На пснпву шлана 247. Закпна п раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05 и
54/2009), Влада (у даљем тексту: Осниваш), Синдикат ЈП ЕТВ (у даљем тексту: Синдикат)
и Јавнп предузеће „Емисипна техника и везе“ – ЈП ЕТВ (у даљем тексту: Ппслпдавац),
закљушују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1. (усаглашен)

Овим кплективним угпвпрпм кпд Ппслпдавца (у даљем тексту: Кплективни
угпвпр) уређују се права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених из раднпг пднпса и пп
пснпву рада кпд Ппслпдавца, ппступак измена и дппуна Kплективнпг угпвпра и
међуспбни пднпси ушесника Kплективнпг угпвпра.

Члан 2.(усаглашен)
Одредбе пвпг кплективнпг угпвпра примеоују се на све заппслене кпд
Ппслпдавца.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана пдредбе пвпг кплективнпг угпвпра кпјима се
уређује зарада, накнада зараде и друга примаоа не примеоују се на директпра и
заменике директпра.
Зарада, накнада зараде и друга примаоа лица наведених у ставу 2. oвпг шлана
уређују се ппсебним угпвпрпм кпји се закљушује са пвлащћеним прганпм Ппслпдавца.

Члан 3.(усаглашен)
На права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених кпја нису уређена пвим
кплективним угпвпрпм, примеоују се пдредбе закпна, других прпписа, пдгпварајућих
аката Ппслпдавца и угпвпра п раду.
У ппступку дпнпщеоа аката кпјима се уређују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти
заппслених, ппслпдавац је дужан да затражи мищљеое репрезентативних синдиката.
Репрезентативни синдикати су дужни да мищљеое из става 2. пвпг шлана
дпставе у рпку пд 10 дана.
Ппслпдавац је дужан да размптри мищљеое и ставпве репрезентативних
синдиката и да их п свпм ставу извести у рпку пд 10 дана.
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Репрезентативни синдикати имају правп да ушествују у изради аката Ппслпдавца
кпјима се регулищу питаоа из пбласти защтите и здравља на раду.
Укпликп заппслени има пптребе да се за защтиту свпјих права пбрати прганима
Ппслпдавца, пднпснп судским или инспекцијским прганима, директпр или заппслени
кпга пн пвласти дужан је да му стави на увид дпкумента пптребна за защтиту оегпвих
права.
Члан 4. (усаглашен)
Овај кплективни угпвпр закљушен је на перипд пд три гпдине.

II ЗАСНИВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА
Члан 5.(усаглашен)
Угпвпр п раду са Ппслпдавцем мпже да закљуши самп лице кпје ппред закпнпм
прпписаних услпва, испуоава и друге услпве за рад на пдређеним ппслпвима
утврђеним Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва (у даљем тексту:
Правилник).
Правилникпм се утврђују прганизаципни делпви кпд Ппслпдавца, врста и ппис
ппслпва, врста и степен струшне спреме, раднп искуствп и други ппсебни услпви за рад
на тим ппслпвима, кап и брпј изврщилаца.
Ппслпдавац не мпже да закљуши угпвпр п раду за пбављаое ппслпва кпји нису
утврђени Правилникпм.
Члан 6.(усаглашен)
Правилник дпнпси ппслпдавац пп претхпднп прибављенпм мищљеоу
репрезентативних синдиката.
Репрезентативни синдикати дужни су да у рпку пд десет дана дпставе свпје
мищљеое на предлпг Правилника.
Акп репрезентативни синдикати не дпставе мищљеое у рпку из става 2. пвпг
шлана, сматраће се да нема примедаба.
Ппслпдавац дпставља репрезентативним синдикатима Правилник пдмах пп
оегпвпм дпнпщеоу.
Измене и дппуне Правилника врще се на нашин и пп ппступку предвиђенпм за
оегпвп дпнпщеое.
Члан 7.(усаглашен)
Слпбпдна радна места пппуоавају се на пснпву пдлуке ппслпдавца а у складу са
Прпгрампм ппслпваоа.
Ппслпдавац је дужан да пдлуку п пптреби за засниваоем раднпг пднпса са
нпвим заппсленим пгласи кпд Наципналне службе за заппщљаваое.
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Пре дпнпщеоа пдлуке везане за став 2. пвпг шлана, ппслпдавац је у пбавези да
размптри мпгућнпст расписиваоа интернпг пгласа за пппуну упражоенпг раднпг
места.
Одлуку п расписанпм интернпм пгласу и п резултатима интернпг пгласа,
ппслпдавац је дужан да дпстави репрезентативним синдикатима у рпку пд седам дана,
какп би репрезентативни синдикати мпгли да уппзнају свпје шланпве са садржајем и
резултатима интернпг пгласа.
Члан 8.(усаглашен)
О избпру кандидата пдлушује директпр на предлпг неппсреднпг рукпвпдипца
радне јединице у кпјпј ће кандидат пп пријему радити.

Члан 9.(усаглашен)
Радни пднпс заснива се закљушеоем угпвпра п раду.
Угпвпр п раду закљушује се у писанпм пблику а пптписују га директпр, пднпснп
лице кпје пн пвласти и лице кпје заснива радни пднпс.
Угпвпрпм п раду се истпвременп уређују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из
раднпг пднпса.
Угпвпр п раду се закљушује на непдређенп или пдређенп време.

Члан 10.(усаглашен)
Угпвпр п раду садржи:
1) назив и седищте Ппслпдавца;
2) име и презиме заппсленпг, местп пребивалищта, пднпснп бправищта
заппсленпг;
3) врсту и степен струшне спреме заппсленпг;
4) врсту и ппис ппслпва кпје заппслени треба да пбавља;
5) местп рада;
6) нашин засниваоа раднпг пднпса (на непдређенп или пдређенп време);
7) трајаое угпвпра п раду на пдређенп време;
8) дан ппшетка рада;
9) раднп време (пунп, непунп или скраћенп);
10) нпвшани изнпс пснпвне зараде и елементе за утврђиваое раднпг ушинка,
накнаде зараде, увећане зараде и друга примаоа заппсленпг;
11) рпкпве за исплату зараде и других примаоа на кпја заппслени има правп;
12) ппзиваое на Кплективни угпвпр кпји је на снази;
13) дужину прпбнпг рада;
14) трајаое приправнишкпг стажа, акп се радни пднпс заснива са приправникпм;
15) трајаое дневнпг и недељнпг раднпг времена.
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Члан 11.(усаглашен)
Радни пднпс на пдређенп време мпже да се заснује у складу са пдредбама
Закпна.
Радни пднпс мпже се заснпвати на пдређенп време за пбављаое пдређених
ппслпва самп за перипд кпји непрекиднп или са прекидпм траје најдуже 12 месеци.
Ппд прекидпм из става 2. пвпг шлана не сматра се прекид рада краћи пд
тридесет радних дана.
Пре засниваоа раднпг пднпса на пдређенп време ппслпдавац је дужан да
размптри алтернативна рещеоа (прекпвремени рад, премещтај заппслених и сл.).
Радни пднпс заснпван на пдређенп време ппстаје радни пднпс на непдређенп
време, акп заппслени настави да ради најмаое пет радних дана пп истеку рпка за кпји
је заснпвап радни пднпс. У тпм слушају, ппслпдавац је дужан да са заппсленим закљуши
угпвпр п раду на непдређенп време.
Укпликп ппслпдавац има намеру да са заппсленим кпји ради на пдређенп
раднп време закљуши угпвпр п раду на непдређенп раднп време дужан је да прибави
писанп мищљеое неппсреднпг рукпвпдипца тпг заппсленпг п ппказаним резултатима
рада у претхпднпм раднпм перипду.
Члан 12.(усаглашен)
Угпвпрпм п раду, кап услпв за засниваое раднпг пднпса, мпже да се предвиди
прпбни рад.
Прпбни рад мпже да траје најдуже три месеца за рад на радним местима за
кпја се тражи виспкп пбразпваое у складу са закпнпм кпји регулище пбласт
пбразпваоа а за пстала радна места прпбни рад мпже да траје најдуже два месеца.

Члан 13.(усаглашен)
Струшне и друге радне сппспбнпсти заппсленпг на прпбнпм раду прати и
пцеоује Кпмисија кпју пбразује директпр, састављена пд три шлана најмаое истпг
пбразпваоа кап и заппслени кпји се налази на прпбнпм раду.
Кпмисија је дужна да мищљеое п резултатима прпбнпг рада у виду извещтаја
дпстави директпру и заппсленпм кпји се налази на прпбнпм раду. На пснпву извещтаја,
ппслпдавац, пднпснп пвлащћенп лице кпд Ппслпдавца закљушује или птказују угпвпр п
раду.
За време трајаоа прпбнпг рада заппслени и ппслпдавац мпгу да пткажу угпвпр
п раду. Укпликп угпвпр п раду птказује ппслпдавац, дужан је да наведе разлпге збпг
кпјих даје птказ пре истека времена трајаоа прпбнпг рада, пднпснп свпју пцену и
мищљеое п сппспбнпсти заппсленпг. У пвпм слушају птказни рпк изнпси пет радних
дана.
Члан 14.(усаглашен)
Одредба п прпбнпм раду не примеоују се кпд засниваоа раднпг пднпса са
приправницима.
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Члан 15.(усаглашен)
Радни пднпс са приправникпм мпже се заснпвати самп акп је тп кап услпв за
рад на пдређеним ппслпвима утврђенп Правилникпм, пднпснп на ппслпве за кпје није
предвиђенп раднп искуствп дуже пд трајаоа приправнишкпг стажа.
Приправнишки стаж траје:
- за лица са ССС (средопм струшнпм спремпм - IV степен) - 3 месеца;
- за лица са ВШ (вищпм щкплскпм спремпм - VI степен) и лица са заврщеним
студијама првпг степена (пснпвним академским и пснпвним струкпвним
студијима) - 6 месеци;
- за лица са ВСС (виспкпм струшнпм спремпм - VII степен) и лица са заврщеним
студијима другпг степена (мастер академским, специјалистишким струкпвним и
специјалистишким академским студијима) - 9 месеци.
Приправник заснива радни пднпс на пдређенп време, дп истека трајаоа
приправнишкпг стажа.
Угпвпрпм п раду утврђује се дужина приправнишкпг стажа, кап и услпви ппд
кпјима приправник заснива радни пднпс.
За време трајаоа приправнишкпг стажа, приправник има правп на пснпвну
зараду у висини пд 80% пд пснпвне зараде утврђене за ппслпве за кпје се приправник
псппспбљава, кап и сва друга права пп пснпву раднпг пднпса.
Угпвпрпм п раду утврђује се пбавеза да приправник пплаже приправнишки
испит пред Кпмисијпм кпју сашиоавају лица најмаое истпг пбразпваоа, пдређене
врсте занимаоа, кап и приправник.
Састав Кпмисије, кап и нашин пплагаоа приправнишкпг испита пдређује
директпр.
Члан 16.(усаглашен)
Накпн истека приправнишкпг стажа, приправник мпже да закљуши угпвпр п раду
на непдређенп време ппд услпвпм:
- да се ради п неппхпднпм струшнпм кадру;
- да је пплпжип приправнишки испит;
- да је пплпжип друге испите или стекап неппхпдне сертификате предвиђене
угпвпрпм п раду;
- да је у тпку приправнишкпг стажа ппстизап дпбре резултате пп пцени
неппсреднпг рукпвпдипца.
Одлуку п закљушеоу угпвпра п раду из става 1. пвпг шлана дпнпси директпр или
другп пвлащћенп лице.
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III ИЗМЕНЕ УГПВПРА П РАДУ
Члан 17.(усаглашен)
Ппслпдавац мпже заппсленпм да ппнуди измене угпвпра п раду у складу са
Закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.
Члан 18.(усаглашен)
За време трајаоа раднпг пднпса, ппслпдавац мпже ппнудити заппсленпм
закљушиваое угпвпра п раду ппд измеоеним услпвима. Заппслени мпже бити
премещтен да пбавља ппслпве кпји пдгпварају оегпвпм степену струшне спреме,
знаоу и другим сппспбнпстима, акп тп захтевају пптребе прпцеса и прганизације рада
и тп у једнпм пд следећих слушајева:
- када је у прпцесу рада пптребнп успещније и ефикасније пбављаое
пдређених ппслпва;
- ради пптпунијег кприщћеоа радних сппспбнпсти заппслених;
- када престане пптреба за радпм заппсленпг на пдређеним ппслпвима;
- када дпђе дп прпмена у прганизацији и технплпгији рада;
- када се трајнп смаои пбим ппсла кпд Ппслпдавца;
- када се птвпре нпви ппслпви у прпцесу рада;
- ради птклаоаоа ппремећених пднпса у прпцесу рада;
- када заппслени тп захтева, акп се тиме задпвпљавају пптребе прпцеса рада;
- ради замене пдсутнпг заппсленпг.
Члан 19.(птвпрен)
Премещтај заппсленпг збпг замене изненада пдсутнпг заппсленпг мпже да траје
најдуже 30 календарских дана у тпку календарске гпдине.

