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HEV <.9, ~t .....:.;:...:- ~ . 

Od: Ranko Sopin [ranko.sopin@elektrokraji 

Poslato: Tuesday, July 26, 2022 9:25 АМ 


Za: 'elektroprivreda'; 'elektrobn@elektrobijeljina.com'; 'Zoran canovic'; 'Zoran Micanovic'; 

'ehtb@elektrohercegovina.com'; direkcija; 'info@elektrodoboj .net'; 'uprava@edbpale.com'; 

'irce@teol.net'; 'het@henatrebisnjici.com'; 'hev@henavrbasu.com'; 'hevgd@teol,net'; 

'info@ritegacko.com'; 'info@riteugljevik,com' ~ - .-----~.- -~ 


Тета: 
Prilozi: 	 ~~~:~61Sjp~; 6~dL~~E SA 4, SJED.25072022.pdf; Р~17~~Ш~&ј~~~~~~.] ~~~~П&р7! ј 

ugovora - Copy.pdf; PRILOG PRIJEDLOGU ANEKSA)"2507202Q.,·pdf;1.ZAPISNIK SA 4.1 

SJED.25072022.Pdf	 г с , ::; ;Q~~,LQ:1.f/~2.. Јl 
i" 2 к· а-, ']-:_"2-~t 

Postovani, u skladu sa uobicajenom praksom, u prilogu dostavljam zapisnik i оdIU~~Е;,.~.il~нgаћ[<;:){СQf.СI§ЈШ:2'О27: о .) 

Komisije za ргасепје provodenja i primjenu Kolektivnog ugovora ERS, kao i Prijedlog Aneksa 11 Kolektivnog ugovora, sa 

popratnim aktom. Molim da dostavljeni materijal objavite па svom zvanicnom sajtu, radi transparentnosti rada Komisije 


i opsteg znacaja usvojenih stavova. 

Srdacan pozdrav. 


Sekretar Komisije. 


Ранко Шопuн, дипл. правник 
ИшnеfJlltl ревu:юр 

Одјељеље 3fJ umnepl/Y ревюuју 

Ф ЗП IIЕлектрокрајина" а.Д. Бања Лука 
78 000 Бања Лука 


Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95. 


~ +38751 246300, лок. 366, VPN: 5285 


~ +387 51 215 620 


~ ranko.sopin@elektrokrajina.com 


~ www.elel<trokraiina.com 
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МХ "ЕРС" - МА1'ИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ а.Н. ТРЕБИИ!"Е 
Комисија Ја праhсњс провођеља и примјену 

КолеКТИВIIОГ уговора МХ "Елекгропривреда Републике Српс"с" 

Број: 01-78-18/22 

Дана, 16.06.2022. године 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ " Електроприпреда Републике Српске" ("Сл . 

билтен ЕРС", број: 07/2 1 :и 02/22), те члана 4. став 1, члана 6. и члана 25. Пословника () раду 
Комисије ("Сл . билтен ЕРС", број: 12/21 и OS/22), Комисија за праћење провођења и 
примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске", на 4. СЈедници, 
одржаној дана 16.06 .2022. године, једногласно је Д о н и ј е л а 

1. 3АКЉ УЧА К 

УСВАЈА СЕ '!аписник са 3. сјеДllице Комисије за праћење провођеља и примјену 
КОJIСКТИВИОГ уговора МХ "ЕJIектропривреда Републике СРПСlсе", одржанс 24.02.2022. 
године. 

Достављено: 

1. МХ "ЕРС"-Матично предузеће а.Д . Требиље, 
2. Сипдикат "ЕРС", 
З. Комисија И 

4. А/а. 



< , 

МХ "ЕРС" - МАТИЧНО ПРЕДУЈЕЋЕ а.Д. П>ЕБИIЪЕ 


!Комисија :~a праћењс rировођеља и примјену 


КолеКТl1шцоr УГОБора МХ "ЕЛСIпропривреда Републике Српске" 

Број: 01-78-19/22 
Дана, 16.06.2022. године 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске" ("Сл. 
билтен ЕРС", број: 07/21 и 02/22), те члана 4. став 1, члана 6. и члана 25. Пословника о раду 
Комисије ("Сл. билтен ЕРС", број: 12/21 и 05 /22 ), Комисија :ш праћење провођеља и 
примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске", на 4. сједници, 

одржаној дана 16.06.2022. године, једногласно је Д о н и ј е л а 

1. 	 ОДЛУКУ 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ да учесници у закључивању Ј(олекfИВНОГ уговора приступе измјени 

истог, тј. да усвоје љегов Анекс П, на један од два сљедећа начина: 

1) 	 Измијенити одредбу члана 64. став (1) Колективног уговора (ЧJlан 10. Анекса 1 
Колективног уговора) на начин да се повећају коефицијенти сложеllОСТИ за 

раДНИI<:е из 1 и П групе сложености послова, уз размарање исте потребе за 111 и 
остале групе сложености а због У.iеДllачавања висине коефици.јената по групама 

сложености, ИJIИ 

2) 	 Измијенити одредбу члана 69. став (1) Колективног уговора (ЧЈlан 14. АlIекса 1 
КОJIективног уговора) тако да се другачије усклади са износом најllиже Шlате у 

Републици Српској. 

