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Измене у процедури продужења 
трајања плаћеног одсуства за 
време ванредног стања –
саопштење Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања поводом 
Закључка Владе Републике Србије

Подсећамо, члан 116. Закона о 
раду предвиђа да послодавци 
могу упутити запослене на 
плаћено одсуство у трајању од 
најдуже 45 радних дана, услед 
прекида рада или смањења 
обима рада до којег је дошло 
без кривице запосленог.

Запослени током овог одсуства 
имају право на накнаду зараде 
у износу од 60% просечне 
зараде, с тим што ова накнада 
не може бити нижа од 
минималне зараде.

Трајање овог одсуства може бити 
продужено и преко 45 радних 
дана, уз сагласност надлежног
министра, који претходно 
прибавља мишљење 
репрезентативног синдиката.

Министарство је саопштило да јe,
у циљу убрзања ове процедуре, 
Влада донела Закључак којим се 
укида обавеза министра да 
консултује синдикат пре него што 
продужи трајање овог одсуства.

Закључак прописује и да ће, до 
даљег, образложени захтев за 
продужење плаћеног одсуства 
послодавци достављати министру 
електронски.

Такође, Решење о давању 
сагласности за продужење 
одсуства преко 45 радних дана ће 
се до даљег достављати 
послодавцима електронским 
путем, с тим што се плаћено 
одсуство може продужити 
најкасније до укидања ванредног 
стања.

Ускоро се очекује објављивање 
овог Закључка Владе, које ће 
садржати детаљније инструкције у 
вези за поступком подношења 
захтева за сагласност министру и 
листом документације које ће 
послодавци бити дужни да поднесу 
у овом поступку.
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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. 
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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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