Промењен ПКУ

Поштовани,
Обавештавамо Вас да је у „Сл. гласнику РС“, бр. 92/2020, дана 29. јуна 2020. године
објављен Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за
запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС", број
21/15, 16/18-споразум, 8/19-споразум).
Додат је чл. 24а:
„Запослени има право на накнаду плате у висини од 100% основе за исплату накнаде за
месец у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести
COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а
која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања
послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима
је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.
Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се:
1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава
послодавца, односно буџета Републике Србије;
2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава
обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде плате (65%) а
из средстава послодавца, односно из средстава буџета Републике Србије за преостали
износ разлике до висине од 100% основе за исплату накнаде.
Право на накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана, остварује и запослени који је
одсуствовао са рада из разлога наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који до
дана ступања на снагу овог колективног уговора није извршен коначни обрачун и
исплата накнаде плате по основу привремене спречености за рад.
Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказују решењем надлежног органа
(санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе,
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царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или
извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.”
Ова допуна се примењује од 29. јуна 2020. године.
ИНФО ФССШ
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