Обра:mожеље 

Предсједавајући Комисије констатује да је Влада Републике Српске донијела Одлуку о 

измјени одлуке о најнижој плати у Републици Срспкој за 2022 . годину, број: 0411-012-2
15474/22 од 19.05.2022. године, објављена у "Сл. гласнику Републике Српске", број 45/22. 
У предметној одлуци је утврђена најнижа плата у износу од 650,00 КМ, умјесто досадашњих 
590,00 КМ. Тиме је отворено питаље износа плате за раднике из Ј и IJ групе сложености 
послова из члана 64. став (1) Колективног уговора (члан 10. Анекса Ј Колективног уговора). 
Наиме, по члану 69. став (1) Колективног уговора, (члан 14. Анекса I Колективног уговора) , 

најнижа плата код Послодавца утврђује се у износу утврђене најниже плате у Републици 
Срспкој, увећане за најмаље 30%. С обзиром да се напријед ГloMeHYTY одлуку Владе , 1 и Jl, 
па могуће и Ш група сложености послова, би морале да имају већи I(оефицијент 
сложености, а да би одредба члана 69. Колективног уговора била правилно примијељена. У 
том смислу, ваљало би измијенити члан 64. став (1) у погледу висине коефицијената за 
групе сложености, или измијенити одредбу члана 69. Колективног уговора, ако се неће 
мијељати напријед поменути члан истог. 

Комисија је у потпуности прихватила изнесене ставове и једногласно донијела одлуку као 

у диспозитиву. 	 . ~ I __ ' f(:;" ,:~~:,~,:.,> /, 
Достављено: /Ј/ П; ~t~,е~авајући ,ie~~сиМ 

I : ,. ::Ј 'l/!,pz (~ '/)r,,'C1?V'" 7~Д .,;c. / 
~: ~~:;;I:а~<:Ј~~;~ЧНО предузеће а.Д. Требиље, \~;::<~~rifi'~,~(~~~,?ОКИћ~;{'ryk'праRIIИК 
З. Комисија и 	 '<.~:::<:-~:_; . _. ' 
4. 	ala. 



. ' 

МХ "Ере" - МАТИЧЈНО ПРIi:ДУЗЕЋЕ ад. ТРЕБИЉЕ 
Комисија '.Ја праћсљс ПРОllођсља и примјену 
КОЛСIПИИШОГ УГО80ра МХ "Електропривреда Републике Српске" 

Број: 01-78-20/22 
Дана, 16.06.2022. године 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Електропрнвреда Републике Српске" ("Сл. 
билтен Ере", број: 07/2 1 и 02/22) , те члана 4. став 1, члана б . и члана 25 . ПОСЛОВНИf<а о раду 
Комисије ("Сл. билтен ЕРС", број: 12/21 и 05/22) , Комисија за праћеЈъе провођеља и 
примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске", на 4. сједпици , 
одржаној дана 16.06.2022. године, једногласно је Д о н и ј е л а 

2. ОДЛУКУ 

Предлаже се усвајаље Анекса П I(ОЈlективног уговора МХ "Елсктропривреда 
l)епуБЛJlке Српске" у којем ће, у члану 125. основног текста, иза ријеЧJl "исплаћује" 
бити брисзнс ријсчи "накнада за топли оБРОIС и", тако да та одредба гласи: 

" Члан 125. 
у случају, "рада од купе", радник остварује право на своју уговорену плату, с тим што 

се не обрачуиава и не исплаћује накнада превоза до/са посла." 

Образложење 

ГIредсједавајућя Комисије констатује да је уочено да би одредбу члана 125 . Колективног 
уговора шuьало измијенити, јер је у супротности са чланом 132. Закона о раду . Тачније, 
поменyrа одредба Колективног уговора је негювољнија у односу на назначену одредбу 

Закона о раду, а то изричито није дозвољено по члану 9. став (1) Закона о раду . Такође у 

члану 132. Колективног уговора стоји да, уколИI<О Законом и Општим колективним 

уговором буду предвиђена већа права радника од од права која су утврђена Колективним 
уговором, примјењиваће се одредбе Закона и Општег колективног уговора. Дшше, у члану 

125. Колективног уговора стоји: "У случају, "рада од куће" , радНИК остварује право на 

уговорену плату, с тим што се не обрачунава и не исплаћује накна;щ за топли обор и накнада 

превоза до/са посла" . С друге стране, у Закону о раду, одјељак ,,друга примања по основу 

рада" у члану 132. став (1) тачка 4) стоји да послодавац раднику исплаhује "трошкове једног 

топлог оброка за вријеме једног радног дана, .. . , уколико код послодавца није организована 
исхрана радника" . Јасно је да законодавац не прави разлику у погледу мјеста гјде се рад 

обавља, већ обавезу исплате трошкова топлог оброка веже искључиво за чињеницу да је 

радник радио за послодавца па му за тај дан припада накнада трошкова оброка, уколико код 

послодавца није организована исхрана радника. Пошто је за радника повољнија одредба 
члана 132. став (1) тачка 4) Закона у односу на члан 125. Колективног уговора, остаје да се 
одредба Колективног уговора усклади са 3ю<оном , ках<о би се юбјегле могућа различита 

тумачења, па и неједнако остваривање права радника . Комисијаје у потпуности прихватила 

изнесене ставове и једногласно донијела одлуку !(~?с.у::{!{'·~~:Q.<!ПИl3у. .' 1. 
fI~дОС'гављено: /<~>.~:.. "ј • , .:·/CjeдaB~.jYћj~~6M~JJ~! 