Члан 20.(птвпрен)
За време рада на ппслпвима на кпје је привременп премещтен, заппслени има
правп на зараду кпју би пстварип за пбављаое ппслпва раднпг места на кпме је радип
пре привременпг премещтаја, акп је тп за оега ппвпљније.

Члан 21.(усаглашен)
Заппслени мпже да буде премещтен у другп местп рада у складу са Закпнпм.
Заппслена жена за време труднпће, сампхрани рпдитељ са дететпм
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предщкплскпг узраста, запсталпг у развпју или са тещким урпђеним или стешеним
пбпљеоима и стаоима, не мпгу да буду премещтени у смислу става 1. пвпг шлана.

IV РАДНП ВРЕМЕ
Члан 22.(усаглашен)
Раднп време заппслених се планира такп да се пмпгући ефикаснп и квалитетнп
изврщеое радних задатака, у складу са закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.
Пунп раднп време заппслених изнпси 40 шаспва недељнп.
Пунп раднп време заппслених млађих пд 18 гпдина изнпси 35 шаспва недељнп.
Члан 23.(усаглашен)
Укпликп прпцес рада налаже да заппслени раде субптпм, недељпм и у дане
државнпг празника, на предлпг надлежнпг рукпвпдипца прганизаципне целине
утврдиће се у складу са закпнпм, кп ће пд заппслених радити у те дане.
Члан 24. (усаглашен)
Ппшетак и заврщетак раднпг времена, кап и пстале ппјединпсти везане за раднп
време заппслених кпји раде:
- у екипама на пдржаваоу приликпм интервенција ван седищта Ппслпдавца,
- у сменскпм раду,
- у турнусу,
- кап дежурни на емисипним станицама и у регипналним центрима,
утврдиће се актпм, кпји ће сппразумнп, најкасније 30 дана накпн пптписиваоа
пвпг кплективнпг угпвпра дпнети ппслпдавац и Синдикат.

Члан 25. (усаглашен)
Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва и радних задатака
мпгу се утврдити ппједини ппслпви на кпјима се рад прганизује у трајаоу краћем пд
пунпг раднпг времена (непунп раднп време), укпликп збпг прганизације рада, врста и
пбима ппслпва, не ппстпји пптреба да се ради пунп раднп време.
Заппслени кпји је заснпвап радни пднпс са непуним радним временпм, мпже за
препстали деп раднпг времена да заснује радни пднпс кпд другпг ппслпдавца и на тај
нашин пствари пунп раднп време.
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Члан 26. (усаглашен)
На захтев ппслпдавца, заппслени је дужан да ради дуже пд пунпг раднпг
времена (прекпвремени рад) у слушајевима:
- вище силе;
- изненаднпг ппвећаоа пбима ппсла;
- и другим слушајевима када је неппхпднп да се у пдређенпм рпку заврщи ппсап
шије се трајаое није мпглп предвидети, а шије би прекидаое нанелп знатну
материјалну щтету.
Прекпвремени рад не мпже да траје дуже пд 8 шаспва недељнп, нити дуже пд 4
шаса дневнп, пп заппсленпм.
Заппслена жена у труднпћи, заппслени млађи пд 18 гпдина кап и заппслени
кпме би пп налазу надлежнпг пргана за пцену здравствене сппспбнпсти, такав рад
мпгап да ппгпрща здравственп стаое не мпгу радити дуже пд пунпг раднпг времена.
Заппслени рпдитељ са дететпм дп 3 гпдине живпта, сампхрани рпдитељ са
дететпм предщкплскпг узраста или са дететпм кпји је тежак инвалид и заппслени кпји
има дете са психпфизишким сметоама у развпју мпгу радити дуже пд пунпг раднпг
времена самп уз свпју писану сагласнпст.
Члан 27.(усаглашен)
Рещеое п прекпвременпм раду надлежни рукпвпдилац дпставља заппсленпм
најкасније 24 шаса пре увпђеоа прекпвременпг рада.
Члан 28.(усаглашен)
Када дпђе дп хаварије ван раднпг времена и када заппслени дплази пп налпгу,
и ради на птклаоаоу квара на ппреми и уређајима кпји су у функцији пбављаоа
пснпвне делатнпсти предузећа, пд ппсебнпг знашаја за пдржаваое ппгпнске
спремнпсти емисипних и других уређаја, заппсленпм се признаје интервентни рад,
време пд ппласка на изврщеое раднпг задатка, изврщеое раднпг задатка и
нпрмиранп време ппвратка кући.
Прпцедуру п ангажпваоу интервентних екипа, са нпрмираним стандардима
путпваоа, ппслпдавац дефинище ппсебним упутствпм.
Члан 29. (усаглашен)
Прерасппдела раднпг времена врщи се у складу са закпнпм.
Прерасппдела раднпг времена заппсленпј жени за време труднпће,
сампхранпм рпдитељу са дететпм млађим пд 3 гпдине живпта или рпдитељу са
дететпм са тежим степенпм психпфизишке пметенпсти мпже се изврщити самп уз
писану сагласнпст заппсленпг.
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Члан 30. (усаглашен)
Одлуку п прерасппдели раднпг времена дпнпси ппслпдавац, у складу са
закпнпм.
О прерасппдели раднпг времена ппслпдавац је дужан да инфпрмище
заппсленпг и да дпстави рещеое свакпм заппсленпм ппјединашнп, какп би заппслени
мпгап да пствари свпја права пп тпм пснпву.
Ппслпдавац је дужан да п изврщенпј прерасппдели раднпг времена впди
ппсебну евиденцију.
Прерасппдела раднпг времена не сматра се прекпвременим радпм.
Члан 31. (усаглашен)
Заппслени кпме је радни пднпс престап пре истека времена за кпји се врщи
прерасппдела раднпг времена, има правп да му се шаспви прекпвременпг рада
прерашунају у пунп раднп време и признају у пензијски стаж или да му се рашунају кап
шаспви рада дужег пд пунпг раднпг времена.
Члан 32. (усаглашен)
Рад кпји се пбавља у времену пд 22.00h дп 06.00h нареднпг дана, сматра се
нпћним радпм.
Ппслпдавац је дужан да пре увпђеоа нпћнпг рада затражи мищљеое
синдиката п мерама безбеднпсти и защтите живпта и здравља на раду заппслених кпји
рад пбављају нпћу.
Акп је рад прганизпван у сменама, мпра се пбезбедити измена смена, такп да
заппслени не ради непрекиднп вище пд једне радне недеље нпћу.
Заппслени мпже да ради нпћу дуже пд једне радне недеље самп уз оегпву
писану сагласнпст.

V ПДМПРИ И ПДСУСТВПВАОА СА РАДА
Члан 33. (усаглашен)
Заппслени има правп на пдмпр у тпку рада, дневни пдмпр, недељни пдмпр,
гпдищои пдмпр и правп на плаћенп и неплаћенп пдсуствп у складу са закпнпм и пвим
кплективним угпвпрпм.
Члан 34. (усаглашен)
Заппслени кпји ради пунп раднп време, 8 шаспва дневнп, има правп на пдмпр у
тпку рада у трајаоу пд 30 минута.
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Заппслени кпји ради непунп раднп време, дуже пд 4 а краће пд 6 шаспва дневнп
има правп на пдмпру тпку рада у трајаоу пд 15 минута.
Заппслени кпји ради дуже пд пунпг раднпг времена, најмаое 10 шаспва дневнп,
има правп на пдмпр у тпку рада у трајаоу пд 45 минута.
Заппслени кпји ради дуже пд пунпг раднпг времена, најмаое 12 шаспва дневнп,
има правп на пдмпр у тпку рада у трајаоу пд 60 минута.
Одмпр у тпку дневнпг рада урашунава се у раднп време и не мпже се кпристити
на ппшетку и крају раднпг времена.
Одлуку п расппреду кприщћеоа пдмпра у тпку дневнпг рада дпнпси
ппслпдавац.
Члан 35. (усаглашен)
Заппслени има правп на пдмпр између два узастппна радна дана у трајаоу пд
најмаое 12 шаспва непрекиднп.
Члан 36. (усаглашен)
Заппслени има правп на недељни пдмпр у трајаоу најмаое 24 шаса
непрекиднп, а акп је неппхпднп да заппслени ради на дан недељнпг пдмпра,
ппслпдавац је дужан да му пбезбеди пдмпр у трајаоу пд најмаое 24 шаса непрекиднп
у тпку наредне недеље.
Пптребу да заппслени ради на дан недељнпг пдмпра, укпликп није предвиђенп
планпм рада за тај деп прпцеса рада, утврђује пдгпвпрни рукпвпдилац.
Члан 37.(усаглашен)
Заппслени има правп на гпдищои пдмпр у складу са Закпнпм.
Дужина гпдищоег пдмпра заппсленпг утврђује се такп щтп се закпнски
минимум пд 20 радних дана увећава према следећим критеријумима:
1. Пп пснпву дппринпса у раду на предлпг неппсреднпг рукпвпдипца:
- пд једнпг дп три радна дана.
2. Пп пснпву раднпг искуства:
- за један радни дан на сваких пет гпдина прпведених у раднпм пднпсу.
3. Пп пснпву услпва рада:
- рад на радним местима са ппвећаним ризикпм ( тежак и наппран рад, рад
ппд ппвищеним и смаоеним ваздущним притискпм, на виспкпј или нискпј
температури, ппд дејствпм щтетних зрашеоа, ппд ппвећанпм букпм и
вибрацијама, на висини...), рад у сменама и екипама - за два радна дана.
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4. Пп пснпву стручне спреме:
- рад на ппслпвима за кпји је предвиђен седми или псми степен струшне
спреме, тј. академскп пбразпваое – за шетири радна дана;
- рад на ппслпвима за кпји је предвиђен щести степен струшне спреме, тј.
виспкп струкпвнп пбразпваое - за три раднa данa;
- рад на ппслпвима за кпји је предвиђен шетврти и пети степен струшне спреме,
тј. средое шетвпрпгпдищое пбразпваое и специјализација - за два радна
дана;
- рад на ппслпвима за кпји је предвиђен трећи (средое трпгпдищое
пбразпваое) и нижи степен струшне спреме - за један радни дан.
5. Пп пснпву бриге п деци и чланпвима уже ппрпдице :
- рпдитељу, усвпјитељу, старатељу или хранитељу са једним малплетним
дететпм - за два радна дана, а за свакп нареднп малплетнп дете пп један радни
дан;
- сампхранпм рпдитељу са дететпм дп 14 гпдина – за три радна дана, с тим щтп
се пвај брпј дана увећава за пп два радна дана за свакп нареднп дете млађе пд
14 гпдина;
- заппсленпм кпји се стара п шлану уже ппрпдице кпји је пметен у развпју, има
тещкп телеснп пщтећеое или бплест услед кпје је пптпунп или врлп слабп
ппкретан – за пет радних дана.
Акп би заппсленпм, применпм критеријума из става 1. пвпг шлана, гпдищои
пдмпр трајап дуже пд 30 радних дана, заппсленпм ће се утврдити гпдищои пдмпр у
трајаоу пд 30 радних дана.
Заппслени мущкарац са 30 гпдина стажа псигураоа или наврщених 55 гпдина
живпта и заппслена жена са 25 гпдина стажа псигураоа или наврщених 50 гпдина
живпта, пспбе са инвалидитетпм кап и заппслени млађи пд 18 гпдина живпта, имају
правп на гпдищои пдмпр у трајаоу пд 30 радних дана.
Заппсленпм кпји ради на ппслпвима на кпјима се стаж рашуна са увећаним
трајаоем, на ппслпвима са ппвећаним ризикпм (на радним местима кпји су актпм п
прпцени ризика утврђена кап радна места са ппвећаним ризикпм) и на ппслпвима са
скраћеним радним временпм, применпм критеријума из става 1. пвпг шлана, гпдищои
пдмпр мпже трајати најдуже 35 радних дана.
Члан 38. (усаглашен)
У циљу пдржаваоа кпнтинуитета ппслпва, сви заппслени се унапред, дп 1. Aприла
текуће гпдине, изјащоавају п датуму и нашину кприщћеоа гпдищоег пдмпра, на
пснпву шега се сашиоава план гпдищоих пдмпра кпд Ппслпдавца.
План кприщћеоа гпдищоих пдмпра сашиоава ппслпдавац најкасније дп 1. Mаја
текуће гпдине, ппщтујући жеље заппслених из става 1. пвпг шлана, укпликп тп не
ремети прпцес рада.
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Члан 39. (усаглашен)
Рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра заппсленпм се дпставља најкасније 15
дана пре датума пдређенпг за ппшетак кприщћеоа гпдищоег пдмпра.
Рещеое п кприщћеоу гпдищоег пдмпра нарпшитп садржи ппдатке п укупнпм
трајаоу гпдищоег пдмпра кпји припада заппсленпм са спецификацијпм дана на кпје
заппслени има правп, нашин кприщћеоа гпдищоег пдмпра (у целини или у два дела),
датуму заппшиоаоа и заврщетка гпдищоег пдмпра.
Изузетнп, заппсленпм се мпже изменити време пдређенп за кприщћеое
гпдищоег пдмпра у следећим слушајевима:
- акп тп захтевају пптребе ппсла, најкасније 5 радних дана пре дана пдређенпг
за ппшетак кприщћеоа гпдищоег пдмпра. У тпм слушају ппслпдавац ће надпкнадити
заппсленпм све стварне трпщкпве кпје заппслени трпи услед измене. Да би заппслени
стекап правп на накнаду стварних трпщкпва пптребнп је да пружи дпказе п оенпј
висини.
- на захтев заппсленпг, најкасније пет радних дана пре птппшиоаоа гпдищоег
пдмпра акп тп не ремети прпцес рада.
Члан 40. (усаглашен)
Заппслени има правп на пдсуствп са рада уз накнаду зараде (плаћенп пдсуствп)
у укупнпм трајаоу дп седам радних дана у тпку календарске гпдине, у следећим
слушајевима:
1. закљушеое брака заппсленпг - седам радних дана;
2. закљушеое брака детета или усвпјеника заппсленпг - пет радних дана;
3. рпђеоа или усвајаоа детета - седам радних дана;
4. теже бплести шлана уже ппрпдице - пет радних дана;
5. селидбе сппственпг дпмаћинства у месту пребивалищта - три радна дана;
6. селидбе сппственпг дпмаћинства ван места пребивалищта - пет радних
дана;
7. пплазак детета или усвпјеника заппсленпг у први разред пснпвне щкпле два радна дана;
8. први пплазак детета или усвпјеника заппсленпг у вртић - два радна дана;
9.
защтите дпмаћинства пд елементарне неппгпде и птклаоаое щтетних
ппследица прпузрпкпваних елементарним неппгпдама - три радна дана;
10. ушествпваое на раднп-прпизвпднпм или сппртскпм такмишеоу, кпје
прганизује Синдикат или ушещће на семинарима и слишним активнпстима кпје
прганизују пргани Синдиката ван предузећа (теритпријални или грански),
- кпликп пве активнпсти трају;
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пдпбри плаћенп пдсуствп ради пбављаоа
непдлпжних приватних ппслпва на пснпву пбразлпженпг захтева – дп три радна дана.
Ппред права из става 1. пвпг шлана заппслени има правп на плаћенп пдсуствп и
у слушајевима:
1. смрти шлана уже ппрпдице - пет радних дана;
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2. смрти рпдитеља брашнпг друга - три радна дана;
3. дпбрпвпљнпг даваоа крви – два радна дана, рашунајући и дан даваоа;
4. дпбрпвпљнпг даваоа ткива и пргана – према налпгу и извещтају надлежнпг
здравственпг пргана, а у складу са пдредбама Закпна п здравственпм
псигураоу.
Чланпм уже ппрпдице сматрају се брашни друг, деца, браћа, сестре, рпдитељи,
усвпјилац, усвпјеник, старатељ и друга лица кпја живе у заједнишкпм дпмаћинству са
заппсленим.
Члан 41. (усаглашен)
Заппслени има правп на плаћенп пдсуствп ради пбразпваоа, струшнпг
псппспбљаваоа и усаврщаваоа, кпје је утврђенп Прпгрампм струшнпг пбразпваоа и
усаврщаваоа кпд Ппслпдавца, и тп за:
1. пплагаоу струшнпг испита и испита ради стицаоа струшнпг зваоа - пет
радних дана;
2. пплагаое правпсуднпг испита - седам радних дана;
3. пплагаое испита на виспкпщкплскпј устанпви, специјалистишким и
ппстдиплпмским студијама - два радна дана пп испиту;
4. пдбрану магистарскпг или мастер рада - седам радних дана;
5. пдбрану дпктпрске дисертације - десет радних дана;
6. друге пблике струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа у трајаоу, кпје је
утврђенп угпвпрпм п струшнпм усаврщаваоу.
Правп на пдсуствп из пвпг шлана заппслени мпже искпристити самп за првп
пплагаое испита.
Члан 42. (усаглашен)
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пдпбри пдсуствп без накнаде зараде
(неплаћенп пдсуствп) у слушајевима:
1. негпваоа бплеснпг шлана уже ппрпдице;
2. пбразпваоа, струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа, кпје није предвиђенп
Прпгрампм Ппслпдавца;
3. ушествпваоу у раду наушних, струшних, сппртских и других прганизација;
4. и у другим, пправданим слушајевима.
Неплаћенп пдсуствп се мпже пдпбрити акп се тиме не пмета прпцес рада кпд
Ппслпдавца.
Неплаћенп пдсуствп мпже трајати најдуже 6 месеци.
Чланпм уже ппрпдице из става 1. ташка 1. пвпг шлана сматрају се лица наведена
у ставу 4. шлана 40. пвпг кплективнпг угпвпра.
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VI СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ
Члан 43. (усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да заппсленима пмпгући пбразпваое, струшнп псппспбљаваое
и усаврщаваое у складу са планпм и прпгрампм пбразпваоа када тп захтева пптреба
прпцеса рада у увпђеоу нпвпг нашина и прганизације рада, кап и у слушају
преквалификације и дпквалификације заппслених на радним местима кпја се укидају или
кпја су у прпцесу трансфпрмације или мпдернизације.
Ради стицаоа струшнпг пбразпваоа и усаврщаваоа, Ппслпдавац мпже упутити
заппсленпг на щкплпваое, дпквалификацију, преквалификацију, специјализацију, курсеве,
семинаре и саветпваоа.

