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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина бр. 11, Београд
Министарству здравља:
– Министру Асс. др Златибору Лончару
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:
– Министру Зорану Ђорђевићу
ПРЕДМЕТ: Предлог Синдиката медицинских сестара и техничара Србије у вези годишњег

одмора медицинских радника
Поштовани,
Чињеница је да је глобално ширење вируса - COVID-19 утицало на све аспекте живота, а један
од највећег терета, управо је пао на медицинске раднике који су показали пожртвованост и
храброст какву још нисмо видели и која се не сме заборавити.
На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада је дана
06.04.2020. године донела Закључак 05 број 53-3041/2020. године којим се послодавцима
препоручује да на територији Републике Србије да запосленима омогуће коришћење
годишњег одмора за 2019. године закључно са 31. децембром 2020. године.
Како се ради о Препоруци Владе, која није правно обавезујућа за послодавце, од стране
директора здравствених установа запослени добијају информације да ће се по питању
коришћења годишњег одмора за 2019. годину, стриктно примењивати Закон о раду.
Законом о раду је предвиђено да се годишњи одмор за 2019. годину може користити
најкасније до 30. јуна 2020. године, а не до 31.12.2020. године, како је то Препоруком
наведено.
Ова Препорука као необавезајућа, подложна је арбитрарном, али и могућем
дискриминаторском поступању многих послодаваца, а на штету запослених здравствених
радника. Уколико се послодавцима на нивоу здравствене установе да могућност да сами
изаберу да ли ће, када и ком запосленом омогућити ову „привилегију“, то би за раднике
представљало велику неправду у смислу могуће дискриминације, а отворила би и могућност
да незадовољни здравствени радници своја права потраже на суду. У интересу обе стране је
да се таква могућност по сваку цену избегне.
Као што смо то напред навели, многи послодавци ће пак, инсистирати на императивним
законским одредбама и неће следити ову Препоруку.
Из тог разлога, обраћамо вам се са предлогом да Влада на предлог министарства омогући да
медицински радници могу да искористе своје годишње одморе за 2019. године закључно са
31.12.2020. године и то у форми посебне (обавезујуће) Уредбе, уместо необавезујуће
Препоруке. Оваква Уредба представљала би истински израз захвалности, али и правичну
награду за све здравствене раднике који су у протеклом периоду показали пожртвованост
одржавајући здравствени систем, у за државу и здравство најтежим временима.

Сматрамо и да је евенутална новчана компензација за неискоришћен годишњи одмор могуће
и правично решење за запослене који на то пристану, али сматрамо да већина чланова нашег
синдиката предност даје праву да искористи преостали годишњи одмор до краја 2020.
године.
Молим вас да овај Предлог најхитније размотрите, имајући у виду ванредно стање које је на
снази и да нас о вашем ставу писмено известите у најкраћем року.
С поштовањем,
У Београду, дана 24.04.2020. године
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