[: .' " ! .•Oj.~'v(..1 vVlj{~ C"\... lv 
1. мх "ЕРС"-Матично предузеће а.Д. Требище; :' . : ;' Ј?р'ЗН .~~1~B ЂОI':ИП, д'н Л. правник 

· ЕРС" I ", :. ., '! . . 2. Сиr'IДикат" Ј , \ .•••.•~, / I 


З. Комисија и 
 ,,<... 
4. А/а. , . 



МХ "Ере" - МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ ~l.Д. ТРЕБИЉЕ 
КОМ!5iсија за праћељс провођења и примјену 

К()ЈIСКПШНОГ уговора МХ "Електропривреда РепублИI<:С Срш::ке" 

Број: 01-78-21 /22 
Дана, 16.06.2022. годинс 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Елсктропривреда Републике Српске" ("Сл. 
билтен ЕРС", број: 07/21 и 02/22), те члана 4. став 1, 'щана 6. и члана 25. Пословника о раду 
Комисије ("Сл. билтен ЕРС", број: 12/21 и OS/22), Комисија за праћењс провођеља и 
примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске", на 4. сједници, 

одржаној дана 16.06.2022. године, једногласно је Д о н и ј е л а 

3. ОДЛУ КУ 

Припремљени приједлог Пречишћеног текста Колективног уговора МХ 
"Електропривреда Републике Српске" се усваја и користиће се као незванична 

(радна) веР:1ија, а за евентуалне интерне потребе преЈ'ЈЈеднијег сагледаваља одредби 

Колективног у.'овора, те као основа ]а званично усвајаље таквог ДОЈ<:умснл\ када за то 

буду створени сви објективни услови. 

Образложеље 

Предсједавајући Комисије подсјећа да је на претходној сједници заузет став да ваља 

приступити изради пречишћеног текста важећег Колективнох уговора, имајући у виду 

бројне измјене и допуне из Анекса 1. У смислу наведеног, присутни рюматрају текст 
приједлога Пречишћсног текста, који је припремио секретар Комисије, Након краће 

расправе, једногласно констатују да је предметни тест прихватљив, али да ОКОЛНОСТИ, које 

су настале у међувремену, а које су видљиве и из усвојених одлука на овој сједници, 

изискују нове измјене и допуне КолеI<ТИВНОГ уговора. Стога би било непрактично усвајати 
пречишћени текст, јер би након љеговог ступаља на снагу, а у смислу правила нормативне 
технике, требало приступити усвајању новог Колективног уговора, пошто се прсчишћени 
текст, по поменутим правилима не може мијељати. 

Комисија је у потпуности прихватила изнесене ставове и једногласно донијела ОДЛУКУ као 
у диспозитиву, 

Достављено : 



• мх "ЕРС" - МАТИЧИО ПРЕДУЗЕ'ћЕ З .Д. ТРЕБИЊЕ 


Комисија за праhењ.с провођења и ПРИМ.iену 


Колективног уговора МХ "Електропривреда РепуБЛlше Српске" 


Број: 01-78-21 /22 

Дана, 16.06.2022 . године 


На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске" ("Сл. 

билтен ЕРС", број: 07/21 и 02/22), те 'Шана 4. став 1, члана 6. и члана 25. Пословника о раду 
Комисије ("Сл. билтен ЕРС", број: 12/21 и OS/22), Комисија за праћеље провођења и 
примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда РепуБЛИ1<е Српске" , па 4. сједници, 

одржаној дана 16.06.2022. године, једногласно ј е Д о н и ј е л а 

4. ОДЛУКУ 

Предлаже се усвајаље Ацекса П Колективног уговора МХ "Електропривреда 

РепуБЈШIСС Српскс" тако да, у члану 89. став (1) тзчка 6) подтачка 1. ОСIIO'fШОГ текста, 

иза ријс'ш "у висини од" број ,,0,750;;," треба да буде замијСЉСII бројем ,,0,85%". Тако 
та одредба треба да гласи: 

"HaКllaдa за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у 

случају обављања прековременог и интервентног рада дужег од три часа дневно - у 
висини од 0,850/0 нето просјечне плате у Републици Српској, остварене у претходној 
.·ОДИIIИ." 

