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Осуђиваност и престанак радног односа у установи за образовање и 
васпитање 

 
Питање: Наставнику је правноснажно изречена условна осуда за 
кривично дело одузимање малолетног лица (члан 191. став 3. 
Кривичног законика). Да ли ће том наставнику престати радни однос 
на основу члана 167. став 2. Закона о основама система образовања и 
васптања јер због извршеног кривичног дела више не испуњава услове 
за пријем у радни однос у установи? 
 
Одговор: Одговор је одричан. 

Тачно је да правноснажна пресуда којом је запослени у установи 
осуђен за одређена кривична дела, међу којима је и кривично дело 
одузимање малолетног лица, представља разлог за престанак радног односа 
по основу неиспуњавања за пријем у радни однос у установи, према одредби 
члана 167. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. Закони, 10/19 и 6/20). 

Тачно је и то да кривично дело одузимање малолтеног лица спада у 
кривична дела због чијег извршена утврђеног правноснажном пресудом 
запослени више не испуњава услове за пријем у радни однос у установи и то 
„без обзира на изречену кривичну санкцију“ (члан 139. став 1. Тачка 3) истог 
закона). 

Међутим, када је неосуђиваност као услов за пријем у радни однос у 
питању, и, следствено томе, осуђиваност као разлог за престанак радног 
односа због неиспуњавања услова за пријем у радни однос, треба истаћи да 
према одредби члана 94. Став 2. Кривичног законика („Службени гласник 
РС“, бр. 85/05, 88/05-исправка, 107/05-исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 
104/136, 108/14, 94/16 и 35/19) правне последице осуде (што значи – ни 
престанак радног односа због неиспуњавања услова за пријем у радни однос 
у установи) не могу наступити кад је за кривично дело учиниоцу изречена 
новчана казна, условна осуда, ако не буде опозвана, судска опомена или кад 
је учинилац ослобођен од казне. 

Према томе, пошто је наставнику из Вашег питања изречена условна 
осуда, нема основа за престанак његовог радног односа на основу члана 167. 
став 2. Закона о основама система образовања и васпитања. Овакав став 
потврђује и пресуда Врховног касационог суда – Рев2 854/2015 од 24. 
фебруара 2016  - управо у спору између школе и наставника којем је радни 
однос престао јер је учинио кривично дело фалсификовање службене 
исправе, које је на списку кривичних дела из члана 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања, чије је извршење разлог 
за престанак радног односа „без обзира на изречену кривичну санкцију“. 
 


