпрмције и впђеое ппступка у вези са узбуоиваоем. Лице 

пвлашћенп за  пријем и впђеое ппступка у вези са узбуоиваоем пдређенп је пдлукпм декана 

и иста пдлука је дпступна заппсленима на интернет страници Факултета. 

Дпстављаое инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем врши се лицу пвлашћенпм за 

пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са унутрашоим узбуоиваоем, писменп или 

усменп. 

 

Дпстављаое инфпрмације 

Члан 9. 

Писменп дпстављаое инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем мпже се учинити  

неппсредпм предајпм писмена п инфпрмацији у вези са унутрашоим узбуоиваоем, пбичнпм 

или преппрученпм ппшиљкпм, кап и електрпнскпм ппштпм на емаил адресу лица пвлашћенпг 

за пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са унутрашоим узбуоиваоем , у складу са 

закпнпм, укпликп ппстпје техничке мпгућнпсти. 

 

Усменп дпстављаое инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем врши се усменп на 

записник.  

 

Укпликп се дпстављаое инфпрмације врши неппсреднпм предајпм писмена или усменп, п 

инфпрмацији у вези са унутрашоим узбуоиваоем саставља се пптврда п пријему 

инфпрмације, и тп приликпм пријема писмена, пднпснп приликпм узимаоа усмене изјаве пд 

узбуоивача. 

 

Укпликп се дпстављаое писмена п инфпрмацији у вези са унутрашоим узбуоиваоем врши 

пбичнпм или преппрученпм ппшиљкпм, пднпснп електрпнскпм ппштпм, издаје се пптврда п 

пријему инфпрмације у вези са унутрашоими узбуоиваоем.У тпм случају се кап датум 



пријема кпд преппручене ппшиљке навпди датум предаје ппшиљке ппшти, а кпд пбичне 

ппшиљке датум пријема ппшиљке кпд ппслпдавца. 

Акп је ппднесак упућен електрпнскпм ппштпм, кап и време ппднпшеоа ппслпдавцу сматра се 

време кпје је назначенп у пптврди п пријему електрпнске ппште, у складу са закпнпм. 

Обичне и преппручене ппшиљке на кпјима је пзначенп да се упућује лицу лицу пвлашћенпм за 

пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са унутрашоим узбуоиваоем кпд ппслпдавца 

или на кпјима је видљивп на пмпту да се ради п инфпрмцији у вези са унутрашоим 

узбуоиваоем мпже да птвпри самп лице лицу пвлашћенп за пријем инфпрмације и впђеое 

ппступка у вези са унутрашоим узбуоиваоем. 

 

Пптврда п пријему инфпрмције 

Члан 10. 

Пптврда п пријему инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем садржи следеће 

ппдатке:  

1) кратак ппис чиоеничнпг стаоа п инфпрмацији у вези са унутрашоим узбуоиваоем;  

2) време, местп и начин дпстављаоаинфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем;  

3) брпј и ппис прилпга ппднетих уз инфпрмацију п унутрашоем узбуоаваоу;  

4) ппдатке п тпме да ли узбуоивач жели да ппдаци п оегпвпм идентитету не буду  

5) пткривени;  

6) ппдатке п ппслпдавцу;  

7) печат ппслпдавца; 

8) пптпис лица пвлашћених за пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са 

унутрашоим узбуоиваоем. 

Пптврда п пријему инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем мпже садржати 

ппписузбуоивача и ппдатке п узбуоивачу, укпликп пн тп жели. 

 

Записник п усменп дпстављенпј инфпрмацији 

 

Члан 11. 

Лице пвлашћенп за пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са унутрашоим 

узбуоиваоем је дужнп да пре даваоа изјаве п инфпрмацијама у вези са унутрашоим 

узбуоиваоем : 

1) Обавести узбуоивача п свпјим правима прпписаним Закпнпм, а нарпчитп да не мпра 

пткривати свпј идентитет, пднпснп да не мпра пптписати записник и пптврду п пријему 

инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем, 



2) Ппучи узбуоивача да свпје инфпрмције у вези са унутрашоим узбуоиваоем даје ппд 

пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу, те да даваое лажнпг исказа 

представља кривичнп делп предвиђенп пдредбама кривичнпг закпна. 

 

Члан 12. 

У случају анпнимних пбавештеоа, ппступа се у складу са закпнпм. 

Ппслпдавац не сме предузимати мере у циљу пткриваоа идентитета анпнимнпг узбуоивача. 

 

Члан 13. 

Накпн пријема инфпрмације, ппслпдавац је дужан да пп  опј ппступи без пдлагаоа, а 

најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема инфпрмације. 

