
Обавештење – понуда за измену уговорених услова рада – упућивање запосленог 

на привремени рад у иностранство 

 

 

Привредно друштво ______________ 

Број: ________ 

__________ (место) 

___________ (датум) 

 

 

______________________________________ (име и презиме, степен стручне спреме, 

занимање запосленог) 

___________________________________________________ (послови које запослени 

обавља, назив сектора, службе, одељења) 

__________ (место рада) 

 

 

 

На основу чл. 171–172. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 

75/14, у даљем тексту: Закон), а у вези са чланом 11. Закона о условима за упућивање 

запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити („Сл. гласник РСˮ, 

бр. 91/15) достављам Вам 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  –  П  О  Н  У  Д  У 

ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА 

ЗАКЉУЧЕЊЕМ АНЕКСА БР. __ УГОВОРА О РАДУ 

бр. _____ од _______. године 

 

 

 

Текст Анекса уговора о раду је саставни део ове понуде (Напомена Редакције: пример 

анекса се налази у делу Уговори / Група XXIX Ради односи/ Измена уговора о раду). 

До ове понуде дошло је због потреба упућивања запосленог ___________________ (име 

и презиме запосленог) на рад у иностранство код ______________________ у 

________________. 

 

О овој понуди треба да се изјасните у року од 8 (осам) радних дана. 

 

Запослени има право да одбије упућивање на привремени рад у иностранство у случају: 

– трудноће, 

– за време рада са половином пуног радног времена због посебне неге детета у складу 

са Законом о раду, 



– до истека три године живота детета, 

– ако је запослени самохрани родитељ детета до 15 година живота детета, 

– ако није протекло три месеца од повратка са рада у иностранству које је трајало 

најмање 11 месеци непрекидно. 

 

Неизјашњавање о понуди у датом року или одбијање понуде ван предвиђених 

изузетака, представља могућност за давање отказа уговора о раду од стране послодавца 

из разлога утврђених у члану 179. ст. 5. тач. 2) Закона о раду. Запослени који одбије 

понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да у судском поступку 

поводом отказа уговора о раду у смислу члана 179. ст. 5. тач. 2) овог закона, оспорава 

законитост анекса уговора. 

 

Ако понуду прихватите задржавате право да пред надлежним судом оспоравате 

законитост анекса уговора који ће бити закључен. 

 

Прилог: текст анекса уговора о раду 

 

 

У _______________________, дана 

__________________  

За послодавца  

Директор 

_______________________ 

 


