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Препорука Владе
Републике
Србије –
коришћење
годишњег
одмора за
запослене који
раде од куће или
су послати на
одсуство

Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања на свом
веб сајту објавило је да је
Влада Републике Србије
донела Закључак којим је
препоручено да запослени,
који у току ванредног стања
свој посао обављају
свакодневно, али од куће,
односно на даљину,
искористе преостали део
годишњег одмора за 2019.
годину у складу са законом,
односно до 30. јуна 2020.
године.
Такође, препоручено је и да
послодавци, који у условима
ванредног стања нису у

могућности да организују
процес рада, те су у складу
са законом своје запослене
упутили на одсуство са
рада, предност дају
коришћењу годишњих
одмора.
Коначно, овим закључком
се даје могућност
послодавцима да дозволе
коришћење преосталог
дела годишњег одмора за
2019. годину до краја 2020.
године запосленима који у
току ванредног стања
редовно обављају посао на
свом радном месту.
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О нама
ЕY је глобални лидер у ревизорским, пореским, услугама
везаним за трансакције и саветодавним услугама. Широм
света, 284,000 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. EY
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 обезбиједити
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
извјештавање, чине темељ успјешне пореске функције у
пословној организацији. Пореска стратегија које 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 савјете у области
планирања, усклађивања и извјештавања и одржавају
ефективну комуникацију са пореским властима, гдје год
наши клијенти послују. Такође су вам на располагању
наше тручне мјере широм свијета, 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 унаприједили
своју пореску функцију. Тако ЕY прави разлику.
www.ey.com/rs
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