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На основу члана 65 став 2 и члана 192 Закона о раду (''Сл. гласник Р. Србије'', број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 95/2018 – аутентично тумачење),члана 89 став 1 
тачка 3 Статута Академије струковних студија Шабац и члана 60 став 6 Правилника о раду, 
председник Академије Шабац, др сци.мед. Светлана Кариће, дана 21.07.2021. год. донела је 
следећу: 

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ КОРИШЋЕЊА ОДМОРА У ТОКУ ДНЕВНОГ РАДА 
 

1 
Овом одлуком утврђује се распоред коришћења одмора у току дневног рада у Секретаријату 
послодавца Академије струковних студија Шабац (даље: послодавац), а истом се обухватају 
следеће организационе јединице које послују у његовом саставу: 

- Служба за правне, кадровске и административне послове  
- Служба за финансијско-рачуноводствене послове 
- Канцеларија стручних служби Одсека студија за васпитача и медицинске сестре 

васпитаче  
- Канцеларија стручних служби Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам  
- Канцеларија стручних служби Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије. 

 
2 

Запослени који ради пуно радно време, у току радног дана, имају право на одмор у току 
дневног рада у трајању од најмање 30 минута.  
Запослени који раде дуже од четири часа дневно, а краће од шест часова, имају право на дмор 
у току дневног рада у трајању од 15 минута.   
Запослени који раде краће од четири часа дневно, немају право на одмор у току дневног рада.  
Запослени у данима у којима раде дуже од 10 часова дневно, имају прао на одмор у току 
дневног рада у трајању од најмање 45 минута. 
 

3 
Одмор у току дневног рада организује се на следећи начин:  

 Запослени који раде у првој смени, користе одмор у току дневног рада у 
времену 10 до 10,30 часова.  

 Запослени који раде у другој смени користе одмор у току дневног рада у 
времену 14,30 до 15 часова.  

4 
Време одмора у току дневног рада урачунава се у радно време.  
Одмор у току дневног рада запослени не могу да користе на почетку и на крају радног времена.  
Одлука о распореду коришћења одмора у току дневног рада ступа на снагу даном 
објављивања  на интернет страници Академије, а примењиваће се почев од 1. октобра 2021. 
године. 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ 
                                                                                                         Др сци. мед. Светлана Карић, проф. 

Доставити:                                                                                               
- Општој архиви 
- Руководиоцима одсека х3 
- Руководиоцима служби х3 
- Шефовима канцеларије стручних служби х3 