Образложење 

у складу са Одлуком Владе Републике Српске о угврђивању увећања плате, висине 
примаља по основу рада и висине помоћи раднику ("С!!:...[.I].!lсник РС", бр. 3(/22) Комисија 
је једногласно донијела одлуку као у диспозитиву . . ~:::::';~ ;O;-';:;'"&~':~, I 

i /~< \' O" <; "'" . . :',~,. ~ \ !.---_-- - f;!Jј 
Достављено: i " " '~\ . ЈЈ'реј сједаЈщј} пп .1~ '-:;,1' (} IIСИ.i).~. ~ \Ј" ~ I i I

• . .• ' ~' r: ;/ '() ' 1 .(ј / ) / L' 'L / -1 / 
, ~. , Y. '~ (." ,, ' )' "-- С· /

1. МХ "ЕРС"-Матично предузеће а.Д. Требиље, \ . -' " .БР~~ t~ ~~~ Ђон:йЬ, ДИО . п(iавник 
2. Синдикат "Е РС", _ .1<:/ 
3. Комисија и . -<'':.::'- ,,-

4. А/а. 



МХ "Ере" - МАТИЧНО ПРЕДУ:ЈЕЋЕ а.Д. ТРЕБИЊЕ 

[{омисм.iа :~a праћсње провођеља и примјену 

Колективног уговора МХ "Е..fIСI~тропр:и,Вреда l)епублике СРПСIСС" 

Бр~ј: 01-78-21122 
Дана, 16.06.2022. године 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Елеr<тропривреда Републике Српске" ("Сл. 
билтен ЕРС", број: 07/21 и 02/22), те члана 4. став 1, члана 6. и члана 25. Пословника о раду 
Комисије ("Сл. билтен ЕРС", број: 12/21 и OS/22), Комисија за праћење проnођења и 
примјену Колективног уговора МХ "Елс!Стропривреда Републике Српске", на 4. сједници, 

одржаној дана 16.06.2022. године, једногласно је Д о н и ј е л а 

5. ОДЛУКУ 

ПреДЈЈаже се усвајаље Анекса Il Колективног уговора МХ "ЕлеКТРОl1риnреда 
Републике Српскс" тако да, у '1ЈЈаНУ 33. тачка 3) под ђ) основног текста, ријс·ш 
"посљедљих дванаест мјесеци" трсба да буду замијсљене ријечима "протеклој 
Iсалендарској години". Тако та одредба треба да гласи : 

"ђ) добровољном даваоцу крви, који је протеклој календарској години дао крв два 

или више пута........ 2 радна дана." 


Образложеље 

у складу са Мишљељем датим у вези кориштења права на дане годишњег одмора а по 

основу доброnољног дариваља крви Комисија је једногласно донијела ОДЛУКУ као у 

диспозитиву. 

дОСТ, ављено : " ,::::C~;'7.:Up ,~CjeдaBajYћ~~~';СНЈн/;,у"' 
, ' ... '." '/\:'1' '1 '" ' ... . I 

.., \ 1. <. • .. /.'••.' :- о" / ~ / . / -t ,~vt I С\, " / '/; (' f ,1/
1. МХ "Ы~C. -~a-r:~IЧНО предузеће а.Д. 1ребиње, /,:' ~~~;r:' ~jaB nокиJt, )~~ . JI~lJравник 
2. СИНДИI<а1 "ЕI С , : .;. . ;,:..~ __ 
З . Комисија и . ".~. о, ... /' 
4. АЈа. ....ј "" .," --:', 
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М:Х ,~!EPC" - МАТИЧНО ПРЕДУ:ШТi1Е а.Д. ТРЕјКИЊЕ 
Ком:иси.iа за праћељс li!роnођења и примјену 

.колективног уговора МХ "ЕлектропривредаРепублике Српске" 

Број: 01-78-21122 
Дана, 16.06.2022. године 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Електролривреда Републике Српске" ("Сл. 
билтен Ере", број: 07/21 и 02122), те члана 4. став 1, члана 6. и члана 25. Пословника о раду 
Комисије ("Сл. билтен ЕРС", број: 12/2] и OS/22), Комисија за праћење провођеља и 
примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске", на 4. С.Јсдници, 
одржаној дана 16.06.2022. године, једногласно је Д о н и ј е л а 

6. ОДЛУКУ 

УРГИРА СЕ да У"lесници у 'Јакључивању Колективног уговора размотре могућност 
повеJiаља ИЗllоса накшще :за рад I1редсједавајуJiсг, ЧЈ1аllова и секретара КОМItСИ.iе, а И:Ј 

рsзлоr'а изнеССIIИХ у Одлуци број: 01 -78-12/22 од 24.02.2022. год, те имајући у nИДУ и 
актуеЛJlИ рад на припрсми приједлога Анекса П Колективног УЈ'оnора МХ 

"Електропривреда Републике Српске". 

