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Postovani, ро ustaljenoj praksi, u svojstvu sekretara Komisije za ргасепје ргјтјепе Kolektivnog ugovora, u prilogu, па 
znanje, dostavljam materijal sa б. sjednice Komisije, odrzane 05.10.2022. godine. 
Molim Sidnikalni odbor da ovaj materijal proslijedi svojim zainteresovaim podruznicama. 
Srdacan pozdrav. 

1 

.. . ..... . .... ' " .-: .",", .. , ., . ... 



МХ "ЕРС" - МА ТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ а.д. ТРЕБИЉЕ 
Комкскја Ја пpahеtЫ проаођев.а'1I примјену 
КOJ'Ieк11I.8lЮГ yroaopa мх"E.1IеICТpOОР •• реда Репy6nиlCe Српсхе" 
Број: 01-78-32~1!22 
Дана, 05. t 0.2022. romrne 

на основу члана 134. Колеrmaнor уговора мх ..Eлexrpoпривреда РепуБJUlке Сpnсжс" (,јСл. 
билтен ЕРС', број: 07121 Ј( 02122), те члана 4. став 1, члана 6. и чnaнa25. ПОСЛО.8НЈ1хао ~ 
Комисије ( .. Сл. билтен ЕРС", број: 12121 И 05122), КО10lНсија за пpвheњc npoво~ и 
примјену КOJIenивнor уговора мх .. F..леrcrponpввреДа РепуБJПIXC Српске", ва 6. сједнмци, 
одржаној тепсфоНСХИМ И eлerrpoВСDN nyrew дана QS.I 0.2022. roдиЈЈс, вehJmoы гласов4, уз 
И3дIJOјево ЮIIIIJЬeЊe Дара Крyивha, у с '1 О ј Я л а ј е 

1. МИШЉЕЉЕ 

У случаЈу еубaeIiцJIОIOК:8ВОГ Пре8ОЦ paдвlUC1l. IIpIIJIIIXeIl 06pa1l)'ll8 .ахваде ва .-хе 
YpODIX08Ii преаооа у смаелу 'IЛаilа 89. CТ&II 1. таеООа 4. КeлetmI_or yroaoра (~ 18. 
Ахехса I KOJItJC11I8UOГ yroaopa), тре6а да буде yxra у oБDp суБМВ1UlORJК8.n ЦJtКa 
карп према mjeee-lМОМ цјurО8ИИЈСУ ~, a к:оја Opeдc:тa.8JIoo8 eтu.p_ ~K 

p8luuIка. 