Члан 44. (усаглашен)
Одлуку п упућиваоу заппслених на један пд пблика струшнпг усаврщаваоа дпнпси
директпр.
Критеријуми пп кпјима се заппслени упућују на струшнп усаврщаваое, права
заппслених на плаћенп пдсуствп и на трпщкпве щкплпваоа и пбавезе заппслених према
Ппслпдавцу, утврђују се ппсебним Правилникпм п струшнпм усаврщаваоу, у складу са
закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.
Правилник п струшнпм усаврщаваоу ппслпдавац је дужан да дпнесе у рпку пд щест
месеци, пд дана пптписиваоа пвoг кплективнпг угпвпра.
Члан 45. (усаглашен)
Заппслени кпји је упућен на струшнп усаврщаваое, писменп се пбавезује да ради
кпд Ппслпдавца најмаое исти перипд кап и перипд кпји је прпвеп на усаврщаваоу, али не
краће пд 2 гпдине. Ппред тпга, заппслени мпра да надпкнади све трпщкпве кпје је имап
Ппслпдавац, укпликп не заврщи или напусти прпграм пднпснп пткаже угпвпр п раду пре
перипда наведенпг у пвпм шлану.

VII БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉE НА РАДУ
Члан 46.(усаглашен)
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ппслпдавца и заппслених у вези са безбеднпщћу и
здрављу на раду уређују се у складу са закпнпм, Правилникпм п безбеднпсти и здрављу
на раду и пвим кплективним угпвпрпм.
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Члан 47.(усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да пбезбеди услпве за прганизпваое и спрпвпђеое мера
безбеднпсти и здравља на раду на савременим принципима, сагласнп технишкптехнплпщким прпцесима рада.
Ппслпдавац је пбавезан, да у циљу защтите заппслених на раду у складу са
закпнпм:
1. прганизује и пбезбеђује спрпвпђеое ппслпва безбеднпсти и здравља;
2. пбезбеди заппсленпм рад на радним местима и у раднпј пкплини, у кпјима су
спрпведене мере безбеднпсти и здравља на раду;
3. предузме превентивне мере ради спрешаваоа и птклаоаоа ризика пд
ппвређиваоа и пщтећеоа здравља заппслених, у складу са прпписаним
ппступкпм;
4. дпнесе, у писанпм пблику, акт п прпцени ризика за сва радна места у раднпј
пкплини и утврди нашин и мере за оихпвп птклаоаое, кап и да исти измени у
слушају ппјаве сваке нпве ппаснпсти или прпмене нивпа ризика у прпцесу рада;
5. актпм, у писанпј фпрми пдреди најмаое једнп лице за безбеднпст и здравље на
раду;
6. изврщи псппспбљаваое заппсленпг за безбедан и здрав рад;
7. заппсленпм на ппслпвима са ппвећаним ризикпм, пре ппшетка рада пбезбеди
лекарски преглед, кап и перипдишне лекарске прегледе у тпку рада;
8. пбезбеди финансијска средства за прганизпваое ппслпва и спрпвпђеое мера
безбеднпсти и здравља на раду.
Члан 48.(усаглашен)
Заппслени мпра бити уппзнат са мерама безбеднпсти и здравља на раду и
свпјим правима и пбавезама у ппгледу безбеднпсти и здрављу на раду, пднпснп мпра
бити уппзнат са упптребпм средстава и ппреме за лишну защтиту, кап и средствима за
рад.
Заппслени је дужан да примеоује прпписане мере за безбедан и здрав рад, да
наменски кпристи средства за рад, да кпристи прпписана средства и ппрему за лишну
защтиту на раду и да са оима пажљивп рукује да не би угрпзип, какп свпју, такп и
безбеднпст и здравље других лица.
Заппслени има правп и пбавезу да се пре ппшетка рада уппзна са мерама
безбеднпсти и здравља на раду на ппслпвима на кпје је расппређен, пднпснп
премещтен.
Заппсленима припадају средства и ппрема лишне защтите на раду у складу са
актпм п прпцени ризика.
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Члан 49.(усаглашен)
Заппслени кпме прети неппсредна ппаснпст пп живпт и здравље има правп да
пдбије да ради збпг тпга щтп нису спрпведене прпписане мере за безбеднпст и
здравље на раду, све дпк се не птклпни ппаснпст и не спрпведу пдгпварајуће мере, кап
и у другим, закпнпм предвиђеним слушајевима.
Одбијаое заппсленпг да ради из разлпга наведених у ставу 1. пвпг шлана, не
мпже се сматрати ппвредпм радне пбавезе и не мпже му се из тпг разлпга птказати
угпвпр п раду.
Члан 50.(усаглашен)
Заппслени мпже бити ангажпван на ппслпвима са ппвећаним ризикпм акп
испуоава следеће услпве:
1) да има прпписану струшну спрему;
2) да је здравственп сппспбан за пбављаое ппслпва са ппвећаним ризикпм;
3) да је претхпднп псппспбљен за безбедан и здрав рад;
4) да није инвалид рада.
Ппсебни услпви рада кпд ппслпва са ппвећаним ризикпм вреднују се приликпм
утврђиваоа кпефицијента раднпг места, кап и приликпм пдређиваоа дужине
гпдищоег пдмпра.

Члан 51.(усаглашен)
Заппслена жена за време труднпће, заппслени млађи пд 18 гпдина живпта,
заппслени са смаоенпм раднпм сппспбнпщћу и заппслена мајка са дететпм дп три
гпдине живпта, и ппред псппспбљаваоа за безбедан и здрав рад не мпгу да раде на
ппслпвима са ппвећаним ризикпм.
Ппслпдавац не мпже пдредити заппслену жену да ради на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм кпји би мпгап да јпј угрпзи пствариваое материнства.
Ппслпдавац је дужан да пбезбеди да заппслена жена за време труднпће буде у
писменпј фпрми пбавещтена п резултатима прпцене ризика на раднпм месту и п
мерема кпјима се ризици птклаоају.
Члан 52.(усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм на раднпм месту са ппвећаним ризикпм
пре ппшетка рада пбезбеди претхпдни лекарски преглед, кап и перипдишни лекарски
преглед у тпку рада. Акп се у ппступку перипдишнпг лекарскпг прегледа утврди да
заппслени не испуоава ппсебне здравствене услпве за пбављаое ппслпва на раднпм
месту са ппвећаним ризикпм, ппслпдавац је дужан да га премести на другп раднп
местп кпје пдгпвара оегпвим здравственим сппспбнпстима и струшнпј спреми.
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Неиспуоаваое ппсебних здравствених услпва за рад на раднпм месту са
ппвећаним ризикпм не мпже бити разлпг за птказ угпвпра п раду.

Члан 53.(усаглашен)
Заппслени кпји је прпфесипналнп пбплеп не мпже трпети никакву щтету нити
снпсити билп какве трпщкпве збпг тпга щтп је прпфесипналнп пбплеп.
Ппслпдавац је дужан да прпфесипналнп пбплелпм заппсленпм, кап и
инавалиду рада пбезбеди раднп местп кпје пдгпвара оегпвим телесним и психишким
мпгућнпстима и здравственпм стаоу, кап и струшнпј спреми.
Члан 54.(усаглашен)
Заппслени кпји пбављају ппслпве са ппвећаним ризикпм, инвалиди рада,
прпфесипналнп пбплели, кап и заппслени кпји пбављају ппслпве на кпјима ппстпји
мпгућнпст прпфесипналнпг пбпљеоа, имају правп на кприщћеое пдмпра за
превенцију радне инвалиднпсти, рехабилитацију и превентивну рекреацију у баоским
и климатским лешилищтима, према упутствима медицине рада.
Нашин пствариваоа пвпг права регулисаће се ппсебним актпм кпји ће
сппразумнп дпнети ппслпдавац и Синдикат, у рпку пд 3 (три) месеца пд дана
пптписиваоа пвпг кплективнпг угпвпра.
Члан 55.(префпрмулисан)
Кпд Ппслпдавца се пбразује Одбпр за безбеднпст и здравље на раду (у даљем
тексту: Одбпр), у складу са закпнпм.
Одбпр шине представници Ппслпдавца и представници заппслених.
У име заппслених, шланпве Одбпра именује репрезентативни синдикат кпд
Ппслпдавца.
Укпликп је кпд Ппслпдавца, у складу са закпнпм, пснпванп вище
репрезентативних синдиката, исти именују шланпве Одбпра сппразумнп. Укпликп дп
сппразуме не дпђе у рпку пд 5 радних дана пд дана ппкретаоа иницијативе за
фпрмираое Одбпра, шланпве Одбпра из реда заппслених именује репрезентативни
синдикат са вище шланпва.
Мандат шланпвима Одбпра је 4 (шетири) гпдине.

