
 

 

Дел. бр: 190 

Датум: 23.03.2020. 
                                                  

 

 

На основу члана 192. у вези са чланом 42. Закона о раду, Уредбе о организовању рада 

послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020) и члана 119. став 

1. тачка 9)  и Пословника о организацији и раду школског одбора ОШ „Влада 

Обрадовић Камени“, у вези са чланом 105. Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл гласник РС бр. 88/2017, 27/2018. – др.закони, 10/2019 и 6/2020), Школски 

одбор, без одржавања седнице, телефонским путем, дана 23.03.2020. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ВАН ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА 

 (рад на даљину и рад од куће) 

 

1. Запосленом, Радојици Тадићу, на пословима директора школе, одређује се обављање 

послова ван просторија послодавца (односно рад на даљину и рад од куће), почев од 

17.03.2020. године. 

 

2. Запослени ће обављати послове из тачке 1. са пуним радним временом, у трајању од 

40 часова недељно. 

 

3. Надзор над радом запосленог и вођење евиденције о запосленом за време рада ван 

просторија послодавца обављаће Школски одбор коме  је запослени дужна да доставља 

извештаје о раду у електронском облику. 

 

4. На сва остала права и обавезе сходно се примењују одредбе Закона о раду, Посебног 

колективног уговора за запослене  у основним и средњим школама и домовима ученика, 

Правилника о раду ОШ ''Влада Обрадовић Камени“, уговора о раду са запосленим. 

 

5. Рад ван просторија послодавца запослени ће обављати до престанка ванредног стања 

уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), 

након чега ће запослени обављати послове на начин одређен пре доношења овог 

решења. 

 

6. Ово решење ступа на снагу дана 17.03.2020. 

 

                                                             Образложење 

 

Чланом 2. став 1. Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног 

стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020) (у даљем тексту: Уредба), прописано је да за 

време ванредног стања послодавац дужан да омогући запосленима обављање послова 

ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), на свим радним местима на 

којима је могуће организовати такав рад у складу са општим актом и уговором о раду, а 

ставом 2. истог члана Уредбе је прописано да ако општим актом и уговором о раду није 

предвиђен начин рада из става 1. овог члана, послодавац може решењем омогућити 

запосленом обављање послова ван просторија послодавца, уколико му то 

организациони услови дозвољавају. 

 

Због увођења ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о 

проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/2020), запосленој се у складу са 



Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласнику 

РС“, бр. 31/2020), до престанка ванредног стања омогућава рад од куће односно ван 

просторија, у циљу спречавања ширења болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-

ЦоВ-2, као и функционисања редовних радних активности послодавца. 

 

За време рада ван просторија послодавца, односно трајања ванредног стања, 

надзор над радом запосленог и вођење евиденције о запосленом обављаће Школски 

одбор. 

 

На сва остала права и обавезе запослене, за време трајања ванредног стања, 

сходно ће се примењивати одредбе Закона о раду, Посебног колективног уговора за 

запослене  у основним и средњим школама и домовима ученика, Правилника о раду 

ОШ ''Влада Обрадовић Камени'', уговора о раду са запосленим, а након престанка 

ванредног стања запослени ће обављати послове на начин одређен пре доношења овог 

решења. 

 

На основу свега наведеног, одлучено је као у изреци овог решења. 

 

У Београду, дана 23.03.2020. године 

 

 

Доставити: 

- Запосленој, 

- Служби за финансијске послове, 

- Архиви школе 

 

 

                                                                                            Председник школског одбора 

 

                                                                                            ___________________________ 

 

                                                                                                     Весна Андријевић  