Нпме, Buцeua ОДРеДба )COJJeК:ТII8ВOГ уrolЮpa DJМ,nII,*, даее , ... аlCJd~ lOIje.e ~He 
npn Rell.lldyje у 88C8JПI Ц8Јеае ~' lCiIpт.,". ПОIllТO .~It од pa.IЏUI~ ТУ ' 
... јеиу •• lIЛdуЈе у' су'lИIIIЦJIOU.савом 1IЗIIOC'f, цЈ ане ее мose aaaтpn1l ~JI)I 
ТJМИIIXОМ P8AII~ коjJI је,хао такаа, peJleaaJIТ8JI за обра"l)'1lll3ll0С8 коЈи треба да му 
буде иCD.lJdes по том oaIOВУ. 
Извос lI.IUaUIДe трош~ ~ ПО Колett11l8НОМ yro80PY базвра В8 lU8jeB. мјесечк.~ртс 
lC80 lI3IIOCY КОЈ. Је вајорll6..uживJ. C1'1IaptJ1lМ тpoDIXO • ...., али цо ~ од 
paдIIIIb нarшalуЈе 'ПРСаОЗ по суб8aЩllOIOКIfOј ЦIIjemI, оца је, ао upПa1 CТIt8 ...... 
Т'pOIIIIC:OUt релеааита. ..eroв цjtвoadXK еубаеRiџlО .... or прОоза; OДJI~ 
пјенеа.lIК: llееу6МJ1Ц1Ю1D1савоr пpuoзa не може IJI'I1( 1IpJIIб.4 •• uкjJlс:тва~ 
Т»OIR088Мa, које paJUOIК .иа. 
OU1Ca8 ста8 је Н8 тpttty ста ... МЈшвnaрспа рада 11 , борачхо ...a.nxдace ~ 
Рeпyбmaасе СРП~ке, ЦIП1IpallОГ у ПOДJlelCКy МХ ,.ЕРС" МaТll'lВO иpe.ay3diе џ Тре45.в.е 
број: 01-3171~И2 од 21.09.2012. nщвве. 
KOМJlCllja ее иehе бuитx другвм DJr1'8&IIмa, к:оја се уэгред DOМIIВty У вpeд~oм 
:JaIТjeay 18 дааав.е МJlвш.е.... сщвоеио 1IoeI'9.... DpiIJI03IIМ8t 11 то: lIИ1ЦЫМ 
~aI)eUOC:ТМ са KOJIen.aвЮI ' у..оМром с:адpOnjа O)iЏl)'Xe ок:щjetl. 11 доdyп 
ПрааllJlК8К8 О lIахнада тpotDKO" преаО3а ад АМасх.а .8 посао • ПО8р:атха са J1~ У 
МХ "ЕРС" МII а.д. Тре&оы. OДJIOCIIO C8МOf' n.мaalL1JlllDC8, те lIJI'Т8JИМ ~ .. 
Пре8038 8Лlt11I11Dt lIODJIом, ао ... JDП8IIo.eМ ' јоВОГ ареааа у .eOдro.-p8~ 
термlПl)'. Он 10 p&3JJOra IIIТO се сам предмtтlUl18'lТјеа 18 даа.в.е ........... ве o,JЏtocв 
•• та JUlТ8в.a. а КО1lПСмја цкjt&x да тpeвynю ме иoeroје дpynIlIpOIUIаих уеоо'" 18 
1ЫlX080 p83М81'pa1loe. 
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Обра~ожеље 

. мх ..ЕРС" Матично предyэchеа~д. Баља Лука је nо.nннјсло :щх'ljев брОј: Щ~311Ј-2122i qf{ 
21.09:2022 .. ГОд. а, ~Ojц је у, ДјмовоДПи:itу Ко-мнснјс:: евидеитирав под бројем: Оl';78~зmz од 
22.09.2022. ГОДIШе. Исти је БЛarоврен.еЦt Tj~ фдНесен је најмање псТ Дайаnpијс oдp~ 
сјсдпи:це, .8. ,КаЈ(оје прописана у чл;ану 8~ПОСЈ19.вннхао раду I<Оћlисијс, ~ је уpCДщt упо~ 
овлatribeља 'за подношat;e ' 1t3 ЧЛWЩ 7. П0сло8нНщ. оДПосно ·њеroв :~j је ·из дјCl10КРyлt 
КОЦИ<;IiЈс Л]Ющrсаног у чщwу 2 •. ПОСЛOlSн'иха. па.се може УЗC"PI у. разыа~. ' 
у эaxijеву се ТРаЖИ CiCU! К,?blИсије у погледу питања !КОје је фоРЫУЈ1ИСШ!О 'Х1ЈЖО CUJИјМЈЈ.: 
Узимаjyhи у обэ.ир да превоэник ttијеж мјесеЧџь караТа ОД paдншta. и8I1)t8bује i по 
субвеНЦИОRИЩИЫ цијспща,јащьэ.се ДИJJC1Ila да.ли~ ПРИЈПП()U :иcП.пkteКахваДе ТPtiiщcЈ: 
п~, код д()лащi:aнап~ .~' D.O~ са. посла,Можс .~y обзир ~бвенциоlrif . 
uије;на npтc,. што је .стваРЮl'tpOilia'kpa.дhНn' . '. 
Узro,ЦоМтWсеJiО~()1:t3Ыj~ЦДОПУВаы.а nравилвИЮ1{) какнЗДИ'IJX>ШКО. ~. ' 
коддciлас:m на поСаоипо~а ca:nbciJa, .~oja .ёc tфиN~ILујеу·поы:ецyтQw ~Уi кари . 
чяњешщ'Q да су се ' одрdјСНИ . радници . жалSIЛИ да э&>г п~ог )щСroјеheГ . јав'оr 
npeзoзa морају даXQриCte в;n8Q1'Jria:воощ пrro щ:иОК}'јс .другачв:јстрооосовс. 
у сврху ~јеИзложеног ·шhirЉa. пpifnожева су: . МOJiбti.за реВИзИју и . кo~jy 
обрачyiщ'Ip()iIIXO&а npeвща' ynyheнa па адресу МХ ;,;ЕРС" МП · a.дl. ТребиВ.с ·Од .~~ 
ДиРеicщtјс3ајавЈЮсп6б)Џljе1Щlьe~ 9.ц;~њt: ПаЛе П()ДброЈсм: Инт;)9.81!22од 05:Q9~2~Z:. 
roДsдОI1ИС броЈ: Иftt-42S3122 .0Д 20Ј)9:2ф1, roд. ~ућеи ОД аИше 'pМЮrnУnравИ'~ , 
,,Ере" мn а.ЈХ; Трсбиње, .~ броЈ: Шff-з 161/22 ,м 17.08.2022. год. упуhen~ од mnnс 
радаиха У11paJiИ МХ' "EFC"Мn8..д..~уШ МХ.;ЕРе" МnlL)1. ТреБШЫ. щюј: Oi ~27' с}.. 
1122 ОД 18.07;2022. roдсиОдлука о изыјснm.m и ДОnYП8blаl1paвaлшncaо:~ ТЈю~ЈЩ 