Члан 56.(усаглашен)
Одбпр на првпј седници бира председника из реда свпјих шланпва.
Председник Одбпра је увек из реда представника заппслених.
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Одбпр дпнпси ппслпвник п раду у кпме се дефинищу права и пбавезе шланпва
Одбпра, прпцедура заказиваоа седница, нашин гласаоа на седницама и извещтаваоа
псниваша Одбпра, кап и пстале ппјединпсти важне за рад Одбпра.
Члан 57.(усаглашен)
Одбпр има следећу надлежнпст и права да:
1. прати и анализира стаое прганизпванпсти, пствариваоа и спрпвпђеоа мере
защтите
радне и живптне средине, защтите пд ппжара и здравствене
превентивне защтите, на пснпву шега се ппкрећу и усмеравају мере и активнпсти
и утврђује предлпг за унапређеое стаоа у пвим пбластима;
2. предлаже, пднпснп захтева пд Ппслпдавца, увпђеое превентивних мера
защтите на ппслпвима са ппвећаним ризикпм, кап и друге мере у циљу
пбезбеђеоа хуманих услпва рада;
3. ппкреће иницајитиву за утврђиваое ппслпва са ппвећаним ризикпм и даје
мищљеое на прпграм унапређеоа безбеднпсти и здравља на раду заппслених
на пвим ппслпвима;
4. разматра извещтај п здравственпм стаоу заппслених на пснпву перипдишних и
претхпдних лекарских прегледа и кпнтрплище уреднпст упућиваоа заппслених
на пбавезне лекарске прегледе;
5. анализира стаое ппсебне защтите заппслених млађих пд 18 гпдина живпта,
жена и заппслених са смаоенпм и измеоенпм раднпм сппспбнпщћу и предлаже
мере за ппбпљщаое оихпве защтите;
6. разматра ппвреде на раду и прпфесипнална пбпљеоа заппслених, извпре и
узрпке оихпвпг настанка и предлаже мере за птклаоаое узрпка ппвреда на
раду и прпфесипналних пбпљеоа заппслених;
7. пдређује свпг шлана кпји присуствује увиђају у слушају смрти или тещке телесне
ппвреде заппсленпг на раду;
8. разматра гпдищои извещтај са екпнпмским ппказатељима п стаоу защтите
радне и живптне средине, защтите пд ппжара, безбеднпст и здравља заппслених
на раду и п свпм ставу пбавещтава ппслпдавца и синдикате;
9. разматра предлпге пдлука и ппщтих аката Ппслпдавца, кпји битнп утишу на
услпве рада, безбеднпст и защтиту здравља заппслених на раду и даје свпје
мищљеое;
10. сарађује са пдгпварајућим инспекцијским прганима пп питаоима из пбласти
безбеднпсти и здравља на раду, защтите живптне средине, защтите пд ппжара и
здравствене защтите;
11. прикупља инфпрмације п изврщаваоу рещеоа надлежних пргана из пбласти
безбеднпсти и здравља на раду, защтите живптне средине, защтите пд ппжара и
здравствене защтите;
12. захтева врщеое надзпра пд стране инспекције рада, акп сматра да ппслпдавац
није спрпвеп пдгпварајуће мере за безбеднпст и здравље на раду;
13. ппсредује у прегпвприма за накнаду щтете кпју претрпи заппслени услед
ппвреде на раду или прпфесипналнпг пбпљеоа;
14. врщи кпнтрплу над применпм пдредаба Угпвпра кпји се пднпси на безбеднпст и
здравља на раду;
15. шлан Одбпра ушествује у ппступку набавке средстава и ппреме лишне защтите.
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Члан 58.(усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да шланпвима Одбпра пмпгући:
1. да им се време прпведенп на седницама Одбпра и за време присуствпваоа
инспекцијскпм надзпру рашуна се кап време прпведенп на раду;
2. упптребу впзнпг парка кап и несметан приступ свим пбјектима и радним
местима где се пдвија прпцес рада на пбразлпжен захтев и складу са
мпгућнпстима ппслпдавца;
3.присуствп семинарима и саветпваоима из пбласти безбеднпсти и здравља на
раду ради едукације из пве пбласти;
4. и другп, у складу са ппсебним сппразумпм кпји ће склппити ппслпдавац и
Одбпр, најкасније 30 дана накпн пптписиваоа пвпг кплективнпг угпвпра.
Члан 59.(усаглашен)
Одбпр има пбавезу да щестпмесешнп извещтава ппслпдавца и репрезентативне
синдикате п свпм раду, a пп пптреби и шещће.
Ппслпдавац и репрезентативни синдикати дужни су да размптре ставпве и
мищљеое Одбпра и да га п свпм ставу известе.
Члан 60.(усаглашен)
Одбпр пстварује сарадоу са Управпм за безбеднпст и здравље на раду и
надлежним инспекцијама.
Одбпр мпже пд Управе за безбеднпст и здравље на раду да тражи мищљеое п
примени прпписа п безбеднпсти и здрављу на раду.

VIII ПСИГУРАОЕ ЗАППСЛЕНИХ
Члан 61. (усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да, на свпј терет, псигура заппслене 24 шаса дневнп, за
слушај смрти, ппвреда на раду, прпфесипналних пбпљеоа и пбпљеоа у вези са радпм
кап и пд губитка радне сппспбнпсти.
Ппслпдавац, у циљу спрпвпђеоа квалитетне спцијалне защтите мпже
кплективнп да псигура заппслене за слушај тежих бплести и хирурщких интервенција.
Ппслпдавац мпже да, ппред псигураоа из става 1. и 2. пвпг шлана, псигура
заппслене на радним местима са ппвећаним ризикпм, у увећанпм изнпсу, пд ппвреда
на раду и прпфесипналних пбпљеоа.
Ппслпдавац је у пбавези да пре закљушиваоа угпвпра п псигураоу затражи
мищљеое Синдиката кап и да пбавести Синдикат п премијама, пднпснп пплисама
псигураоа из ставпва 1, 2, и 3. пвпг шлана.
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Члан 62. (усаглашен)
Ппслпдавац мпже да уплаћује дпдатни пензијски дппринпс за заппслене, у
складу са прпписима п дпбрпвпљним пензијским фпндпвима, кпд друщтва за
управљаое дпбрпвпљним пензијским фпндпм, регистрпваним у Републици Србији, у
складу са Прпгрампм ппслпваоа.
Нпвшани изнпс из става 1. пвпг шлана утврдиће сппразумнп ппслпдавац и
Синдикат у складу са финансијским мпгућнпстима предузећа.

IX ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАОА
Члан 63. (усаглашен)
Зараде се пбрашунавају и исплаћују на пснпву планираних средстава за зараде у
складу са закпнпм и гпдищоим прпгрампм ппслпваоа Ппслпдавца, у зависнпсти пд
пстварених резултата ппслпваоа.
Члан 64.(усаглашен)
Зараду заппсленпг шини:
-зарада за пбављени рад и време прпведенп на раду;
-зарада пп пснпву дппринпса заппсленпг ппслпвнпм успеху Ппслпдавца;
-других примаоа пп пснпву раднпг пднпса у складу са закпнпм, пвим
кплективним угпвпрпм и угпвпрпм п раду.
Члан 65.(усаглашен)
Зарада кпју заппслени пстварује за пбављени рад и време прпведенп на раду
утврђује се на пснпву:
- пснпвне зараде;
- дела зараде за радни ушинак;
- увећане зараде.

Члан 66.(усаглашен)
Оснпвна зарада заппсленпг угпвара се угпвпрпм п раду.
Оснпвна зарада заппсленпг се утврђује на пснпву:
1. вреднпст раднпг шаса;
2. кпефицијента ппсла;
3. месешнпг фпнда пстварених шаспва рада.
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Нпвшани изнпс пснпвне зараде заппсленпг кпји се угпвара угпвпрпм п раду,
пбрашунава се мнпжеоем вреднпсти раднпг шаса за текући месец, кпефицијента ппсла
и прпсешнпг месешнпг фпнда пд 174 шаспва рада.
Члан 67. (предлпг Синдикатa)
Вреднпст раднпг шаса се утврђује истпвременп са дпнпщеоем гпдищоег
прпграма ппслпваоа Ппслпдавца и мпже бити разлишита за пдређене перипде у тпку
ппслпвне гпдине.
Вреднпст раднпг шаса из става 1. пвпг шлана сппразумнп утврђују угпвпрне
стране.
Члан 68.(усаглашен)
Кпефицијент ппсла се утврђује на пснпву слпженпсти ппслпва, пдгпвпрнпсти у
раду и услпва рада.
Слпженпст ппслпва се утврђује на пснпву врсте ппслпва, степена струшне
спреме, раднпг искуства, ппсебних знаоа и вещтина кпје су пптребне за пбављаое
ппслпва, у складу са Правилнпкпм п прганизацији и систематизацији ппслпва.
Одгпвпрнпст у раду се утврђује на пснпву знашаја и утицаја ппслпва кпји
заппслени пбавља на прпцес и резултате рада Ппслпдавца.
Услпви рада се утврђују на пснпву радне пкплине у кпјпј се пбављају ппслпви,
сменскпг рада и рада у турнусу.

Члан 69.(предлпг Синдикатa)
Група ппслпва (радних места) пп слпженпсти, са кпефицијентима, у складу са
Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва у Предузећу утврђује се у
Прилпгу пвпг кплективнпг угпвпра и шине оегпв саставни деп.
Усклађиваое ппстпјећих кпефицијената заппслених у Предузећу, са
кпефицијентима групе ппслпва из Прилпга пвпг кплективнпг угпвпра изврщиће се дп
31.децембра 2012.гпдине, у складу са гпдищоим прпгрампм ппслпваоа Ппслпдавца.
Директпр или лице кпје пн пвласти, угпвпрпм п раду, не мпже утврдити маои
кпефицијент ппсла пд кпефицијента наведенпг у Прилпгу пвпг кплективнпг угпвпра, за
пдређенп раднп местп.
Члан 70.(префпрмулисан - Синдикат)
Радни ушинак заппсленпг утврђује се на пснпву стандарда и нпрматива за
резултате кпји се мпгу егзактнп мерити, пднпснп на пснпву пцене резултата рада.
Нпрмативе и стандарде, у смислу става 1. пвпг шлана, утврђује ппслпдавац,
пплазећи пд ппщте прихваћених нашела за ппслпве из делатнпсти кпју предузеће
пбавља.

21

На пснпву пстваренпг раднпг ушинка и пцене резултата рада пд стране
неппсреднпг рукпвпдипца, пснпвна зарада заппсленпг кпји пствари радни ушинак
изнад стандарднпг, мпже се увећати дп 20% а зарада заппсленпг, шији је радни ушинак
исппд стандарднпг мпже се умаоити дп 20%.
Ппслпдавац је у пбавези да прпценте увећаоа или умаоеоа пснпвне зараде
унесе у сваки ппјединашни угпвпр п раду заппсленпг. У супрптнпм, пснпвна зарада не
мпже бити умаоена или увећана.

Члан 71.(усаглашен)
Сматра се да је заппслени пстварип већи радни ушинак пд стандарднпг акп:
1. пствари знашајнп већи пбим радних задатака пд планираних;
2. пбави ппслпве изнад стандарднпг квалитета;
3. пбави ппслпве знашајнп пре рпка;
4. пствари знашајнп ппвпљније резултате пд стандардних на превентивнпј
защтити и квалитетнпм пдржаваоу ппгпнске спремнпсти уређаја и ппреме:
5. пствари знашајнп ппвпљније резултате пд стандардних у птклаоаоу кварпва
и хаварија на ппстрпјеоима и уређајима;
6. уз редпвнп пбављаое свпјих ппслпва, у знашајнпм пбиму, пбави ппслпве кпје
други заппслени није мпгап у рпку и квалитетнп да изврщи;
7. успещнп пбави ппслпве у ванредним пкплнпстима, пп ванреднпм ппзиву или
раднпм налпгу;
8. у пбављаоу ппслпва пствари знашајне ущтеде у материјалним трпщкпвима.
Сматра се да је заппслени пстварип маои радни ушинак пд стандарднпг акп:
1. тпкпм месеца пбави знашајнп маои пбим ппслпва пд планиранпг;
2. ппверене ппслпве не пбави квалитетнп, пднпснп акп их пбави са квалитетпм
кпји је знашајнп исппд стандарднпг за ту врсту ппслпва;
3. знашајни деп ппслпва не пбави у рпку;
4. знашајнп премащује планиране стандарде и нпрмативе трпщкпва;
5. припритетне ппслпве не пбави у дефинисанпм рпку.

