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На основу члана 55 став 1, члана 56 и 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 51 Правилника о раду, 
председник Академије Шабац, др сци. мед. Светлана Кариће,  дана 21.07.2021. године, донела 
је следећу: 

О Д Л У К У 

О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

Члан 1 

Овом одлуком утврђује се распоред радног времена 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.  

Члан 2 

Радна недеља код послодавца траје пет радних дана.  

Радни дан траје осам часова, а организован је у једној смени, од понедељка до петка.  

Пуно радно време код послодавца износи 40 часова недељно.  

Радни дан код послодавца почиње у 7,30 часова, а завршава се у 15,30 часова.  

Субота и недеља су нерадни дани.  

Члан 3 

Рад техничког и помоћног особља (домари, чувари, радници обезбеђења, чистачице) одвија се 
у сменама.  

Радни дан у првој смени почиње у 7 часова, а завршава се у 15 часова.  

Радни дан у другој смени почиње у 12 часова, а завршава се у 20 часова.  

Рад у трећој смени почиње у 22 часа, а завршава се у 6 часова. Ноћни рад се може 
организовати и на другачији начин према распореду ноћног рада. 

Када је рад организован у сменама које укључују ноћни рад, послодавац је дужан да обезбеди 
измену смена тако да запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу.  

Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље, само уз његову писану сагласност.  

Члан 4 

Послодавац је дужан да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена 
најмање пет дана унапред, осим у случају увођења прековременог рада.  

Изузетно, послодавац може запослене да обавести о распореду и промени распореда радног 
времена у краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред у случају потребе 
посла услед наступања непредвиђених околности.  



Члан 5 

Академија може да изврши прерасподелу радног времена када то захтева организација рада, 
боље коришћење средстава рада, рационалније коришћење радног времена и извршење 
одређеног посла у утврђеним роковима.  

Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од 
шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од уговореног радног времена, 
односно може да траје најдуже девет месеци. 

У случају прерасподеле радног времена, радно време не може да траје дуже од 60 часова 
недељно.  

Члан 6 

На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у 
случајевима утврђеним Правилником о раду.   

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно укључујући и рад суботом. 

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укључујући и прековремени рад.  

У изузетним случајевима и без писаног налога, а на основу сопствене процене, запослени је 
дужан да настави пружање услуге студентима и након истека свог радног времена ако би 
прекидом рада могао да угрози живот и здравље студената, док траје неопходност пружања 
услуга и најкасније док му се не обезбеди замена. О обављању прековременог рада у 
наведеном случају запослени је дужан да писмено обавести непосредног руководиоца 
најкасније наредног радног дана. 

Члан 7 
Измене и допуне Одлуке о распореду радног времена могу се вршити у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом COVID-19, у случају дејства више силе и у другим непредвиђеним 
ситуацијама. 

 
Члан 8 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли 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 

                                                                                                        

              

                                                                                       

 
 


