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УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

НА ПРИВРЕМЕНИ  РАД У ИНОСТРАНСТВО 
 

Одредбе Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у 

иностранство и њиховој заштити, не примењују се на случајеве упућивања 

запослених на службени пут у иностранство, ако пут не траје дуже од 30 дана 

непрекидно или 90 дана са прекидима у току календарске године. 

 

Законом о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и 

њиховој заштити („Службени гласник РС“, број 9/15 – у даљем тексту: Закон) уређују се 

права запослених који се упућују на привремени рад у иностранство: услови, поступак и 

обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на привремени рад у иностранство; 

сарадња органа и организација који обављају послове државне управе у вези са заштитом 

права запослених на привременом раду у иностранству; и надзор над применом овог 

закона (члан 1. Закона). 

У члану 3. наведеног закона прописују се случајеви у којима се примењују одредбе 

овог закона, односно када се на упућивање запослених примењује Закон, и када се ради о 

послодавцима који упућују запослене на привремени рад у иностранство ради: 

- рада у оквиру извођења инвестиционих и других радова и пружања услуга, на основу 

уговора о пословној сарадњи односно другог одговарајућег основа; 

- рада или стручног оспособљавања и усавршавања за потребе послодавца у пословним 

јединицама послодавца у иностранству, на основу акта о упућивању или другог 

одговарајућег основа; 

- рада или стручног оспособљавања и усавршавања за потребе послодавца у оквиру 

међукомпанијског кретања по основу позитивног писма, политике међукомпанијског 

кретања или другог одговарајућег основа. 

У члану 4. став 3. Закона прописано је да се одредбе тог закона не примењују на 

случајеве упућивања запослених на службени пут у иностранство, ако пут не траје дуже од 

30 дана непрекидно или 90 дана са прекидима у току календарске године. 

У члану 118. став 1. тачка 3) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 ,,, у 

75/14) прописано је да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим 

актом (колективним уговором или правилником о раду) и уговором  раду за време 

проведено на службеном путу у иностранство, а накнада ових трошкова не сматра се 

зарадом сагласно члану 105. став 3. Закона о раду. 

Законом о раду није дефинисано шта се сматра службеним путем нити његово трајање. 

Како запослени могу бити упућени на службени пут ради привременог обављања рада или 

стручног оспособљавања за потребе послодавца, који истовремено може да представља 

неки од основа за упућивање запослених на привремени рад у иностранство прописаних у 

члану 3. Закона, овим законом је ограничен периоду коме послодавци могу да упућују 

запослене на службени пут у оквиру случајева из члана 3. овог закона, а ради 

обезбеђивања доследне и уједначене примене овог закона и правне сигурности за 

послодаце и запослене. Сагласно томе, мишљења смо да послодавац може да упућује 

запослене на службени пут у иностранство независно од рока прописано у члану 4. став 3. 
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овог закона, ван случајева прописаних у члану 3. истог Закона (нпр. упућивање запосленог 

на службени пут у иностранство ради вођења преговора са потенцијалним партнером и 

закључења уговора о пословно-техничкој сарадњи). С обзиром на то да се ради о 

изузецима од примене овог закона који имају за сврху да обезбеде заштиту запослених 

који се упућују у иностранство, у сваком конкретном случају се цени да ли постоји веза са 

неким од случајева из члана 3. Закона, а тиме се и утврђује обавеза примене овог закона 

код упућивања запосленог у иностранство у трајању дужем од рокова прописаних у члану 

4. став 3. овог закона. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, број 011-00-299/2016-02 од 4. јула 2016) 
 

 

 

 

 

 