Члан 72. (усаглашен)
Заппслени имају правп на ушещће у делу дпбити Предузећа у складу са пдлукпм
надлежнпг пргана п расппдели дпбити, кпја се дпнпси на нашин и ппд услпвима
утврђеним пдлукпм п псниваоу, уз сагласнпст псниваша.
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Члан 73.( птвпрен)
Заппслени има правп на увећану зараду:
- за рад на дан празника, кпји је нерадан дан - 110% пд пснпвице;
- за рад нпћу, акп такав рад није вреднпван при утврђиваоу пснпвне зараде
- 30% пд пснпвице;
- за рад у сменама (сменски рад) и турнусу, акп такав рад није вреднпван при
утврђиваоу пснпвне зараде - 26% пд пснпвице;
- за прекпвремени рад - 26% пд пснпвице;
- за рад недељпм - 20% пд пснпвице;
- за пбављаое интервентних ппслпва (када заппслени дплази на ппзив
пвлащћенпг лица пд куће ван редпвнпг раднпг времена а није у приправнпсти),
приликпм птклаоаоа кварпва на ппреми и уређајима кпји су у функцији
пбављаоа пснпвне делатнпсти Предузећа – 100% пд пснпвице;
- за рад на висини (антенски стубпви и непбезбеђени пбјекти) прекп 10 метара,
50% на вреднпст редпвнпг шаса рада заппсленпг у тпм месецу, с тим щтп се, за
сваких нпвих 10 метара, увећава за 15% на вреднпст редпвнпг шаса заппсленпг у
тпм месецу;
- пп пснпву времена прпведенпг на раду, за сваку пуну гпдину рада пстварену у
раднпм пднпсу - 0,5% пд пснпвице
Ппд сменским радпм се ппдразумева ефективан рад у времену шији се ппшетак
и заврщетак ппмера из дана у дан (I, II и III смена или I и II смена, кпја ппкрива 24 шаса)
или из недеље у недељу.
Радпм п турнусу, у смислу пвпг кплективнпг угпвпра, сматра се рад кпји
ппдразумева да заппслени у кпнтинуитету ради пп следећем расппреду (щеми): 12
шаспва рада, 24 шаса пдмпра, 12 шаспва рада, 48 шаспва пдмпра.
Увећаое зараде се исплаћује самп за време рада заппсленпг у услпвима збпг
кпјих му припада увећаое, щтп се утврђује на пснпву радних листа заппслених.
У слушају да заппслени стекне истпвременп правп на увећаое зараде пп вище
пснпва, укупан прпценат увећаоа зараде представља збир прпцената пп свим
пснпвама.
Члан 74.(птвпрен)
Заппслени кпји у службене сврхе управља службеним впзилпм, а није заппслен
кап впзаш у предузећу, има правп на нпвшану накнаду у складу са пдлукпм директпра,
али не маоу пд 2 динара нетп пп пређенпм килпметру.
Нашин пствариваоа и реализације права заппслених из става 1. пвпг шлана
уредиће се ппсебним актпм кпји ће сппразумнп дпнети ппслпдавац и Синдикат,
најкасније 30 дана накпн пптписиваоа пвпг кплективнпг угпвпра.
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Члан 75.(усаглашен)
У циљу пдржаваоа кпнтинуитета раднпг прпцеса, ппслпдавац мпже пдредити
дежурствп ван раднпг времена (у даљем тексту: приправнпст).
Заппслени кпме је налпжена приправнпст има правп на увећаое пснпвне
зараде у изнпсу шетири шаса оегпвпг ефективнпг рада за свака 24 шаса дежурства.
Укпликп заппслени кпме је налпжена приправнпст, на ппзив пвлащћенпг лица,
интервенище на ппреми и уређајима, време интервенције сматра се прекпвременим
радпм.
Накнада за приправнпст из става 2. пвпг шлана и накнада за прекпвремени рад
приликпм интервенције на ппреми и уређајима из става 3. пвпг шлана међуспбнп се
искљушују.
Ппслпдавац и Синдикат ће ппсебним актпм детаљније дефинисати и разрадити
приправнпст.
Члан 76.(усаглашен)
Заппслени има правп на накнаду зараде за време пдсуствпваоа са рада у
висини прпсешне зараде у претхпдна три месеца прпведена на раду, и тп за време:
1. кприщћеоа гпдищоег пдмпра;
2. кприщћеоа плаћенпг пдсуства у складу са закпнпм и пвим кплективним
угпвпрпм;
3. пдсуствпваоа са рада у дане државнпг и верскпг празника кпји су пп закпну
нерадни дани;
4. присуствпваоа седницима државних пргана, пргана управе и лпкалне
сампуправе, пргана привредне кпмпре, седницама пргана Ппслпдавца и пргана
и савеза синдиката у свпјству шлана;
5. пбразпваоа, струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа у складу са прпгрампм
усаврщаваоа и псппспбљаваоа ппслпдавца;
6. прекида рада дп кпга је дпщлп наредбпм надлежнпг државнпг пргана или
надлежнпг пргана ппслпдавца, збпг непбезбеђиваоа прпписаних мера
безбеднпсти и здравља на раду кпје су услпв даљег пбављаоа рада без
угрпжаваоа живпта и здравља заппслених и других лица и у другим
слушајевима утврђеним закпнпм и пвим угпвпрпм;
7. впјне вежбе и пдазиваоа на ппзив впјних и других државних пргана, акп тп
закпнпм није другашије пдређенп.
Члан 77.(усаглашен)
Заппслени има правп на накнаду зараде за време пдсуствпваоа са рада збпг
привремене спрешенпсти за рад дп 30 дана, и тп у висини:
1. 70% - прпсешне зараде у претхпдна три месеца пре месеца у кпјем је
наступила привремена спрешенпст за рад, акп је привремена спрешенпст за рад
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прпузрпкпвана бплещћу или ппвредпм ван рада, с тим да накнада не мпже бити нижа
пд минималне зараде утврђене у складу са закпнпм;
2. 100% - прпсешне зараде у претхпдна три месеца у кпјем је наступила
привремена спрешенпст за рад, кпја не мпже бити нижа пд минималне зараде
утврђене закпнпм, акп је привремена спрешенпст за рад прпузрпкпвана
прпфесипналнпм бплещћу, канцерпгеним пбпљеоем или ппвредпм на раду;
3. 100% прпсешне зараде у претхпдна три месеца за време пдсуствпваоа са
рада збпг дпбрпвпљнпг даваоа ткива и пргана кап и збпг пдржаваоа труднпће.
Члан 78.(усаглашен)
Ппслпдавац ће заппсленпј радници кпја пдсуствује са рада збпг пдржаваоа
труднпће дуже пд 30 дана исплатити разлику између нпвшанпг изнпса кпји исплаћује
надлежни државни прган и оене прпсешне зараде у претхпдна три месеца, укпликп
пна већ није пстварила тп правп пп некпм другпм пснпву.
Члан 79.(усаглашен)
Ппслпдавац исплаћује накнаду за пдсуствпваое са рада збпг привремене
спрешенпсти за рад кпји траје прекп 30 дана истпвременп са исплатпм зарада
заппсленима, с тим щтп ппслпдавац рефундира средства пд надлежнпг фпнда, када се
за тп стекну услпви.
Члан 80.(усаглашен)
Заппслени има правп на накнаду зараде у висини 65% прпсешне зараде у
претхпдна три месеца за време прекида рада дп кпјег је дпщлп без кривице
заппсленпг, с тим да не мпже бити нижа пд минималне зараде утврђене у складу са
закпнпм, а најдуже 45 радних дана у календарскпј гпдини, изузетнп и дуже, уз
претхпдну сагласнпст надлежнпг министарства.
Члан 81.(усаглашен)
Зарада се заппсленпм исплаћује најкасније дп 25-пг у текућем месецу за
претхпдни месец а најмаое једанпут месешнп.
Укпликп се месешна зарада исплаћује из два дела, први деп, кпји не мпже бити
маои пд 40% пснпвне зараде заппсленпг, исплаћује се дп 10-пг а други деп дп 25-пг у
месецу, за претхпдни месец.
При свакпј исплати зараде, заппсленпм се у писанпм пблику урушује пбрашун
зараде.
Члан 82.(усаглашен)
Заппслени има правп на накнаду трпщкпва за дплазак и пдлазак са рада у
висини месешне претплатне карте у јавнпм превпзу. Висина накнаде трпщкпва превпза
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утврђује се на пснпву пптврде п висини претплатне карте, писане изјаве заппсленпг п
адреси станпваоа и брпја превпзних средстава кпје заппслени кпристи, а кпји му
пмпгућавају најкраћи и најбржи превпз пд места станпваоа дп места рада.
Накнада трпщкпва превпза се исплаћује дп висине цене месешне претплатне
карте. За утврђиваое висине стварних трпщкпва превпза кпје ће ппслпдавац
надпкнадити, неппхпднп је да заппслени дпстави дпказ п висини цене карте.
Укпликп заппслени збпг расппреда раднпг времена није у мпгућнпсти да
кпристи впзила јавнпг превпза, ппслпдавац је пбавезан да му прганизује, или
надпкнади трпщкпве превпза.
Заппсленима кпји нису у мпгућнпсти да кпристе услуге јавнпг превпза (нема
прганизпванпг градскпг или приградскпг превпза и сл.) надпкнадиће се трпщкпви у
изнпсу кпји пдгпвара утврђенпј цени карте у јавнпм превпзу на слишнпј релацији.
Заппсленпм, кпме је ппслпдавац пбезбедип службени аутпмпбил или другп
превпзнп средствп за дплазак и пдлазак са ппсла, не припада правп на накнаду
трпщкпва за дплазак и пдлазак са ппсла.
Члан 83.(усаглашен)
Заппслени има правп на накнаду трпщкпва за време прпведенп на службенпм
путпваоу у земљи.
Ппд службеним путпваоем у земљи сматра се свакп путпваое кпје је заппслени
изврщип пп налпгу пвлащћенпг лица ради пбављаоа пдређених ппслпва, у име и за
рашун Ппслпдавца, ван места свпг редпвнпг рада, пднпснп ван седищта Ппслпдавца
укпликп је местп у кпје заппслени путује удаљенп вище пд 50 килпметара најкраћим
путем.
Ппд службеним путпваоем ппдразумева се и путпваое ради струшнпг
псппспбљаваоа, специјализације, ппсете сајмпвима, семинарима и кпнференцијама.
Време прпведенп на службенпм путпваоу рашуна се пд мпмента ппласка
превпзнпг средства кпјим заппслени пдлази на путпваое, дп мпмента ппвратка
превпзнпг средства кпјим се заппслени враћа са службенпг путпваоа.
Члан 84.(усаглашен)
За време службенпг путпваоа у земљи, заппслени има правп на накнаду
трпщкпва за исхрану (у даљем тексту: дневница), превпз, нпћеое и друге трпщкпве
кпји су неппхпдни за пбављаое ппслпва збпг кпјих је упућен на службенп путпваое.
Заппслени има правп на акпнтацију трпщкпва из става 1. пвпг шлана за
предвиђенп време трајаоа службенпг путпваоа.
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Члан 85.(усаглашен)
Заппсленпм припада правп на дневницу у висини непппрезивпг изнпса према
ппследоем пбјављенпм ппдатку надлежнпг републишкпг пргана. Овај изнпс
усклађиваће се најмаое једанпут гпдищое.
Укпликп је на службенпм путпваоу заппсленпм пбезбеђена исхрана на бази
пунпг пансипна (три пбрпка), припада му 20% пд утврђенпг изнпса дневнице.
Укпликп је на службенпм путпваоу заппсленпм пбезбеђена исхрана на бази
пплупансипна (два пбрпка), припада му 80% пд утврђенпг изнпса дневнице.
Укпликп је на службенпм путпваоу заппсленпм пбезбеђена исхрана на бази
нпћеоа са дпрушкпм, припада му 100% пд утврђенпг изнпса дневнице.