Образложење 

Предсједавајући Комисије КОНСl'атује даје Комисија на свој ој претходној сједници усвојила 
одлуку број: 01-78-12/22 од 24.02.2022. год, којом је учесницима у заЈСључивању 

Колективног уговора предложено да размотре могућост повећања износа накнаде за рад 

предсједавајућег, чланова и секретара Комисије, имајући у виду сложеност и обим послова 

које обављају, а нарочито ангажовање на изради Анекса ] Колективног уговора. У 
међувремену се нико од надлежних није очитовао по овом приједлогу, а Комисијаје на овој 

сједници иницирала и низ нових измјена Колективног уговора, односно доношење Анекса 
II истог, те и припремила приједлог истог, чиме је потврдила оправданост предложеног 

повећања накнаде, из ког разлога је Комисија једногласно донијела одлуку као у 
диспозитиву . 

достављено: .·/ ·":·~хы-itСједавајУfi~ roмиси,4tJ 

. -~ , ~t;ih(/i,C! fU'(r./t /; О/С-ц Г/

1. мх "EPC"-МаТИЧJlО предузеће а.Д. Требиње~' . БR,~.'r~' fiокић,)1 ПЛ . Щ)звшш 
2. Синдикат ЕРС" .' ','- ! ,џ~. Ј 

З. Комисија ~ , .,.)>i/
4. А/а . ! ,,',., ,>/ 



МХ "Ере" - МАТИЧНО IН>ЕДУ:3ЈЕЋЕ а.Д. ТРЕБИЉЕ 

}(ОМИСJИl,iа :~a праћење провођеЊ<i и примјену 

КолеКПШI-fОf' уговора МХ "ЕЛСКГРОllривреда Републшсс Српске" 

Број: 01-78··16-1 /22 
Дана, 16.06.2022. године 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске" ("Сл. 
билтен ЕРС", број: 07/21 и 02/22), те члана 4. став 1, члана 6. и члана 25. Пословника о раду 
Комисије ("Сл. билтен Ере", број: 12/21 и 05/22), Комисија за праћење провођења и 
примјену Колективног уговора МХ "Еле:ктропривреда Републике Српске", на 4. сједници, 

одржаној дана 16.06.2022. године, једногласно је Д а л а 

1. МИШЉЕЊЕ 

Влада РепуБЈ1Ике Српске је у тачки V Одлуке о утврђивању увећања пщпе, висине 
примаља по основу рада и висине помоћи раднику ("Сд. гласник РС", бр. 53/16) 
прописала да Колективним уговором... не могу да се ПрОI1ИШУ одредбе којим се 

раднику даје маљи обим права од оног утврђеног овом одлуком, у складу C~, ЗаКОIIОМ. 

Надаље, Одлуком о изм.iени Одлуке о утврђиваљу увећаља плате, висине прнмаља по 

основу рада и висине помоhи раднику ("Сл. гласник РС", бр. 39/22) ПРОl1исано .је да се 
у тачки ПI алинеји четврто.i број ,,0,75%" замјењује бројем ,,0,850;;,". 
Поред тога, у члану 21. Анекса 1 Колективног уговора ("СЈ1ужбени бшпеи ЕРС", број: 
02/22) етоји да се у члану 89. став (1) тачка 6) подтачка 1. мијења и гласи: 
"накнада за трошкове једног тоПЈIOГ оброка 'ја вријеме једно .. радног дана, као и у 
случају обављаља прековременог и интервеНТIIОГ рада дуже. ' од три часа дневно - у 

висини од 0,75% нето просјечне плате у Републици Српској, остварене у преТХОДlIо,i 
години." 

Имајуliи у виду I'орепоменуте одлуке ВЈIаде републике Срспке, одредба члана 89. ,,:тав 
(1) тачка 6) Колектнвног уговора, мора се уск.гщдити са поменутом ОДJlУ.<:ОМ Ваде 
Републике Срспке, т.ј. број ,,0,75%" треба да буде замијењен бројем ,,0,85(%". 
l<:омисија је спремна да, у правцу напријед наведеног, иницира поступак измјене 
.колективно)' уговора. 

у међувремну, треба да буде непосредно примјељивзна ОДЛУI,а Владе, као повољнији 
пропис за радника, који представља супститут Општег колективног уговора, а 
ПОJlазе))и од члана 5. и члана 132. Колективног уговора. 

Образложеље 

ЗГI "Еле:ктрокрајина" а.Д. Баља Лукаје ГlОДнијело захтјев број: 11935/22 од 09.06.2022. год, 
а који је у Дјеловоднику Комисије евидентиран ПОД бројем: 01-78-16122 од 10.06.2022. 
године. у захтјеву се, између осталог, тражи став Комисије у погледу сљедећсг: 
у члану 89. став (l) тачка 6) Колективног уговора, прописано је да Послодавац радницима 
исплаћује: 

"Накнаду за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у случају 
обављаља преlсовременог и интервентног рада дужег од три часа дневно - у висини ОД 
0,75% нето просјечне плате у Републици Српској, остварене у претходној години . " 
ИмэЈући у виду да је у члану 3. тачка 1) алинеја 4. Одлуке о ушрђивању увећања плате, 
висине примања по основу рада и висине помоћи раднику ("Сл. гласник РС" , бр. 53116, 
12/22 и 39/22) основица за обрачун накнаде из напријед цитиране одредбе Колективног 
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уговора. утврђена у висини "O,8YYr) просјечне бруто плате у Републици СrПС l<ој за 

претходну годину", а ради разјашњеља недоумице која ј е наступила приликом самог 

обрачуна накнаде плате по наведеном основу, поставља се питаље да јlИ ј е напријед 

цитирана одредба Колективног уговора примјењива с обзиром даје у нескладу са напријед 

цитираном одредбом Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примаља по основу рада 

и висине помоћи раднику ("Сл. гласник РС", бр. 53116, 12/22 и 39i22), односно да ли је 
исправно да се у конкретном случају ипак примјељује одредба напријед поменуте Одлуке 

Владе Републике СРПСI<е. 

