************************
01 Број: **********/2020
Датум:
. март 2020.
Београд

На основу члана 140. став 1. Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), и овлашћења министра унутрашњих послова 01 број
________________ од _____________ године, одлучујући о правима и дужностима
*********** ********,/запосленог / у ***************, доносим
РЕШЕЊЕ
•
*********** ********, запослени распоређен/а на радно место ******* у
**************, ПОСЛОВЕ СВОГ РАДНОГ МЕСТА ОБАВЉАЋЕ ВАН СЛУЖБЕНИХ
ПРОСТОРИЈА ПОСЛОДАВЦА – ОД КУЋЕ, најдуже до 21.05.2020. године.
•
********** ******** дужан/на је да у току радног времена буде
доступан/на непосредно претпостављеним руководиоцима путем средстава електронске
комуникације, а све налоге, предмете и друге радне материјале, добијаће од непосредног
старешине, и поступати у складу са упутствима старешине, коришћењем првенствено
електронску комуникацију.
•
За време трајања рада од куће у складу са овим решењем, *********
******* припада, сагласно закону, право на плату и сва друга права из рада и по основу
рада, као за рад на истим пословима у просторијама послодавца, осим права која се
остварују у вези са стварним трошковима који настају због присуства на раду у
службеним просторијама послодавца.
Обраложење:
Након доношења Одлуке о укидању ванредног стања на територији Републике
Србије („Сл. гласник РС“, бр. 65/20) од 06.05.2020. године, у циљу сузбијања даљег
ширења вируса COVID-19, Влада Републике Србије донела је Инструкције о организацији
радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мера заштите од
заразне болести COVID – 19, од 07.05.2020. године, којима је препоручена примена
превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID – 19,
међу којима и могућност рада од куће, за одређене категорије запослених, за одређени
временски период након укидања ванредног стања.

На основу члана 184 став 1. и 6. Закона о полицији ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016,
24/2018 и 87/2018), одредаба чл. 13. и 14. Закона о државним службеницима, којима су
утврђена права државних службеника на плату, накнаде и друга примања и право на
одморе и одсуства, као и одредаба члана 3. став 1. Закона о платама државних
службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 –
исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18), у вези са чињеницом да именовани/а за
време трајања превентивних мера наставља да у пуном радном времену обавља послове
радног места на које је распоређен, утврђено је да именовани/а и за време обављања
послова радног места ван службених просторија послодавца, односно од куће испуњава
услове за остваривање права на плату и друга права из радног односа као да је радио и
послове обављао и у службеним просторијама послодавца, осим права која се остварују у
вези са стварним трошковима који настају због присуства на раду у службеним
просторијама послодавца.
Сагласно свему наведеном, одлучено је као у диспозитиву решења.
Против овог решења именовани/а има право да, у року од осам дана од дана
достављања овог решења, преко првостепеног органа, односно доносиоца овог решења
изјави жалбу – Жалбеној комисији Владе.
Ово решење доставити:
• Именованом/ој,
• у досије именованог/е,
• архиви
*******************
*******************

