


                                                          Члан 2. 

У члану 61. став 1. брише се у целосати и замењује новим ставом 1 који гласи:  

Запослени има право у току календарске године на одсуство са рада уз накнаду 

зараде (плаћено одсуство) у укупно трајању до 7 радних дана у току календарске 

године у случају: 

1) склапања брака – 5 радних дана, 
2) порођај супруге или усвојења детета – 5 радних дана, 
3) склапање брака или порођаја другог члана уже породице- 3 радна дана 
4) теже болести члана уже породице при чему се тежа болест утврђује  на 

основу конзилијарног мишљења лекара здравствене установе  у којој се 
запсолени  или члан његовог породичног домаћинстав лечи – 5 радних  
дана, 

5) смрти члана уже породице – 5 радних дана, 
6) смрти родитеља усвојиоца  брата ,или сестре брачног друга запосленог 2 

радна дана , 
7) добровољног давања крви –  2 узастопна радна дана рачунајући и дан 

давања крви, 
8) отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих 

елементарном непогодом или вишом силом – 3 радна дана, 
9)  селидба сопственог домаћинства – 3 радна дана, 
10) полагање стручног или другог испита – 2 радна дана, а укупно 6 радних 

дана у току једне календарске године, 
11)  учешћа на спортским или радно-производним такмичењима која 

организује синдикат – до 5 радна дана, 
12)  коришћења организованог рекреативног одмора у циљу превенције 

радне инвалидности – 7 радних дана. 
 

                                                             Члан 3. 

У члану 85.став 1. тачка 4. Колективног уговора брише се у целости и замењује 

новим тачком 4. која гласи: „по основу времена проведеног на раду за сваку пуну 

годину рада остварену у радном односу (у даљем тексту: минули рад) –најмање  

0,4%  (процената ) од основице“.  

У члану  85. Колективног уговора  постојићи став 2. брише се у целости стим да 

став 3.постаје став 2 а остали ставови се померају. 

Члан 4. 

Члан 89. Колективног уговора брише се у целости и замењује новим чланом 89. 
који гласи“ Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са 
рада у висини 100% основице за обрачун накнаде утврђене законом, и то за: 



1) коришћења годишњег одмора; 
2) плаћеног одсуства; 
3) одсуства са рада у дане државног и верског празника, који су по закону 
нерадни; 
4) војне вежбе и одазивања на позив војних и других државних органа, ако то 
законом није другачије одређено; 
5) присуствовања седницама државних органа и њихових тела, присуствовање 
седницама органа синдиката и другим телима по основу делегирања из статуса 
члана синдиката или запосленог; 
6) стручног усавршавања на које је упућен од стране послодавца; 
7) учешће на радно-производном, спортском такмичењу, иновација и других 
облика стваралаштва. 
 
Општим актом утврђује се висина права на накнаду зараде за време одсуствовања 
са рада у случају: 
1) прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа, или 
надлежног органа послодавца; 
2) за које одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље 
због неспровођења прописаних мера за безбедан и здрав рад, у складу са 
прописима који регулишу безбедност и здравље на раду. 
 

 
Члан 5. 

У члану 90. став 1. Колективног уговора брише се у целости и замењује 

новим ставом 1. који гласи: Запослени има право на накнаду зараде за време 

одсуствовања са рада у висини 100% основице за обрачун накнаде утврђене 

законом У следећим случајевима; давања крви, ткива и других делова тела, 

присуствовања седницама органа управе и локалне самоуправе, органа привредне 

коморе, органа управљања код послодавца, органа синдиката у својству члана, стручног 

оспособљавања и усавршавања ради потреба рада код послодавца и учешћа у радно – 

производним такмичењима и изложбама иновација и других видова стваралаштва. 

Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде од органа на 

чији се позив запослени одазвао, ако Законом није другачије одређено“. 

Члан 6. 

„8. ДРУГА ПРИМАЊА“  У члану 95.став 1. тачка 1. брише се и змењује новим 
ставом 1. тачка 1. која гласи: отпремнину при одласку у пензију најмање у висини 
износа три зараде коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у 
којем се исплаћује отпремнина или три просечне  
 



зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог.“ 

 

Члан 7. 

После главе XVI под називом „Преговори и закључење колективног уговора“ 

додаје се нова глава XVII која гласи: 

 „ XVII ПРАВА И ДУЖНОСТИ У ШТРАЈКУ“ 
 

члан 160. 
Синдикат има право на организовани штрајк  под условима утврђеним законом 
,овим уговором и општим актом. 
Оснивач је дужан да у складу са законом утврди минимум процеса рада за 
предузеће на основу мишљења репрезентативног синдиката. 
У  току штрајка послодавац неможе запошљавати нова лица која би заменила 
учеснике у штрајку осим ако су угрожени безбедност лица и имовине  у смислу 
члана 7. став 1. Закона о штрајку , одрећивања минимума процеса рада који  
обезбеђују сигурност имовине и лица“.  
Све остале главе и чланови померају се за један тако да глава под називом  
„Прелазне и завршне одредбе“ постаје глава IXX . 
Некадашњи члан 160. постаје члан 161. а остали чланови се померају.  
 
                                                              
                                                             Члан 8.  
У погледу осталих одредби Колективнии уговор Јавног Комуналног Предузећа 

Чока број 127 закључен дана 28.01.2015. остаје и дање неизмењен на снази.  

Члан 9.  

 Учесници у закључивању овог Колективног уговора прихватају да се на сва 

права, обавезе и одговорности које нису утврђене овим Колективним уговором 

примењују одредбе Закона о раду и других Закона.  

Члан 10. 

 Овај Колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

Огласној табли Предузећа.  




