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На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник 
РС", бр. 29/2020, у даљем тексту „Одлука“), која је ступила на 
снагу 16. марта 2020. године, због пандемије вируса COVID-19, 
Влада Републике Србије је донела Уредбу о организовању рада 
послодаваца за време ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 
31/2020, у даљем тексту: „Уредба“), којом се уређује посебан 
начин и организација рада послодаваца на територији 
Републике Србије за време ванредног стања. 

 

Уредба прописује дужност свих послодаваца на територији 
Републике Србије да омогуће рад својих запослених ван 
просторија послодавца (рад на даљину или рад од куће), на 
свим радним местима на којима је могуће организовати такав 
рад, у складу са општим актима послодавца или уговорима о 
раду.  

 

Уколико постоје послодавци који рад ван просторија 
послодавца нису уредили општим актима (нпр. Правилником о 
раду) или уговором о раду, а организација рада конкретног 
послодавца омогућава овакав рад, послодавац може решењем 
омогућити запосленима обављање послова ван просторија 
послодавца. Наведено решење обавезно мора да дефинише 
следеће: 

 

а) Трајање радног времена; 
б) Начин вршења надзора над радом запосленог. 



 

 

  
Послодавац је такође дужан да води евиденцију запослених 
који обављају рад ван просторија послодавца.  

 

Уредба предвиђа правила и за ситуације у којима је природа 
делатности коју обавља Послодавац таква да није могуће 
организовати рад ван просторија послодавца (нпр. 
производни погон, чишћење канцеларија, рецепција): 

 

1) Послодавац је дужан да, уколико је то могуће и не 
изискује додатна средства, организује рад у сменама, 
како би што мањи број запослених и свих других радно 
ангажованих лица рад обављао истовремено у једној 
просторији; 

2) Послодавац је дужан да омогући одржавање свих 
пословних састанака електронским, односно другим 
одговарајућим путем (видео линк, видео позив и др.); 

3) Послодавац је дужан да одложи службена путовања у 
земљи и иностранству, у складу са одлуком надлежног 
органа о забрани, односно привременом ограничењу 
уласка и кретања.   
 

Даље, послодавац је дужан да у циљу осигурања заштите и 
здравља запослених, радно ангажованих и странака, обезбеди 
све опште, посебне и ванредне мере које се односе на 
хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о 
заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", 
бр. 15/2016). У складу са тим законом, уколико се правно 
лице не придржава одређених мера, може бити кажњено за 
прекршај новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара, а 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 30.000 
до 150.000 динара. 

 

Уредба предвиђа да је за запослене и радно ангажоване, који 
су у непосредном контакту са странкама или деле радни 
простор са више лица, потребно обезбедити довољне 
количине заштитне опреме у складу са посебним прописима. 

 

Зависно од тога како се ситуација буде одвијала, очекује се да 
Влада Републике Србије уведе додатне мере у сфери радних 
односа у спречавању пандемије вируса COVID-19. Ми ћемо 
вас благовремено обавештавати о свим променама с тим у 
вези. За све додатне информације наш тим стоји на 
располагању. 
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О нама  
 
ЕY је глобални лидер у ревизорским, пореским, 
услугама везаним за трансакције и саветодавним 
услугама. Широм света, 280,000 наших  запослених 
деле наше заједничке вредности као и потпуну 
посвећеност квалитету. Ми се разликујемо по томе 
што помажемо нашим запосленима, клијентима и 
заједницама да остваре свој потенцијал.  ЕY се 
односи на глобалну организацију једну или  више 
чланица фирми Ernst & Young Global  Limited, од 
Ernst & Young Global  Limited је фирма регистрована 
у Уједињеном Краљевству, која не пружа услуге 
клијентима. За више  информација о нашој 
организацији, молимо вас  да посетите адресу 
www.ey.com/rs  
 
О нашим пореским услугама  
 
Најбољи начин да остварите максимум у свом 
пословању је да га изградите на чврстим  темељима 
И омогућите му одржив раст. У ЕY-у сматрамо да 
одговорно и проактивно управљање пореским 
обавезама може да представља кључну разлику. 
Наши врхунски тимови састављени су од 
талентованих стручњака који ће вам обезбедити 
техничка знања, пословно искуство и конзистентан 
ниво услуга заснованих на потпуној посвећености 
квалитету – без обзира на то где се налазите и  која 
врста пореских услуга вам је потребна.  
Ефективна усклађеност са прописима, као и 
отворено и транспарентно извештавање, чине темељ 
успешне пореске функције у пословној 
организацији. Пореска стратегија која ће бити  
усклађена са вашим пословним потребама и бити у 
стању да препозна указане прилике, од  кључне је 
важности за одржив раст. У ту сврху, ЕY вам на 
располагање ставља тимове који пружају врхунске 
савете у области планирања, усклађивања и 
извештавања и одржавају ефективну комуникацију 
са пореским властима, где год наши клијенти 
послују. Такође су вам на располагању наше стручне 
мреже широм света, уз помоћ којих можете повећати 
ефикасност, умањити ризике и отворити нове 
пословне прилике. Наш тим од 50 хиљада пословних 
стручњака, у више од 150 земаља, предано ради 
како би вам пружио квалитет, конзистентност и  
специфичност која вам је потребна како бисте 
максимално унапредили своју пореску функцију. 
Тако ЕY прави разлику. 

   

www.ey.com/rs   
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Овај материјал садржи информације у сажетој форми и стога је  
искључиво намењен за информисање. Намена овог материјала  није 
да замени датаљно истраживање или изражавање професионалног 
мишљења. ЕYГМ као ни било која друга чланица глобалне ЕY 
организације не прихвата било какву одговорност за штету коју 
претрпи неко лице услед поступања  или уздржавања од поступања 
по основу информације из овог  материјала. За све информације које 
се односе на специфичне  случајеве, треба се обратити 
одговарајућем саветнику. 
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