~:n:~:,.~~. након краће расправе, једногпас"о зау:~;а:Я:~!Ь;,.~зразила мишљење 'й 

Достављено: /:<~;~ '; · ··~ih'-ff~ i~аВајући .~f;;и1е1 '· ); : i .
i ; .~ . ..,~). J,--;, " 74:.'Ll /), / / ,(~ ) ia /. ~ PJ ~"
I "о :С. .. . . /- ..: t t · п , · L. (,A v ~ ~,...V/ 

1. МХ "ЕРС"-Матично предузеће а.Д. Требиње, \,.\ :~, щ>а1i1С:ГI~~Ј~:УОКИћ, д ·цл. п авник 

;: iI~~1~:K~1'~~~~j'~Ha" а.Д. Баља Лука, \\:~:--~~, , {Ј·.:·;)/.... 
4. Комисија и -.':..С'..· .:-

~. 

5. Na. 
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МХ "Ере" - МАТИЧ !ШО ПРЕДУЗЈЕЋЕ а.д. ТРЕБИЉЕ 
I{ОМИСlfј~\ :Ја Пlраћење провођсља н примјену 

К<ОЈlективног уговора МХ "Електропривреда РепублИlСС Српске" 
Број: 01 -78-16-2/22 
Дана, 16.06.2022. године 

На основу члана 134. Колективног уговора МХ "Електроприnреда Републике Српске" ("Сл. 
билтен ЕРС", број: 07/21 и 02/22), те члан:а 4 . став 1., члана 6. и члана 25. Пословника о раду 
Комисије ("Сл. билтен ЕРС", број ; 12/2 Ј и OS/22), Комисија за праћеље провођења и 
примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске", на 4. сједници, 

одржаној дана 16.06.2022. године, ј едногласно је Д а л а 

2. МИШЉЕЊЕ 

Питање коришћења права на дане годишњег одмора по основу добровољног даваља 

крвн је само нан:зглед једноставно. Основни проблем се веже за праКfИЧIlУ 

проводивост прсдметне одредбе уколико би се период ОД 12 мјесеци рачунао од дана 
израде рјешења о кориштељу годишљег одмора за текућу годину. Ово произлази из 

праксе већине Послодаваца, а тиче се тога да се, с обзиром на постојеће елекгронско 

праћење података, коЈе се користи код израде рјешења за годишњи одмор, ие може са 

СИГУРllошћу утврдити правилно чињенично стаље о термину добровољног даваља 

крви. При томе .је посебно важно имати у виду да раДIIИК, по ЗаIСОНУ, има право на 

годишљи одмор из текуliе године почев од 01. јануара, те се, у принципу, за 

утврђиваље права на Ј'ОДИШЉИ одмор, посматрају релевантни подаци из претходне 

године. У том 1I0ГЈЈеду је важно да постоји један прецизан термин у односу на који би 

се утврђивало постојаће прописаних УСЈlова. У ситуацији Ј(:ада се рјешеље о годишљем 

одмору, практично, може донијети у било којем моменту током године, Уlсључујући и 

љегове измјене и допуне у погледу термина коришliеља истог, heMOI-уће је правилно 

рачунати дванаестомјессчни период везујући га за термин доношеља рјешења, тим 

прије што то систем нс подржава. То би, даље, имаJlО за 1I0сљедицу неједнакост у 

оствариваљу права на годишњи одмор између појединих радника. Сходно наведеном, 

Комисија сматра да је оправдаtlО ПРИJlИКОМ утврђивања права из "шзна 33. тачка 3) 
под ђ) КОJlСКТИВIIОГ уговора посматрати период од 01.1Н . дО 31.12. претходне I'ОДИJlе, тј. 
године која претходи години за коју се утврђује право на коришћење годишљег 

одмора. У циљу отклаљања евентуалних недоумица, Комисија је спремна да у том 
правцу иницира поступак за потребне измјене спорне одредбе Колекгивног уговора. 

Образложеље 

ЗП "Електрокрајина" а.Д. Баља Лука је поднијело захтјев број: 11 935/22 од 09.06.2022. год, 
а који је у Дјеловоднику Комисије евидснтиран под бројем: О 1-78-16/22 од 10.()6.2022 . 
године. у захтјеву се, између осталог, тражи став Комисије у погледу сљедећег : 
Чланом 33 . тачка 3) под ђ) Колективног уговора прописано је да се дужина годишњег 
одмора УIЋрђуј е тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава: 
"Добровољном даваоцу крви, који ј е у посљедљих 12 мјесеци дао крв два или више пута 
2 радна дана." 

