
Право  на  годишњи  одмор  одређује  се  према  времену  рада  у
години у којој се остварује право на годишњи одмор. 

Образложење:

Закон о раду не садржи непосредно решење у погледу обима права на годишњи одмор у 
одређеној  календарској  години  у  ситуацији  када  запослени  нема  остварени  рад  у  току  целе 
године. У одредби чл.69 је само прописано да у свакој календарској години  запослени има право 
на  годишњи одмор у трајању утврђеном општим актом  и уговором о раду, а најмање 20 радних 
дана. Из садржаја ове норме следи да  се обим права  на годишњи одмор  утврђује општим актом 
и уговором о раду. Међутим, у ситуацији када у овим формалним изворима права није утврђен 
обим права на годишњи одмор запосленом, који нема годину дана рада у тој  години, има се 
применити правило из одредбе чл.4.  Конвенције 132 о плаћеном годишњем одмору. Према тој 
норми : лице чији је радни стаж у једној години мањи од онога који је потребан за стицање права 
на  пун одмор предвиђен у претходном члану,  имаће за  ту годину право на плаћени одмор у 
сразмери са  дужином радног стажа те године. 

Тврдити супротно и признати право на пун годишњи одмор запосленом коме је  у тој 
години на пример мировао радни однос, или остварио плаћено одсуство у току године, односно 
престао  радни однос  као вишку на  почетку те  године,  значи  поступити супротно законском 
разлогу за признавање права на годишњи одмор – да буде у функцији ревитализације радних 
способности. Томе у прилог и значење појма: годишњи  одмор као одмор од рада, па када рада у 
току године нема, или нема у мери потребној за остваривање права на пун одмор, онда то не 
може остати без утицаја на остваривање овог права или  његов обим.  Када би се прихватило 
супротно  схватање,  тада  би  то  довело  у  неједнак  положај  супротно  назначеним  нормама 
запослене који имају годину  дана рада у односу на запослене који у тој години имају мање време 
рада.  Ови  други  запослени  били  би  у  привилегованом  положају,  а  норма  о  праву на  одмор 
изгубила би своју неутралност.

(правно схватање усвојено на седници представника одељења радних спорова свих  
апелационих судова, одржаној 08.12.2011. године)