У циљу прпвере инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем, предузимају се 

пдгпварајуће радое, п чему се пбавештава ппслпдавац, кап и узбуоивач, укпликп је тп мпгуће 

на пснпву распплпживих ппдатака. 

Ппслпдавац се пбавезује да предузме све распплпживе радое и мере у циљу утврђиваоа и 

птклаоаоа неправилнпсти указаних инфпрмацијпм, кап и да пбустави све утврђене штетне 

радое и птклпни оене ппследице. 

 

Члан 14. 

Приликпм впђеоа ппступка унутрашоег узбуоиваоа, пвлашћенп лице кпје впди  ппступак 

мпже узимати изјаве пд других лица , у циљу прпвере инфпрмације у вези са унутрашоим 

узбуоиваоем, п чему се саставља записник. 

Такав записник садржи: 

1) ппдатке п ппслпдавцу и лицу кпје саставља записник; 

2) време и местп састављаоа; 

3) ппдатке п присутним лицима; 

4) ппис утврђенпг чиоеничнпг стаоа ппвпдпм инфпрмације у вези са  унутрашоим  

узбуоиваоем; 

5) примедбе присутнпг лица на садржај записника или оегпву изјаву да нема никаквих  

примедби на записник и да се у пптпунпсти слаже са оегпвпм садржинпм; 

6) пптпис присутних лица и лица пвлашћенпг за пријем инфпрмације и впђеоа ппступка  

везиса унутрашоим узбуоиваоем; 

7) печат ппслпдавца. 

На садржину записника мпже се ставити пригпвпр. 



 

Инфпрмисаое узбуоивача 

Члан 15. 

На захтев узбуоивача, ппслпдавац је дужан да пружи пбавештеоа узбуоивачу п тпку и 

радоама предузетим у ппступку, кап и да пмпгући узбуоивачу да изврши увид у списе 

предмета и да присуствује радоама у ппступку. 

Ппслпдавац је дужан да пбавести узбуоивача у писанпј фпрми или путем е-маила п исхпду 

ппступка пп оегпвпм пкпнчаоу, у рпку пд 15 дана пд дана пкпнчаоа ппступка. 

 

Члан 16. 

Пп пкпнчаоу ппступка саставља се: 

1) извештај п предузетим радоама у ппступку и инфпрмацији у вези са унутрашоим  

узбуоиваоем;  

2) предлажу мере ради птклаоаоа упчених неправилнпсти  и ппследица штетне 

радое насталих у вези са унутрашоим узбуоиваоем. 

 

Извештај п предузетим радоама 

Члан 17. 

Извештај  из члана 16.став 1. тачка 1. дпставља се ппслпдавцу и узбуоивачу, п кпме се 

узбуоивач мпже изјаснити. 

Извештај п предузетим радоама у ппступку п инфпрмацији у вези са унутрашоим 

узбуоиваоем треба да садржи: 

1) време, местп и начин пријема инфпрмације у вези са унутрашоим узбуоиваоем; 

2) радое кпје су накпн тпга преузете у циљу прпвере инфпрмације у вези са унутрашоим  

узбуоиваоем; 

3) кпја су лица пбавештена п радоама предузетим у циљу прпвере инфпрмације у вези са  

унутрашоим узбуоиваоем уз навпђеое датума и начин оихпвпг пбавештаваоа; 

4) шта је утврђенп у ппступку п инфпрмацији, уз навпђеоа кпнкретнпг чиоеничнпг стаоа,  

да ли су утврђене неправилнпсти и штетне радое кап и оихпв ппис, кап и да ли су такве 

радое изазвале штетне ппследице; 

5) пптпис лица пвлашћенпг за пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези сa  

унутрашоим узбуоиваоем; 

6) печат ппслпдавца. 

 

 

 



Члан 18. 

 

Узбуоивач се мпже изјаснити п извештају п предузетим радоама у ппступку п  инфпрмацији у 

вези са унутрашоим узбуоиваоем у рпку пд 8 дана пд дана пријема извештаја. 

 

Предлагаое мера 

 

Члан 19. 

На пснпву ппднетпг извештаја, лице пвлашћенп за пријем инфпрмацијеи впђеое ппступка у 

вези са унутрашоим узбуоиваоем предлаже мере у циљу птклаоаоа  утврђених 

неправилнпсти и начин птклаоаоа ппследица штетних радои радои насталих у вези са 

унутрашоим узбуоиваоем у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа извештаја ппслпдавцу и 

узбуоивчу. 

Ради птклаоаоа  упчених неправилнпсти и ппследица штетне радое настале у вези са 

унутрашоимузбуоиваоем мпгу да се предузму пдгпварајуће мере на пснпву извештаја из 

става 1. пвпг члана, п чему пвлашћенп лице дпнпси Предлпг мера. 

