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ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 131-1206/2021O PREPORUCI 

POSLODAVCIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DA ZAPOSLENIMA KOJI 
NISU ISKORISTILI PRIPADAJUĆI GODIŠNJI ODMOR ZA 2020. GODINU 
OMOGUĆE DA TAJ ODMOR ZAPOČNU I ISKORISTE U 2021. GODINI ILI DA PRVI 
DEO ISKORISTE ZAKLJUČNO SA 31. DECEMBROM 2021. GODINE, A 
PREOSTALI ZAKLJUČNO SA 30. JUNOM 2022. GODINE, ODNOSNO DA 
ZAPOSLENIMA KOJI NISU ISKORISTILI DEO GODIŠNJEG ODMORA IZ 2019. 
GODINE DO KRAJA TEKUĆE GODINE, OMOGUĆE DA TAJ DEO ISKORISTE 
NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2021. GODINE, A PRE KORIŠĆENJA 
PRIPADAJUĆEG GODIŠNJEG ODMORA ZA 2020. GODINU 

("Sl. glasnik RS", br. 11/2021) 

ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ РС О НЕИСКОРИШЋЕНОМ ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ 

Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da, zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući 

godišnji odmor za 2020. godinu: zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne 

bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili 

zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste 

u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. 

decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine. 

2. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima iz stava 1. ovog zaključka, 

koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja tekuće godine u skladu sa tačkom 1. 

Zaključka Vlade 05 broj 53-3041/2020. godine od 6. aprila 2020. godine, omoguće da taj deo godišnjeg 

odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 

2020. godinu. 

3. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak Vlade 05 broj 131-10296/2020 od 15. decembra 2020. 

godine ("Službeni glasnik RS", broj 151/20). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KАКО СЕ ПОСТАЈЕ ЧЛАН САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ 

Да би запослени постао члан Самосталног синдиката металаца Србије довољно је да потпише 

ПРИСТУПНИЦУ код свог Синдикалног Представника или у просторијама Самосталног синдиката  

 

  

 

➢ Организација чланова заснована на добровољном учлањавању запослених у 

предузећима металске индустрије    

➢ Интересна организација чланова која дефинише, остварује, омогућава и штити њихова 

права из рада и по основу рада 

➢ Јединствена организација на територији Републике Србије, са одговарајућом 

структуром организовања 

➢ Своју организациону структуру заснива на демократским изборним принципима 

➢ Заступа чланство пред послодавцима на нивоу предузећа и асоцијацијама послодаваца, 

локалном самоуправом, теритаријалном аутономијом и ресорним министарствима на 

нивоу Републике Србија 

➢ Оснивач Савеза Самосталних Синдиката Србије 

➢ Активно је укључен у међународну синдикалну сарадњу 