Члан 86.(усаглашен)
Пун изнпс дневнице исплаћује се заппсленпм:
- за свака 24 шаса прпведена на службенпм путпваоу;
- за време пд 12 дп 24 шаса прпведених на службенпм путпваоу;
- за пстатак времена дужи пд 12 шаспва, акп је службенп путпваое трајалп вище
дана.
Пплпвина дневнице исплаћује се заппсленпм:
- акп је целп путпваое трајалп вище пд 8, а маое пд 12 шаспва;
- за пстатак времена пд 8 дп 12 шаспва, акп је службенп путпваое трајалп вище
дана.
Дневница се не исплаћује:
- за службенп путпваое кпје је трајалп маое пд 8 шаспва;
- за пстатак времена маои пд 8 шаспва, акп је службенп путпваое трајалп вище
дана.
Члан 87.(усаглашен)
Заппслени кпји је пбавип службенп путпваое у земљи дужан је да у рпку пд пет
радних дана пправда примљену акпнтацију, ппднесе извещтај са пута и врати пппуоен
налпг са рашунима.
Члан 88.(усаглашен)
Заппслени има правп на накнаду трпщкпва за службенп путпваое у
инпстранствп у складу са прпписима надлежнпг државнпг пргана, а кпји се примеоује
за заппслене у државним прганима.
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Члан 89. (усаглашен)
Укпликп заппслени, пп налпгу директпра или лица кпје пн пвласти, кпристи
сппствени аутпмпбил у службене сврхе, припада му накнада трпщкпва у изнпсу пд 15%
цене једнпг литра ппгпнскпг гприва пп пређенпм килпметру.
Члан 90.(усаглашен)
Заппслени има правп на накнаду трпщкпва за исхрану у тпку рада (у даљем
тексту: тппли пбрпк) за дане прпведене на раду у висини 10% прпсешне зараде у
Предузећу, исплаћене за месец децембар, претхпдне календарске гпдине.
Накнада трпщкпва за тппли пбрпк исплаћује се заппсленима сразмернп брпју
дана прпведених на раду.
Члан 91.(усаглашен)
Заппслени има правп на регрес за кприщћеое гпдищоег пдмпра у висини
прпсешне месешне зараде у Предузећу, исплаћене за месец децембар, претхпдне
календарске гпдине.
Правп на пун изнпс из става 1. пвпг шлана припада заппсленпм кпји има правп
на гпдищои пдмпр пд најмаое 20 радних дана.
Заппслени кпји има правп на гпдищои пдмпр у трајаоу краћем пд 20 радних
дана има правп на сразмеран изнпс регреса.
Припадајући изнпс регреса исплаћује се месешнп (пп 1/12), уз исплату зараде
заппсленпм.

Члан 92. (птвпрена алинеја 3. првпг става - министарствп финансија)
Ппслпдавац је дужан да исплати:
- накнаду трпщкпва ппгребних услуга заппсленпм у слушају смрти шлана уже
ппрпдице, а у слушају смрти заппсленпг шланпвима уже ппрпдице, пднпснп
лицу кпје је снпсилп трпщкпве сахране - у висини трпщкпва ппгребних
услуга, максималнп у висини непппрезивпг изнпса, утврђенпг у складу са
закпнпм;
- једнпкратну сплидарну ппмпћ шланпвима уже ппрпдице у висини три
прпсешне месешне зараде у Предузећу, за претхпдни месец , у слушају смрти
заппсленпг кпја је наступила кап ппследица несреће на ппслу или
прпфесипналнпг пбпљеоа;
- нпвшану надпкнаду заппсленпм збпг рпђеоа или усвајаоа детета у висини
једне прпсешне зараде у Предузећу, за претхпдни месец.
Чланпви уже ппрпдице у смислу става 1. и 2. пвпг шлана сматрају се брашни
друг и деца заппсленпг.
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Члан 93.(усаглашен)
У слушају смрти заппсленпг, ппслпдавац ће исплаћивати ппмпћ деци заппсленпг
дп заврщетка редпвнпг щкплпваоа, а најкасније дп наврщених 26 гпдина живпта и тп:
1) за децу предщкплскпг узраста - у висини 30% прпсешне зараде исплаћене у
Предузећу за месец децембар, претхпдне календарске гпдине;
2) за децу у псмпгпдищопј щкпли – у висини 35% прпсешне зараде исплаћене у
Предузећу за месец децембар, претхпдне календарске гпдине;
3) за децу у средопј щкпли – у висини 40% прпсешне зараде исплаћене у
Предузећу за месец децембар, претхпдне календарске гпдине;
4) за децу на вищпј или виспкпј щкпли – у висини 50% прпсешне зараде исплаћене
у Предузећу за месец децембар, претхпдне календарске гпдине.
Члан 94.(усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да заппсленпм исплати птпремнину при пдласку у пензију
у висини три прпсешне зараде заппсленпг, с тим да такп исплаћена птпремнина не
мпже бити нижа пд три прпсешне зараде пп заппсленпм у Предузећу, за претхпдни
месец, пднпснп три прпсешне зараде пп заппсленпм према ппследоем пбјављенпм
ппдатку надлежнпг републишкпг пргана, акп је тп за заппсленпг ппвпљније.
Отпремнину из става 1. пвпг шлана, ппслпдавац ће исплатити заппсленпм
најкасније 30 дана пд дана кпји је назнашен кап дан престанка раднпг пднпса.

Члан 95.(птвпрен деп пкп 35 и 40 гпдина)
Заппслени има правп на јубиларну награду за непрекидан рад у ЈП „Емисипна
техника и везе“, и тп за:
1) 10 гпдина - у висини једне прпсешне зараде пп заппсленпм кпд Ппслпдавца,
исплаћене у месецу кпји претхпди месецу исплате;
2) 20 гпдина - у висини две прпсешне зараде пп заппсленпм кпд Ппслпдавца,
исплаћене у месецу кпји претхпди месецу исплате;
3) 30 гпдина - у висини три прпсешне зараде пп заппсленпм кпд Ппслпдавца,
исплаћене у месецу кпји претхпди месецу исплате.
Ппслпдавац мпже исплатити јубиларну награду:
1)
Заппсленпј за 35 гпдина непрекиднпг рада у Предузећу, у висини три и
пп прпсешне зараде пп заппсленпм кпд Ппслпдавца, исплаћене у месецу кпји претхпди
месецу исплате.
2)
Заппсленпм за 40 гпдина непрекиднпг рада у предузећу, у висини шетири
прпсешне зараде пп заппсленпм кпд Ппслпдавца, исплаћене у месецу кпји претхпди
месецу исплате.
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Ппд непрекидним радпм у ЈП „Емисипна техника и везе“ сматра се рад кпд
Ппслпдавца кап и рад у РДУ РТС, ЈП РТС и оихпвим правним претхпдницима за
заппслене кпји су радни пднпс заснпвали 01.01.2011. гпдине, преузимаоем из РДУ
РТС.
Члан 96. (усаглашен)
Ппслпдавац мпже да деци заппсленпг дп 10 гпдина живпта пбезбеди ппклпн за
Бпжић (Нпву Гпдину), у вреднпсти дп непппрезивпг изнпса кпји је предвиђен закпнпм
кпјим се уређује ппрез на дпхпдак грађана.

Члан 97. (усаглашен)
Заппсленпм се мпже пдпбрити ппзајмица за набавку пгрева, зимнице и
учбеника.
Одлуку п пдпбраваоу ппзајмице из става 1. пвпг шлана дпнпси директпр или
другп пвлащћенп лице у складу са распплпживим финансијским средствима.
Одлукпм п пдпбраваоу ппзајмице утврђује се намена, висина, ппшетак птплате
кап и рпк враћаоа ппзајмице, кпји не мпже бити дужи пд дванаест месеци.

Члан 98. (усаглашен)
Ппслпдавац мпже нпвшанп пптраживаое према заппсленпм наплатити
пбустављаоем пд оегпве зараде самп на пснпву правпснажне пдлуке суда, у
слушајевима утврђеним закпнпм или уз пристанак заппсленпг.
На пснпву правпснажне пдлуке суда и у слушајевима утврђеним закпнпм
ппслпдавац мпже заппсленпм да пбустави пд зараде највище дп једне трећине зараде,
пднпснп накнаде зараде, акп закпнпм није друкшије пдређенп.

X ЗАБРАНА КПНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 99. (усаглашен)
Забрана кпнкуренције се пднпси на ппслпве из делатнпсти Ппслпдавца кпје
заппслени не мпже да ради у свпје име и за свпј рашун, кап и у име и за рашун другпг
правнпг или физишкпг лица, без сагласнпсти ппслпдавца, на ппдрушју Републике
Србије.
Члан 100. (усаглашен)
Угпвпрпм п раду, утврђују се ппслпви кпје заппслени не мпже да ради и на кпје
се пднпси забрана кпнкуренције.
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Члан 101. (усаглашен)
Угпвпрпм п раду мпже се утврдити забрана кпнкуренције за перипд пд најдуже
гпдину дана пп престанку раднпг пднпса, у складу са закпнпм.

XI НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 102.(усаглашен)
Заппслени кпји на раду, пднпснп у вези са радпм, намернп или из крајое непажое
прпузрпкује щтету Ппслпдавцу, дужан је да щтету накнади, у складу са закпнпм и пвим
кплективним угпвпрпм.
Ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти заппсленпг за щтету ппкреће директпр, у
рпку пд пет дана пд дана пријема пријаве п прпузрпкпванпј щтети или сазнаоа да је щтета
прпузрпкпвана Ппслпдавцу, фпрмирајући кпмисију за утврђиваое шиоеница и пкплнпсти
ппд кпјима је щтета настала, висину щтете и пдгпвпрнпст лица за прпузрпкпвану щтету.
На пснпву извещтаја кпмисије из става 2. пвпг шлана, директпр дпнпси рещеое
кпјим се заппслени пбавезује да накнади щтету или се заппслени пслпбађа пд
пдгпвпрнпсти за накнаду щтете.
Члан кпмисије из става 2. пвпг шлана је и представник синдиката шији је заппслени
кпји је прпузрпкпвап щтету, шлан.

Члан 103.(усаглашен)
Акп заппслени претрпи ппвреду или щтету на раду или у вези са радпм (щтета пп
пснпву ппвреде права заппсленпг и щтета пп пснпву ппвреде на раду и прпфесипналне
бплести), ппслпдавац је дужан да му накнади щтету, у складу са закпнпм и пвим
кплективним угпвпрпм.
Члан 104. (усаглашен)
Заппслени кпји је на раду или у вези са радпм намернп или крајопм непажопм
прпузрпкпвап щтету трећем лицу, а кпју је накнадип ппслпдавац, дужан је да ппслпдавцу
накнади изнпс исплаћене щтете.

XII УДАЉЕОЕ ЗАППСЛЕНПГ СА РАДА
Члан 105. (усаглашен)
Заппслени мпже да буде привременп удаљен са рада у складу са закпнпм.
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XIII ПРЕСТАНАК РАДНПГ ПДНПСА
Члан 106. (усаглашен)
Радни пднпс престаје:
- истекпм рпка за кпји је заснпван;
- када заппслени наврщи гпдине живпта и стаж псигураоа у складу са закпнпм;
- сппразумпм између заппсленпг и ппслпдавца;
- птказпм угпвпра п раду пд стране ппслпдавца или заппсленпг;
- на захтев рпдитеља или старатеља заппсленпг млађег пд 18 гпдина живпта;
- смрћу заппсленпг;
- и у другим слушајевима утврђеним закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.

Члан 107. (усаглашен)
Заппслени има правп да Ппслпдавцу пткаже угпвпр п раду у складу са закпнпм.
Отказ угпвпра п раду заппслени дпставља ппслпдавцу у писанпм пблику, најмаое
15 дана пре дана кпји је наведен кап дан престанка раднпг пднпса. Изузетнп, рпк мпже
бити и краћи, уз сагласнпст ппслпдавца.
Акп заппслени пткаже угпвпр п раду збпг, пд стране ппслпдавца ушиоене ппвреде
пбавеза утврђених закпнпм, ппщтим актпм и угпвпрпм п раду, заппслени има сва права
из раднпг пднпса, кап у слушају да му је незакпнитп престап радни пднпс.
Члан 108. (усаглашен)
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду акп за тп ппстпје
пправдани разлпзи кпји се пднпсе на радну сппспбнпст заппсленпг, оегпвп ппнащаое и
пптребе ппслпдавца у складу са закпнпм, пвим кплективним угпвпрпм и угпвпрпм п раду.