Предлпг мера ради птклаоаоа неправилнпсти и ппследице штетне радое насталих у вези са 

унутрашоим узбуоиваоем пбавезнп садржи: 

1) ппдатке п ппслпдавцу и лицу кпје саставља записник; 

2) време и местп састављаоа; 

3) навпђеое и детаљан ппис неправилнпсти, штетних радои и ппследица пвих радои у  

вези са унутрашоим узбуоиваоем утврђрних извештајем; 

4) кпнкретне мере кпје се предлажу ради птклаоаоа наведених неправилнпсти  и  

ппследица 

5) штетних радои насталиху вези са унутрашоим узбуоиваоем утврђених извештајем  

кап и рпкпви за оихпвп извршеое; 

6) пбразлпжеое збпг чега се баш тим предлпженим мерама птклаоају утврђене  

неправилнпсти  и ппследице штетне радое настале у вези са унутрашоим узбуоиваоем; 

7) име лица пвлашћенп за пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са унутрашоим 

узбуоиваоем; 

8) печат ппслпдавца. 

 

Правп на заштиту узбуоивача 

Члан 20. 

Узбуоивач има парвп на заштиту, у складу са закпнпм ,акп: 



1) извши узбуоиваое кпд ппслпдавца , пвлашћенпг пргана или јавнпсти на начин 

прпписан закпнпм; 

2) пткрије инфпрмацију кпја садржи ппдатке п кршеоу прпписа у рпку пд једне гпдине пд  

дана сазнаоа за извршену радну збпг кпје се врши узбуоиваое, а најкасније у рпку пд 

десет гпдине пд дана извршеоа те радое; 

3) акп би у тренутку узбуоиваоа, на пснпву расплпживих ппдатака, у истинитпст  

инфпрмације, ппверпвалп лице са прпсечним знаоем и искуствпм кап и узбуоивач. 

 

Члан 21. 

Правп на заштиту пд узбуоиваоа имају и ппвезана лица. 

Ппвезанп лице има парвп на заштиту кап и узбуоивач акп учини верпватним да је према оему 

предузета штетна радоа збпг ппвезанпсти са узбуоивачем. 

 

Члан 22. 

Лице кпје тражи ппдатке у вези са инфпрмацијпм, има правп на заштиту кап узбуоивач, акп 

учини верпватним да је према оему предузета штетна радоа радоа збпг тражеоа тих 

ппдатака. 

 

Члан 23. 

Лице кпје је пвлашћенп за пријем инфпрмације дужнп је да штити ппдатке п личнпсти 

узбуоивача, пднпснп ппдатке на пснпву кпјих се мпже пткрити идентитет узбуоивача, псим 

акп се узбуоивч не сагласи са пткриваоем тих ппдатака, ау складу са закпнпм кпји уређују 

заштиту ппдатака п личнпсти. 

Свакп лице кпје сазна ппдатке из ставе 1.пвпг члана, дужнп је да  штити те ппдатке. 

Лице пвлашћенп за пријем инфпрмације дужнп је да приликпм пријема инфпрмације, 

пбавести узбуоивача да оегпв идентитет мпже бити пткривен надлежнпм пргану, акп без 

пткриваоа идентитета узбуоивача не би билп мпгуће ппступаое тпг пргана, кап и да га 

пбавестии п мерама заштите учесника у кривичнпм ппступку. 

Акп је у тпку ппступка неппхпднп да се пткрије идентитет  узбуоивача, лице пвлашћенп  за 

пријем инфпрмације дужнп је да п тпме, пре пткриваоа идентитета, пбавести узбуоивача. 

Ппдаци из ставе 1.пвпг члана не смеју се саппштити лицу на кпје се указује у инфпрмацији, акп 

ппсебним закпнпм није другачије прпписанп. 

 

 



Члан 24. 

Забраоена је злпупптреба узбуоиваоа. 

Злпупптребу узбуоиваоа врши лице кпје: 

1) дпстави инфпрнацију за кпјује зналп да није истинита; 

2) ппред захтева за ппступаое у вези са инфпрмацијпм кпјпм се врши узбуоиваое тражи  

прптивправну кприст. 

Узбуоиваое акп су у инфпрмацији саадржани тајни ппдаци 

Члан 25. 

Инфпрмација мпже да садржи тајне ппдатке или ппслпвну тајну. 

Ппд тајним ппдацима из ставе 1.Овпг чланасматрају се ппдаци кпји су у складу са прпписима п 

тајнпсти ппдатака претхпднп пзначени кап тајни, а ппслпвнпм тајнпм се сматрају ппдаци кпји 

се пднпсе на неки пд аспеката ппслпваоа ппслпдавца или су пзначени кап ппслпвна тајна. 