Имајући у виду да у пракси постој е захтјеви радника да им се горе поменути период од 12 
мјесеци рачуна од дана и:зра,це рјешења о l(ориштењу годишљег одмора за тскућу годину , а 
не период од 12 мјесеци у претходној календарској години како се рачунало до сада, јер 
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радНИК стиче право на годишњи одмор за текућу ГОДИIIУ ОД дана када иста почне )Јд тече, 


поставља се питаље који период од 12 мјесеци се узима l<аО РСЈIСВСИТНН у предмстном 


случqjу, ОДНОСНО од када се исти рачуна. 


Комисија је, након краће расправе, једногласно заузела став и изразила мишљење као у 


диспозитиву. 

"'..... --.-'цо .... " {' . .. ~""'/ • ""-,1 // I/1 ~ . ..Ј-,7
Достављено: . ,. <,';~:.'~~:/J~:ц . c~eдaB~.Iyћ~/ ,,~ИСИЈег/ 

, '~. ~ .х ;о ., . " ., - '\ Q V;l1:,,1./(:.vd с) F I 1/!{.,,; / / 
I . МХ ,,EPC"-Ма:ШЧ!IО предузеће а .д. Требиље.!. / , БР.НIf~а. Ђокић, д(.Јл. правник 
2 С '" Е'РС" f , ': " 1: : \ · индикаI", , ! , .;- ~~·A., ."·" ',' " о' . ,, ' .- . ,,-,...." ј .- .. , 
3. ЗП "Електрокрајина" а.Д, Бања Лука, \~, \ '"'" .,. i Ј,ј 

. \.\ ".::, ""i", ;.~ -ј'r..4· КОМИСИЈа и "\'~. ''''1>.. " "":'.~~i·1""" :,. ". :у .... ")',.'/,
5 АЈ· а. '>~::::::;.::~:..-:.:;~ :~:::./ 
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МХ ЕI)С - МАТИЧНО ПРЕДУЗЕ1Н~ а.Д. ТРЕБИЉЕ 

Комисија 'Щ лр:аћсље провођсња и примјеву 

IСолективног yr'oBopa МХ "Елеl\:тропривреда Републшсе СРПСlсе" 

Број: 0\-78-17/22 
Дана, 16.06.2022. ГОДlfне 

ЗАПИСНИК 


са 4. сједшщс Комисије за нраћење провођсља и примјену 


КОJlективног уговора мх "ЕЈЈс.ктроприврсда Републике Српске" 


одржане дана 16.06.2022. године у Угљевику (пословне просторије ЗП "РиТЕ Угљевик" 

а.Д. Угљевик), са почетком у 11,00 часова. 

Сједници Комисије присуствују: 

1. Бранислав Ђокић, З11 "РиТЕ Угљевик"а.д. Угљевик, испред Послодавца, 

предсједавајући, 

2. Маја Колак, ЗП "ХЕ на Требишњици" а.Д. Требиње, испред Послодавца, члан , 

4. Зоран Мићановић, Синдикални одбор радника "ЕРС", испред Синдиката, члан , 
5. Марица Бубуљ, ЗП "Електрокрајина" а.Д . Бања Лука, испред Синдиката, члан и 
5. Ранко IlIопин, ЗП "Електрокрајина" а .Д. Бања Лука, секретар Комисије. 

Одсуство су оправдали Наташа Кујунџић и ДаРI<О Крунић. Предсједавајући Комисије 

констатује да су испуљени услови за одржавање да:нашње сједнице у смислу Пословника () 
раду Комисије, па исту отвара и предлаже сљедећи 

ДНЕВНИ РЕД 

Ад. 1: Усвајање записника са З. сједнице; 

Ад. 2: Разматрање приједлога Пречишћеног текста Колективног уговора МХ 

"Електропривреда Републике СРПСЈ<е", односно евентулног анекса на nажећи текст 

колективног уговора; 

Ад. З : Разматрање приспјелих захтјева и 


Ад. 3: Разно. 


ПреДJlожени дневни редје једногласно усвојен, након чега је Комисија прешла на рад по 

појединим таtП\ама. 


Тачка 1. Усnајање записника са 3. сјеДllице 

Предсједавајући Комисије даје текст записника на гласање, те сви чалаови Комисије 
једногласно исти усвајају и доносе 
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1. ЗАКЉУЧАК 

УСВАЈА СЕ записник са 3. сједшще Комисије за праћеље провођења и примјену 
Колективног уr'озора МХ "ЕJlектропривреда РепуБJlике СРПСЈСС&', одржанс 24.02.2022. 
f'ОДЈШС. 

Овим је исцрпљена ова тачка дневног реда, па се прелази на сљедећу. 