· Прев0з8. хОд доласКА ва посао п П{)Jlpaтn ~ If()СЛ4 У ~X ~ МП а.д. ·Трс6И1Ье,. број: ОЈ-
626.;5122 од 06.06.2022. roД. . 

ТIlJCOђc.иОтиЧCi се и одредба ~ова' опорезу ва ДОХОДIЩ. ахаје је De38S11 запop<:tfCa 
ос..1Обађ8ља (члш8.) iI~a Вlфи.uу~aQзнсlC~ уј~оЫ~Зr.lЩr~јi': и ф.в 
МI(ВНСтарства рада иборачхоицamtДСlC.С зamти'1'C . РCnyБJiiОсе ~CjК:iCXC. вcЗaiJ.О за ':УПЦТ tor 
~ дOc:taAљetioг 29~O&.2.0Ц. тодвне.а )(ОјЈЈ :се одпоснна ПJi"l'aЉe постаВљс11Q и 
КОыисији. У 'Iоu дИјелу ЦнтиpamI ст8вМИ:НИ~ иWсђу QCUЛОг. гласи: ,Л~mi 
'lJЮШКОВЯ ~надо.nађујУ у Вltсипи стварИИХ .изда'Шl.Ca: које pa.цнmc.иыа код· доласraUIi. ~ 
и. поJфa-rJr.a са ~ а ""'чИн oCтв8pивaiыi овог txpмMaJЬa в: њeroващsси:nа 'се ,Y'l"ВPђPY 
Колективним · yroВОроМЈ ОПШТИМ .зж:toм И · yro1ЮрОМ . (1 раду. То зиачв:. _'је и:mос тpDIIIКфва 
~за стварни трошц за~о~ ~mc ~1jIa одређеиоЈpeлaцiQи;и , 
Нi®й паЖЉивОг ра:ш&Трања С&ПХНanрцјщ. изЛожсmrx Ч1Щ.ёuицa ио~~ К()МИСИј,јс 
вehино~ глщва ·.заУЗСЈЩ ставц. изразила, Nн:цtЉeЉC 'ЈС8О У ДИCtЮ3.lnИВу ·oвor a.n'tf;,rДjcl су 
Дeтli.ЉПо и lIЗJIоA1tCНll разлоЗи 31! ИСТО. Сrюј~ N.JUJiЉeЊC ~јио ~ Дарко Круниh, жојu cъratJ>a 
да субвенционисани цјеновниlC не може да о.zxpaжава Стварне 'IpOtmro!le npellOO8. ~·.тe 

је тај cтan образложо и у посебном поднеску. Iт 
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