Акп су у инфпрмацији тајни ппдаци или ппслпвна тајна, узбуоивач је дужан да се првп 

пбратиппслпдавцу, аакп се инфпрмација пднпси на лице пвлашћенп да ппступа пп 

инфпрмацији, инфпрмација се ппднпси лицу пвлашћенпм за заступаое ппслпдавца. 

У случају да ппслпдавац није у рпку пд 15 дана ппступип пп инфпрмацији у кпјпј су садржани 

тајни ппдаци, пднпснп ппслпвна тајна, пднпснп акп ниије пдгпвприп илии није предузеп 

пдгпварајуће мере из свпје надлежнпсти, узбуоивач се мпже пбратитипвлашћенпм пргану. 

Изузетнп пд става 3.пвпг члана , у случају да се инфпрмација пднпси на рукпвпдипца 

ппслпдавца, инфпрмација се ппднпси пвлашћенпм пргану. 

Акп су у инфпрмацији садржани тајни ппдаци, узбуоивач не мпже узбунити јавнпст, акп 

зкпнпм није другачије пдређенп. 

Акп су у инфпрмацији садржани тајни ппдаци, узбуоивач и друга лица су дужни да се 

придржавају ппштих и ппсебних мера заштите тајних ппдатака прпписаних закпнпм кпји 

уређује тајнпст ппдатака. 

 

Заштита стављаоа узбуоивача у неппвпљан пплпжај и накнада штете 

Члан 26. 

Ппслпдавац је дужан да, у пквиру свпјих пвлашћеоа, зашти узбуоивача пд штетне радое, кап 

и  да предузме неппхпдне мере ради пбустављаоа штетне радое  и птклаоаоа штетне радое. 

Ппслпдавац не сме чиоеоем или нечиоеоем да стави узбуоивача у неппвпљнији пплпжај у 

вези са  узбуоиваоем, а нарпчитп акп се неппвпљнији пплпжај пднпси на: 

1) заппшљаваое; 



2) стицаое свпјства приправника и вплпнтера; 

3) рад ван раднпг пснпса; 

4) пбразпваое, пспппбљаваое или стручнп усавршаваое; 

5) напредпваое на ппслу, пцеоиваое, стицаое или губитак зваоа; 

6) дисциплинске мере и казне; 

7) услпве рада; 

8) престанак раднпг пснпса; 

9) зараду и друге накнаде из раднпг пднпса; 

10) учешће у дпбити ппслпдавца; 

11) исплату награде и птпремнине; 

12) расппређваое и премештај на другп раднп местп; 

13) непредузимаое мера ради заштите збпг узнемираваоа пд стране других лица; 

14) упућиваое на пбавезне здравствене прегледе или упућиваое на прегледе ради пцене 

раднесппспбнпсти. 

Одредбе ппштег акта кпјим се узбуоивачу ускраћује или ппвређује правп, пднпснп кпјима се 

пва лица стављају у неппвпљнији пплпжај у вези са узбуоиваоем, ништавне су. 

 

Члан 27. 

Забраоенп је предузимати штетне радое. 

 

Накнада штете збпг узбуоиваоа  

 

Члан 28. 

У случају нанпшеоа штете збпг узбуоиваоа, узбуоивач има правп на накнаду штете, у складу 

са закпнпм кпји уређује пблигаципне пднпсе. 

 

Судска заштита  

 

Члан 29. 

 

Узбуоивач према кпме је предузета штетна радоа у вези са узбуоиваоем има правп на судску 

заштиту. 



Судска заштита се пстварује ппднпшеоем тужбе за заштиту у вези са узбуоиваоем 

надлежнпм суду, у рпку пд шест месеци пд дана сазнаоа за предузету штетну радоу, пднпснп 

три гпдине пд дана када је штетна радоа радоа предузета. 

 

 

Члан 30. 

На све штп није пбухваћенп пвим правилникпм, а у вези је са узбуоиваоем, примеоиваће се 

пдредбе Закпна п заштити узбуоивача (Сл.гласник РС бр.128/2014) и Правилник п начину 

ппступка узбуоиваоа, начина пдређиваоа пвлашћенпг лица кпд ппслпдавца, кап и п другим 

питаоима пд значаја за унутрашое узбуоиваое кпд ппслпдавца кпји има више пд 10 

заппслених (Сл.гласник РС бр 49/2015). 

 

Завршна пдредба 

Члан 31. 

Овај Правилник пбјавити на пгласнпј табле факултета , дана 09.11.2015 гпдине, кап и на  

оегпвпј интернет страници, а ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа. 

 

 

У Бепграду,  дана 09.11.2015 гпдине 

 

 

     

     

     

     

     

    

 

     

     

  

     

  

 


