
ЗАКОН О РАДУ 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017) 

 
 

IV ОСНОВНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Обавезе послодавца 
 

Члан 16. 
 
Послодавац је дужан да: 
2) запосленом обезбеди услове рада и организује рад ради безбедности и заштите живота и здравља на раду, 
у складу са законом и другим прописима; 
3) запосленом пружи обавештење о условима рада, организацији рада, правилима из члана 15. овог закона 
и правима и обавезама које произилазе из прописа о раду и прописа о безбедности и заштите живота и 
здравља на раду. 

 
VII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Члан 80. 

 
Запослени има право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду, у складу са законом. 
Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља на раду како не би угрозио 
своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље запослених и других лица. 
Запослени је дужан да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 
безбедност и здравље на раду. 
 

Заштита омладине 
Члан 84. 

 
Запослени млађи од 18 година живота не може да ради на пословима: 
1) на којима се обавља нарочито тежак физички рад, рад под земљом, под водом или на великој висини; 
2) који укључује излагање штетном зрачењу или средствима која су отровна, канцерогена или која 
проузрокују наследна обољења, као и ризик по здравље због хладноће, топлоте, буке или вибрације; 
3) који би, на основу налаза надлежног здравственог органа, могли штетно и са повећаним здравственим 
ризиком да утичу на његово здравље и живот с обзиром на његове психофизичке способности. 
 

Члан 87. 
 

Пуно радно време запосленог малђег од 18 година живота не може да се утврди у трајању дужем од 35 часова 
недељно, нити дужем од осам часова дневно. 
 

Члан 88. 
 

Забрањен је прековремени рад и прерасподела радног времена запосленог који је млађи од 18 година 
живота. 
Запослени млађи од 18 година живота не може да ради ноћу, осим: 
1) ако обавља послове у области културе, спорта, уметности и рекламне делатности; 
2) када је неопходно да се настави рад прекинут услед више силе, под условом да такав рад траје одређено 
време и да мора да се заврши без одлагања, а послодавац нема на располагању у довољном броју друге 
пунолетне запослене. 
Послодавац је дужан да у случају из става 2. овог члана обезбеди надзор над радом запосленог млађег од 18 
година живота од стране пунолетног запосленог. 
 

 
 