Члан 109. (птвпрен)
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пткаже Угпвпр п раду акп заппслени свпјпм
кривицпм ушини ппвреду радне пбавезе и радне дисциплине у складу са закпнпм,
угпвпрпм п раду и пвим кплективним угпвпрпм.
Кап неппщтпваое радне пбавезе и радне дисциплине у смислу става 1. пвпг шлана
утврђује се:
1.непправдани изпстанак са ппсла 3 радна дана узастппнп или 7 радних дана са
прекидима у ппследоа 3 месеца;
2.неппщтпваое пдлуке п раднпм времену (кащоеое на рад, непправдани
излазак са рада пре краја раднпг времена), 5 пута у тпку месеца;
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3.дплазак на рад у алкпхплисанпм стаоу и кпнзумираое алкпхпла за време рада
4.дплазак на рад ппд дејствпм пппјних дрпга и кпнзумираое истих за време рада;
5.изазиваое нереда и туше на раду;
6.намернп пметаое једнпг или вище заппслених за време пбављаоа ппслпва,
шиме се угрпжава прпцес рада кпд Ппслпдавца;
7.недплишнп ппнащаое према странкама-кприсницима услуга Ппслпдавца.
8.незакпнитп, непвлащћенп и непдгпвпрнп распплагаое средствима предузећа;
9.пдаваое ппслпвне, службене или друге тајне утврђене закпнпм или ппщтим
актпм;
10.злпупптреба права на пдсуствп збпг привремене спрешенпсти за рад;
11.фалсификпваое финансијских и других дпкумената Ппслпдавца;
12.крађа (птуђиваое импвине и средстава за рад, утаја или ппслуга нпвцем);
13.злпупптреба и прекпрашеое пвлащћеоа у намери да се за себе или другпг
прибави импвинска кприст;
14.примаое и даваое мита у вези са радпм;
15.неизврщеое правпснажних судских пресуда;
16.акп заппслени ушини кривишнп делп на раду или у вези са радпм;
17.даваое неташних ппдатака (дпвпђеое у заблуду), акп је тп билп пд пресуднпг
утицаја за дпнпщеое пдлуке у предузећу;
18. прикриваое или унищтаваое ппслпвне дпкументације у циљу прикриваоа
шиоенишнпг стаоа;
19. намернп ппднпщеое фиктивних пбрашуна, рашуна и неистинитих извещтаја.
20. пдбијаое пбављаоа ппслпва утврђених угпвпрпм п раду или ппслпва
утврђених систематизацијпм за тп раднп местп;
21. неблагпвременп, несавеснп и немарнп изврщаваое ппслпва свпг раднпг места
или пних ппслпва кпји су му налпжени пд стране директпра или неппсреднпг
рукпвпдипца;
22. пдбијаое да се изврщи прпписани лекарски преглед, укпликп је пн пбавезан за
тп раднп местп;
23. не нпщеое ппреме за защтиту на раду у складу са Правилникпм п безбеднпсти
и здрављу на раду;
24. непбавещтаваое или неблагпвременп пбавещтаваое п привременпј
спрешенпсти у складу са закпнпм;
25. пришиоена материјална щтета намернп или у крајопј непажои
ппслпдавцу;(префпрмулисати)
26. непријављиваое или неблагпвременп пријављиваое кварпва над средствима
рада кпји су угрпзили нпрмалнп пбављаое прпцеса рада, пднпснп пружаое услуга
кприсницима;
27. непријављиваое ппдатака пптребних за евиденцију из пбласти рада и зараде;птвпренп (Синдикат прптив)
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28. неуреднп пдржаваое раднпг прпстпра, раднпг средства, защтитне ппреме;(предлпг Синдиката брисати, Ппслпдавац ће префпрмулисати)
29. ппвреда прпписа п безбеднпсти и здрављу на раду, защтити пд ппжара,
експлпзије, елементарних неппгпда и щтетнпг делпваоа птрпвних и других
ппасних материја кап и ппвреде прпписа и непредузимаое мера ради защтите
заппслених, средстава рада и живптне средине;
30. неблагпвременп, несавеснп и немарнп изврщаваое радних пбавеза;
31. непствариваое предвиђених резултата рада из непправданих разлпга у
перипду пд 3 месеца узастппнп;-(птвпрен)
32. прппущтаое радое шиме се пмета или пнемпгућава прпцес рада или
управљаоа у предузећу;- (Ппслпдавац ће префпрмулисати)
33. непридржаваое, пднпснп неспрпвпђеое пдлука дпнетих пд стране пргана
предузећа;
34. прппущтаое заппсленпг да најкасније у рпку пд 24 шаса пријави щтету кпја је
наступила за ппслпдавца;
35. недпстављаое исправа и ппдатака на захтев пвлащћених пргана и
прганизација;
36. сампвпљнп прекидаое рада пд стране заппсленпг;-(предлпг синдиката
брисати)
37. неппщтпваое пдредбе п забрани кпнкуренције у складу са закпнпм,
кплективним угпвпрпм и угпвпрпм п раду;
38. закљушиваое неппвпљних угпвпра на щтету Предузећа.(предлпг Синдиката, у
складу са важећим Правилникпм п раду)
39. Ппслпдавац мпже птказати Угпвпр п раду заппсленпм кпји је прпузрпкпвап
штету, укпликп је прпцеоена вреднпст штете већа пд 200.000
динара?(префпрмулисати)

Члан 110. (усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да заппсленпг у писанпм пблику уппзпри на ппвреду радне
пбавезе или неппщтпваое радне дисциплине у складу са Закпнпм.

Члан 111. (усаглашен)
Ппступак кпјим се утврђује ппвреда радне пбавезе, пднпснп неппщтпваое радне
дисциплине заппсленпг, ппкреће директпр или другп пвлащћенп лице, фпрмираоем
ппсебне Кпмисије.
Члан Кпмисије из претхпднпг става је и представник синдиката у кпји је заппслени
прптив кпга се впди ппступак, ушлаоен.
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Кпмисија има пбавезу да прикупи дпказе и утврди шиоенице везане за ппступак кпји
впди. У ппступку из става 1. пвпг шлана заппсленпм се мпра пмпгућити да се изјасни на
пкплнпсти кпје му се стављају на терет, путем саслущаоа или даваое изјаве, псим акп се из
непправданих разлпга исти не пдазпве на уреднп дпстављен ппзив или избегава да прими
ппзив. Ради утврђиваоа шиоеница, у ппступку из става 1. пвпг шлана, пп пптреби, Кпмисија
мпже предузимати све радое кпје за циљ имају правишнп рещеое ппступка.
Накпн заврщетка рада, Кпмисија даје мищљеое, директпру или другпм пвлащћенпм
лицу.
Директпр или другп пвлащћенп лице дпнпсе Рещеое кпјим се утврђује или не
утврђује ппвреда радне дисциплине пднпснп радне пбавезе у рпку пд 7 дана пд дана
пријема мищљеоа Кпмисије.
Члан 112. (усаглашен)
Отказ угпвпра п раду ппслпдавац мпже дати заппсленпм у рпку пд 3 месеца пд дана
сазнаоа за шиоенице кпје су пснпв за даваое птказа, пднпснп у рпку пд 6 месеци пд дана
наступаоа шиоеница кпје су пснпв за даваое птказа.
Члан 113. (усаглашен)
Ппслпдавац мпже заппсленпм за ппвреду радне пбавезе или неппщтпваое радне
дисциплине да изрекне меру привременпг удаљеоа са рада без накнаде зараде у трајаоу
пд једнпг дп три радна дана, у слушају ппстпјаоа плакщавајућих пкплнпсти и у слушају када
ппвреда радне пбавезе пднпснп дисциплине није такве прирпде да заппсленпм треба да
престане радни пднпс.
Члан 114.(усаглашен)
Ппслпдавац мпже заппсленпм да пткаже угпвпр п раду акп заппслени не пстварује
резултате рада, пднпснп нема пптребна знаоа и сппспбнпсти за пбављаое ппслпва на
кпјима ради, у складу са закпнпм.
Члан 115.(усаглашен)
Ппступак за утврђиваое знаоа и сппспбнпсти, пднпснп резултата рада заппсленпг
ппкреће неппсредни рукпвпдилац.
Захтев за ппкретаое ппступка у смислу става 1. пвпг шлана, дпставља се директпру
или другпм пвлащћенпм лицу кпји је дужан да, пп дпбијаоу захтева, пбразује кпмисију кпја
ће утврдити нивп знаоа и сппспбнпсти, пднпснп резултате рада тпг заппсленпг.
Кпмисија из става 2. пвпг шлана мпра да буде састављена пд лица кпја имају
најмаое исти степен струшне спреме пдређене врсте занимаоа кап заппслени шија се
сппспбнпст утврђује.
Акп кпмисија утврди да заппслени нема пптребна знаоа и сппспбнпсти за
пбављаое ппслпва на кпјима ради, пднпснп не пстварује пдгпварајуће резултате рада,
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ппслпдавац ће заппсленпм ппнудити пбављаое другпг пдгпварајућег ппсла, а акп таквпг
ппсла нема, ппслпдавац мпже заппсленпм птказати угпвпр п раду, у складу са закпнпм.

Члан 116.(усаглашен)
Акп заппслени сматра да изврщеое пдређенпг раднпг налпга није у складу са
ппслпвима утврђеним угпвпрпм п раду, има правп да тражи писани налпг пд ппслпдавца,
пре изврщеоа налпженпг ппсла.
Укпликп ппслпдавац или другп пвлащћенп лице не ппступи на пвај нашин, заппслени
мпже да пдбије изврщеое раднпг налпга и збпг тпга не мпже трпети никакве ппследице
нити му се збпг тпга мпгу ускратити права кпја му даје закпн, пвај кплективни угпвпр и
угпвпр п раду.
XIV ВИШАК ЗАППСЛЕНИХ
Члан 117.(предлпг Синдикатa)
Укпликп кпд Ппслпдавца услед технплпщких, екпнпмских или прганизаципних
прпмена престане пптреба за пбављаоем пдређених ппслпва или укпликп се у
пбављаоу пдређених ппслпва утврди вищак за најмаое 20 заппслених у перипду пд 90
дана, ппслпдавац је пбавезан да пре дпнпщеоа Прпграма рещаваоа вищка
заппслених, са репрезентативним синдикатима закљуши сппразум п критеријумима за
рещаваое вищка заппслених и п нашину збриоаваоа заппслених, кпјима престаје
радни пднпс пп тпм пснпву.
Сппразум из става 1. пвпг шлана закљушиће се најмаое 30 дана пре усвајаоа
Прпграма за рещаваое вищка заппслених.
Члан 118. (предлпг Синдиката)
При прпглащеоу вищка заппслених, на пснпву шлана 118. пвпг кплективнпг
угпвпра, у складу са критеријумима утврђеним Прпгрампм рещаваоа вищка
заппслених, пбезбедиће се да првенственп престане радни пднпс заппсленима:
1. кпји у календарскпј гпдини испуоавају, или ће у наредне две гпдине
испунити један пд услпва за пствариваое права на пензију;
2. кпји дпбрпвпљнп прихвате да им престане радни пднпс;
3. кпји имају краће време прпведенп у раднпм пднпсу кпд Ппслпдавца.
Члан 118а. (предлпг Синдиката)
За слушај птказа угпвпра п раду збпг технплпщких, екпнпмских или
прганизаципних прпмена, ппслпдавац је дужан да заппсленпм исплати птпремнину
пре престанка раднпг пднпса и тп за:
1. првих десет гпдинa прпведених у раднпм пднпсу - 350 еура, у динарскпј
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прптиввреднпсти, за сваку наврщену гпдину стажа псигураоа;
2. једанаест и вище гпдина прпведених у раднпм пднпсу – 330 еура, у динарскпј
прптиввреднпсти, за сваку наврщену гпдину стажа псигураоа.
Динарска прптиввреднпст еура пдређује се на дан исплате, пп средоем
пбрашунскпм курсу НБС.

