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ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

 У УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 

Питање: Који су услови за престанак радног односа запосленог у основној школи 

који је учинио кривично дело? 

 

Одговор: Правноснажна пресуда за учињено кривично дело разлог је за престанак радног 

односа у установи за образовање и васпитање – предшколској установи, основној и 

средњој школи (у даљем тексту: установа) у неколико случајева (члан 167. став 2, у вези са 

чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, 

„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. закони и 27/18-др. закони): 

1) без обзира на изречену кривичну санкцију (не мора бити изречена казна – може и 

нека друга врста кривичне санцкије) – ако је запослени правноснажно осуђен за неко од 

следећих кривичних дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против чоевечности и других добара заштићених међународним 

правом; 

2) ако је запослени правноснажно осуђен на безусловну казну затвора у трајању од 

најмање три месеца за неко друго кривично дело (а не неко од оних наведених под тачком 

1, чије извршење, без обзира на изречену кривичну санкцију, као правну последицу 

повлачи престанак радног односа); 

3) ако је запосленом изречена мера безбедности или васпитна мера због чије примене 

мора да одсуствује са рада дуже од шест месеци (члан 176. тачка 4) Закона о раду, 

„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17).
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Одредбе Закона о раду долазе у обзир као основ за престанак радног односа запосленог 

у установи који изврши кривично дело онда када запосленом није изречена казна већ друга 

врста кривичне санкције – мера безбедности или васпитна мера – због чије примене од 

мора да одсуствује са рада дуже  од шест месеци. Међутим, ни у том случају неће се увек 

применити одредбе тог закона. 

Наиме, уколико је нека мера безбедности или кривичног дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 

правом, биће довољно само правноснажно изрицање мере, без обзира на потребу 

одсуствовања запосленог са рада и његово трајање (зато што у Закону о основама система 

образовања и васпитања, члан 139. став 1. тачка 3) стоји: „без обзира на изречену кривичну 

санкцију“).
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1
 Закон о раду помиње у тој одредби не само меру безбедности и васпитну меру, већ и заштитну меру. Ја ту 

меру нисам поменуо будући да је реч о прекршајној а не о кривичној санкцији, а постављено питање односи 

се на кривичну одговорност запосленог. Разуме се да радни однос престаје и ако због изречене заштитне 

мере запослени мора да одсуствује са рада дуже од шест месеци. 
2
 Ипак, мора се признати да такав став није неупитан. Наиме, чланом 94. став 2. Криивчног законика 

(„Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05-исправка, 107/05-исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 
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Примена мере безбедности или васпитне мере због које запослени треба да одсуствује 

са рада дуже од шест месеци биће основ за престанак радног односа у установи само као је 

изречена за неко од осталих кривичних дела, а не за насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 

кривична дела примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слобде, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
94/16) прописано је да правне последице осуде (а једна од њих је и престанак радног односа) не могу 

наступити ако је учиниоцу кривичног дела изречена новчана казна, условна осуда (ако не буде опозвана), 

судска опомена или кад је учинилац ослобођен од казне. Међутим, по мом мишљењу, Закон о основама 

система образовања и васпитања је у оној материји lex specialis у односу на Кривични законик, што значи да 

треба применити његову одредбу о престанку радног односа као правној последици осуде без обзира на 

изречену кривичну санкцију, када су у питању одређена кривична дела.  


