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ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИСПЛАТУ БОЛОВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ОБОЛЕЛИМА ОД
COVID-19 У ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ ВЛАДЕ РС
Поштована,
Обраћамо Вам се овим путем са иницијативом за хитно решавање тренутно горећег проблема у
Јавном Предузећу “Пошта Србије“, у којем се нагло повећава број заражених вирусом COVID-19,
након одлуке пословодства- Функција управљање кадровима и корпоративне одговорности,
садржане у допису свим запосленима број: 2020-201589/1 од 25.11.2020. године о евиденцији
одсуства и накнада зарада одсутних на основу болести COVID-19.
Наведеном одлуком о евиденцији одређено је да се запосленима оболелим од вируса COVID-19
исплаћује накнада зараде у висини од 75%, а запосленима који су у изолацији 65 %, чиме се
руководство јасно оглушило о препоруку из Закључка Владе Републике Србије 05 Број 533008/2020-2 (Сл. „Гласник РС“ број 50 од 03.04.2020. године) .
Оваква одлука руководства Јавног Предузећа „Пошта Србије“ довела је до чињенице да
запослени оболели од вируса COVID-19 у овом предузећу, због тешке материјалне ситуације
услед напред наведеног начина умањења зараде због боловања, прикривају да су оболели и
тиме стављају у ризик велики број људи због свакодневних контаката са корисницима и осталим
запосленима међу којима је велики проценат заражених управо запослених у технологији
(поштари, курири, возачи, шалтерски радници), због чега се може очекивати даље
неконтролисано ширење заразе.
Имајући у виду све напред наведено, молимо Вас да у решавању овог проблема, заједничим
утицајем, обезбедимо примену Закључка Владе Републике Србије 05 Број 53-3008/2020-2, којом

се препоручује послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други
појединачни акт, у делу којима се уређује накнада зараде, односно плате, тако да се
запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или
због мера изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу , а која је наступила као
последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних
задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест COVID 19 или наложена мера изолације и самоизолације, обезбеде право на накнаду у висини од 100%
основа за накнаду, а све у циљу даље могуће ескалације заразе међу запосленима у ЈП „Пошта
Србије“ и њиховим корисницима.
Посебно напомињемо да се Савез самосталних синдиката Србије и даље залаже за првобитну
иницијативу да се, без изузетка, у складу са препорукама из Закључка Владе Републике Србије,
свим запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID19 или због мера изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је
наступила као последица непосредног излагања ризикупо основу обављања њихових послова и
радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест
COVID -19 или наложена мера изолације и самоизолације, обезбеди право на накнаду у висини
од 100% основа за накнаду.
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