Члан 119. (птвпрен)
Заппсленпм не мпже престати радни пднпс уследе технплпщких,
прганизаципних или екпнпмских прпмена пре негп щтп престане радни пднпс
заппсленима на пдређенп време или лицима ангажпваним на други нашин, кпји раде
на истим или слишним ппслпвима, кап и у слушају када ппстпји пптреба за пријемпм
радника на ппслпве за кпје се тражи нижа струшна спрема, а заппслени је сагласан да
буде премещтен на такве ппслпве.
XV УСЛПВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 120.(усаглашен)
Заппслени кпд Ппслпдавца имају правп да слпбпднп прганизују синдикат, да му
приступају, да изаберу оегпве пргане, утврђују и спрпвпде прпграме и активнпсти
синдиката у складу са закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.
Члан 121.(усаглашен)
Синдикат кпд Ппслпдавца сампсталнп дпнпси свпје акте и прганизује избпре
свпјих пргана.
Ппслпдавац не сме ни на кпји нашин да се меща у прганизацију синдиката, нити
у избпр пргана синдиката, нити да врщи дискриминацију међу синдикатима, укпликп
их има вище, у складу са закпнпм.
Члан 122.(усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да синдикату пбезбеди услпве за рад, кап и да:
1. директпр предлпжи председнику УО да председнику репрезентативнпг синдиката
пмпгући присуствпваое седницама Управнпг пдбпра на кпјима се разматрају питаоа
пд знашаја за материјални и спцијални пплпжај заппслених;
2. размптри мищљеоа и предлпге репрезентативних синдиката пре дпнпщеоа
пдлука пд знашаја за материјални, екпнпмски и спцијални пплпжај заппслених.
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Члан 123.(усаглашен)
Ппслпдавац је, у складу са Закпнпм п раду, дужан да на захтев
репрезентативнпг синдиката, највище два пута у тпку гпдине, дпстави ппдатке кпји
мпгу имати утицај на спцијалнп-екпнпмски пплпжај заппслених у предузећу и тп п:
- брпју нпвппримљених радника на пдређенп или непдређенп време, врсти и
степену струшне спреме, кап и називе ппслпва на кпје су расппређени;
- прекпвременим шаспвима пствареним и исплаћеним кпд Ппслпдавца;
- ушещћу зарада у трпщкпвима ппслпваоа Ппслпдавца;
- ппдацима п прпсешнпј заради.
Ппслпдавац дпставља репрезентативним синдикатима усвпјени гпдищои
прпграм ппслпваоа, кап и гпдищои извещтај п ппслпваоу.
Синдикат је дужан да се према дпставоеним дпкументима ппнаща у складу са
прпписима.
Члан 124.(усаглашен)
Ппслпдавац је пбавезан да представницима и шланпвима синдиката пмпгући
пдсуствпваое са рада ради реализације прпграмских активнпсти и присуствпваоа
збпрпвима, синдикалним састанцима, кпнференцијама, седницама, пбразпвним
семинарима и кпнгресима, пп ппзиву прганизатпра, у укупнпм изнпсу дп 30 радних
дана тпкпм календарске гпдине.
Ппслпдавац је пбавезан да пвлащћеним представницима синдиката кпји су
изабрани у вище пргане синдиката пмпгући пдсуствпваое са рада за ушествпваое у
раду тих пргана, уз прилпжени ппзив.
Синдикати су пбавезни да пбавесте Ппслпдавца п свакпј прпмени шланпва
пргана синдиката.
Члан 125.(усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да репрезентативнпм синдикату, без накнаде трпщкпва:
1. пбезбеди пбављаое струшнп административних и струшних ппслпва,
кприщћеое телефпна, телефакса, рашунара, апарата за кппираое и
умнпжаваое, кап и друге услпве за пбављаое ппслпва везаних за пснпвну
синдикалну активнпст;
2.пбезбеди кприщћеое ппслпвнпг прпстпра кпји ппдразумева пптребан брпј
канцеларија са неппхпдним канцеларијским намещтајем у зависнпсти пд брпја
шланпва синдиката и у складу са мпгућнпстима;
3.пбезбеди, пп пптреби, правп кприщћеоа и других прпстприја Ппслпдавца за
пдржаваое већих синдикалних скуппва;
4.пмпгући кприщћеое пгласнпг прпстпра;
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5.пдбије изнпс синдикалне шланарине пд зараде заппсленпг, на пснпву оегпве
писане изјаве, и да тај изнпс уплати на пдгпварајући рашун синдиката;
6.врщи пбраду ппдатака п уплати шланарине и дпставља списак са пбрашунпм
синдикалнпм рукпвпдству;
7.пбезбеди упптребу службенпг аутпмпбила или другпг пдгпварајућег
превпзнпг средства, у складу са мпгућнпстима;
8.пмпгући прганизпваое и пдржаваое синдикалних састанака шланства, кпја на
гпдищоем нивпу не мпгу трајати дуже пд 12 шаспва, ппд услпвпм да се тиме не
ремети прпцес рада кпд Ппслпдавца.
Члан 126.(усаглашен)
Ппслпдавац је дужан да синдикату дпстави акте кпји се пднпсе на рад и
прганизацију рада у предузећу и на пплпжај заппслених (Статут, Правилник п
прганизацији и систематизацији ппслпва, акт кпјим се утврђује ппслпвна тајна, акт п
нпрмативима и стандардима за утврђиваое резултата рада заппслених и др.).
Ппслпдавац је дужан да пмпгући репрезентативним синдикатима да имају свпје
представнике у свим пдбприма, фпндпвима, кпмисијама и радним групама кпји ће
разматрати и пдлушивати п стандардизацији, избпру и кприщћеоу средстава и ппреме
за лишну защтиту на раду, безбеднпст и здравље на раду, превенцију радне
инвалиднпсти, сплидарну ппмпћ, сппрт, рекреацију и културу у пквиру предузећа.

Члан 127.(птвпрен, префпрмулисан ппследои став - Синдикат)
Чланпви изврщнпг пргана репрезентативнпг синдиката у кпји је ушлаоенп
најмаое 50% пд укупнп заппслених кпд Ппслпдавца имају правп на плаћенп пдсуствп
ради пбављаое синдикалне функције и тп:
- председник синдиката - дп 80 шаспва месешнп;
- заменик председника синдиката - дп 30 шаспва месешнп;
- технишки секретар синдиката - дп 15 шаспва месешнп;
- пстали шланпви Одбпра ппвереника - дп 8 шаспва месешнп.
Укупнп пдсуствпваое са рада свих лица наведених у ставу 1. пвпг шлана не
мпже бити вище пд 200 шаспва месешнп.
У циљу кпнтрпле примене мерила из става 2. пвпг шлана, председник
репрезентативнпг синдиката из става 1. пвпг шлана дпставља Ппслпдавцу извещтај п
времену утрпщенпм на синдикални рад шланпва изврщнпг пргана синдиката,
најкасније дп краја текућег месеца.
Чланпви изврщних пргана синдиката кпји не испуоавају услпве из става 1. пвпг
шлана имају правп на плаћенп пдсуствп ради пбављаоа синдикалне функције у складу
са закпнпм.
Председник репрезентативнпг синдиката из става 1. пвпг шлана има правп на
увећану зараду у изнпсу пд 20% прпсешне зараде у Предузећу, исплаћену за месец
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децембар, претхпдне календарске гпдине, укпликп псим синдикалних пбавља и
ппслпве свпг раднпг места.

Члан 128.(усаглашен)
Ппслпдавац не мпже да пткаже угпвпр п раду, нити на други нашин да стави у
неппвпљан пплпжај (расппређиваое на друге, маое плаћене ппслпве, расппређиваое
у другу прганизаципну целину, упућиваое на рад у другп местп рада, упућиваое на
рад кпд другпг ппслпдавца), шланпве изврщнпг пргана синдиката (највище 11 шланпва),
за време пбављаоа функције и две гпдине пп престанку функције, акп ппступају у
складу са закпнпм, пвим кплективним угпвпрпм и угпвпрпм п раду.

Члан 129.(усаглашен)
Ппслпдавац гпдищоим прпгрампм ппслпваоа пбезбеђује деп средстава за
финансиреое активнпсти Фпнда сплидарнпсти кпд Ппслпдавца.
Ппслпдавац уз исплату месешне зараде заппсленима, издваја средства за рад
Фпнда сплидарнпсти ЈП ЕТВ на месешнпм нивпу, у висини 0,35% пд масе средстава
исплаћених на име зараде заппслених, у складу са ставпм 1. пвпг шлана.
Фпнд сплидарнпсти ради у складу са пдредбама правилника п раду Фпнда
ппщтујућу закпнску регулативу финансијскпг ппслпваоа.

XVI ЗАШТИТА ПРАВА ЗАППСЛЕНИХ
Члан 130.(усаглашен)
Ппслпдавац је пбавезан да пмпгући пвлащћенпм синдикалнпм представнику
да пп захтеву заппсленпг за защтиту права, изврщи увид у примену пвпг кплективнпг
угпвпра и пствариваоа права заппсленпг.

Члан 131.(усаглашен)
Сппрна питаоа између ппслпдавца и заппсленпг мпгу се рещавати сппразумнп
и у складу са закпнпм.
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XVII ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Члан 132.(предлпг Синдикатa)
Заппслени има правп на щтрајк у складу са закпнпм кпјим се уређују услпви за
прганизпваое щтрајка, пвим кплективним угпвпрпм и актпм надлежнпг пргана п
минимуму прпцеса рада.
Ппслпдавац је дужан да ппсебним актпм утврди нашин пбезебеђиваоа
минимума прпцеса рада за време щтрајка, у складу са актпм псниваша п минимуму
прпцеса рада за време щтрајка у пбласти кпјпм се Предузеће бави.
Члан 133.(усаглашен)
Ппслпдавац пдређује заппслене кпји су дужни да раде у време щтрајка ради
пбезбеђиваоа минимума прпцеса рада, пп прибављенпм мищљеоу щтрајкашкпг
пдбпра у рпку утврђеним закпнпм.
Чланпви щтрајкашкпг пдбпра и други представници прганизатпра щтрајка не
мпгу бити пдређени да раде у време щтрајка, ппд услпвпм да брпје највище 20
шланпва.

Члан 134.(усаглашен)
Заппслени кпји ушествују у щтрајку пстварују права из раднпг пднпса, у складу са
закпнпм и пвим кплективним угпвпрпм.

Члан 135.(усаглашен)
У тпку щтрајка прганизпванпг у складу са закпнпм и пвим кплективним
угпвпрпм, ппслпдавац не мпже:
- спрешавати заппслене да ушествују у щтрајку;
- предузимати мере принуде ради пкпншаоа щтрајка;
- предвидети ппвпљнију зараду или друге ппвпљније услпве рада за заппслене
кпји не ушествују у щтрајку;
- заппщљавати нпва лица кпја би заменила ушеснике у щтрајку, псим акп је
угрпжена безбеднпст лица и импвине предузећа, у складу са закпнпм.
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Члан 136.(усаглашен)
Организпваое щтрајка и ушествпваое у щтрајку у складу са закпнпм и пвим
кплективним угпвпрпм, не представља ппвреду радне пбавезе.
XVIII ПРАЋЕОЕ ПРИМЕНЕ, ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПЛЕКТИВНПГ УГПВПРА
Члан 137.(усаглашен)
Пптписници пбразују Одбпр за праћеое примене, измене и дппуне пвпг
кплективнпг угпвпра кпји има 6 шланпва. Пп 2 шлана именпваће псниваш, Ппслпдавац и
Синдикат.
Одбпр је пбавезан да најмаое једнпм у щест месеци разматра актуелна питаоа
везана за:
- материјални и спцијални пплпжај заппслених;
- међуспбне пднпсе репрезентативних синдиката и Ппслпдавца;
- пптребу измене и дппуна пвпг кплективнпг угпвпра;
- праксу и мищљеоа у вези са применпм пвпг кплективнпг угпвпра.
Одбпр ппкреће иницијативу за измену и дппуну пвпг кплективнпг угпвпра, у
складу са закпнпм.
Одбпр дпнпси ппслпвник п раду кпјим ближе уређује свпју прганизацију и рад.

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 138.(усаглашен)
Пп ступаоу на снагу пвпг кплективнпг угпвпра, у рпку пд 90 дана изврщиће се
усклађиваое свих аката кпји су у супрптнпсти са пдредбама пвпг кплективнпг угпвпра.

Члан 139.(усаглашен, дпдати текст)
Ступаоем на снагу пвпг Угпвпра престаје да важи Правилник п раду ЈП ЕТВ
дпнет дана 28.09.2010.гпдине кап и измене Правилника п раду брпј........(дпдати све
измене Ппслпвника п раду)
Члан 140.(усаглашен)
Овај кплективни угпвпр ступа на снагу у рпку пд псам дана пд дана пптписиваоа
пд свих ушесника.
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ПРИЛОГ I
КПЕФИЦИЈЕНТИ ППСЛПВА ПП ГРУПАМА

минимални кпефицијент

I група ппслпва - НКВ
ппдгрупа 1
1.

2,0

Дпмаћица у пбјекту

ппдгрупа 2
2.

2,2

Курир

II група ппслпва - КВ - III
ппдгрупа 1
3.

2,4

Дпмар

ппдгрупа 2
4.

Мпнтер ппреме

5.

Бравар

6.

Електришар

7.

Впзаш 1

2.8

III група ппслпва - ССС - IV
ппдгрупа 1
8.

Млађи референт

9.

Технишар

3,0

10. Магаципнер
11. Млађи коигпвпђа
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12. Впзаш 2

ппдгрупа 2

3,4

13. Радник защтите
14. Сампстални технишар
15. Референт
16. Благајник
17. Секретар

ппдгрупа 3

3,8

18. Ппслпвни секретар
19. Мпнтер антенскпг система
20. Технишар специјалиста
21. Сампстални референт
22. Сампстални администратпр

ппдгрупа 4

4,2

23. Главни технишар
24. Вищи референт
25. Рукпвпдилац (емис. станице, регипналнпг центра, терм.)

3,6

IV група ппслпва - ВКВ - V
26. Бравар
27. Електришар
28. Агрегатиста
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V група ппслпва - ВШ - VI, студије првпг
степена
4,4

ппдгрупа 1
29

Ппгпнски инжеоер

30. Сарадник

4,9

ппдгрупа 2
31. Сампстални ппгпнски инжеоер
32. Шеф кабинета
33. Меначер за пднпсе са јавнпщћу
34. Сампстални сарадник
35. Главни коигпвпђа

5,1

ппдгрупа 3
36. Рукпвпдилац емис. станице, рег. центра, терминала

5,3

ппдгрупа 4
37. Рукпвпдилац службе

VI група ппслпва - ВСС - VII, диплпмске
академске студије - мастер
5,4

ппдгрупа 1
38. Млађи саветник
39. Инжеоер

6,2

ппдгрупа 2
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40. Сампстални инжеоер
41. Саветник
ппдгрупа 3

7,4

42. Инжеоер прпјектант
43. Инжеоер специјалиста
44. Сампстални саветник

ппдгрупа 4

7,8

45. Впдећи инжеоер прпјектант
46. Главни инжеоер
47. Вищи саветник
48. Ревизпр

ппдгрупа 5

8,4

49. Рукпвпдилац службе

ппдгрупа 6

9,0

50. Рукпвпдилац пдсека
51. Саветник директпра

ппдгрупа 7

11,0

52. Ппмпћник директпра
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