Ад. 2: Разматрање приједлога Пречишћеног текста Колективног уговора МХ "ЕРС", 

односно прије.П,лога анекса на важећи текст Колективног уговора 

Предсједавај ући Комисије најприје констатује да је Влада РепуБJIике Српске донијела 

Одлуку о измјени одлуке о најнижој плати у Републици Срспкој за 2022. годину, број : 04/1
012-2- 15474/22 од 19.05.2022. године, објављену у "Сл . гласнику Републике Српске", број 

45/22. У предметној одлуци је утврђена најнижа плата у износу од 650,00 КМ, умјесто 

досадашњих 590,00 КМ. Тиме је отворено питање износа плате за раднике и.з 1 и II групе 
сложености послова из члана 64. став (Ј) Колективног уговора (члан Ј О. Анекса Ј 
Колективног уговора) . Наиме, по члану 69 . став (1) Колективног уговора, (члан 14. Анекса 
1 Колективног уговора) најнижа плата код Послодавца утврђује се у износу утврђене 
најниже плате у Републици Срспкој, увећане за најмаље 30%. С обзиром да се напријед 
поменуту одлуку Владе, назначене 1 и II, па могуће и III група сложености послова, би 
морале да имају већи коефицијент сложености, а да би одредба члана 69. Колективног 
уговора била правилно примијењена. У том смислу, ваљало би измијенити члан 64. став ( 1) 
У погледу Dисине коефицијената .за поменуте групе сложености те евентуално остале групе 
СJIожености , или измијенити одредбу члана 69. Колективног уговора, ако се неће мијељати 
напријед поменути члан КУ . Након краће расправе Комисија је једногласно донијела 

1. ОДЛУКУ 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ да учесници у закључивању Колективног уговора приступе измјени 
истог, тј. да усвоје његов Анекс 1I, на један од два сљедећа начина: 

1) 	 Измијенити одредбу члана 64. став (1) Колективног уговора (ЧJlан 10. АнеЈ\7са 1 
Колективног уговора) на начин да се повеhа.ју коефицијеllТИ сложености за 
раднике из 1 и П групе сложености послова, уз размарање истс потребе]а II I и 
остале групе сложеllОСТН а због уједначавања висине коефицијепзта по Ј'рупама 
сложености, 

или 

2) 	 Измијенити одредбу члана 69. став (1) Колективног уговора (члан 14. АнеЈсса I 
Колективног УЈ'овора) ТЮСО да се другачије усклади са износом lIа.iниже плате у 
Републици Српској. 

Надаље, предсједавајући скреће пажњу даје уочено да би одредбу члана Ј 25. Колективног 
уговора ваљало измијенити, јер је у супротности са чланом 132. Закона о раду. Тачнније, 
поменута одредба Колективног уговора је неповољнија у односу на назначену одредбу 
Закона о раду, а то изричито није дозвољено по члану 9. став (1 ) Закона о раду. Такође у 
члану 132. Колективног уговора стоји да, уколико ЗаКОllОМ И Општим колективним 
уговором буду предвиђена већа права радника од права која су утврђена Колективним 
уговором, примјењиваће се одредбе Закона и Општег l<олективног уговора. 
Дакле, у члану 125. Колективног уговора стоји: " У случају, рада од куће ', р,щник остварује 
право на уговорену плату, с тим што се не обрачунава и не исплаћује накнада за топли оброк 
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и наЮIaда превоза ЈЈ.о/са посла". С друге стране, у ЗаКОIlУ о раду, ()J~cљaK "Друга примаља 
по основу рада" у ЧЈЈаНУ 132. став (1) Т'д. чка 4) стоји да ПОСЈIO) (авац ра,цНИКУ исплаhује 
"трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, ... , УКОЛИКО код послодавца 
није органи.зована исхрана радника". Јасно је да ни у овој одредби, нити lIа било којем 
другом мјесту законодавац не прави разлику у погледу мјеста гјде се рм обавља, већ 
обавезу исплате троuшова топлог оброка веже искључиво за чињеницу даје радник радио 
за послодавца па му за тај дан припада накнада трошкова оброка, уколико код послодавца 
није организована исхрана радника. Пошто је oВ)~e, очигледно, :за радника повољнија 
одредба члана 132. став (1) тачка 4) Закона у односу на 'шан 125. Ј(олеl<ТИВ1ЮГ уговора, 
остаје да се одредба Колективног уговора усклади са Законом, како би се избјегле могућа 
различита тумачења, па и неједнако остваривање права радника. 

С обзиром на све изнесено Комис~аједногласно доноси 

2. ОДЛУКУ 

Предлаже се усвајање Аllекса II Колективног уговора МХ "Елсктропривреда 
Републике Српске" у којем ће, у члану 125. основно.' текста, И 'за ријечи "ИСl1лаћује" 
бити брисане ријечи "накнада за ТОI1ЛИ оброк и", тако да та одредба гласи: 

" Члан 125. 
у случају, "рада од куће", радник остварује право на своју уговорсну плату, с тим што 

се нс обрачунава и не исплаћује накнада превюа до/са посла." 

Предсједавајући Комисије затим подсјећа да је на претходној сједници заузет став да ваља 

приступити изради пречишћеног текста важећег Колективнох уговора, имајући у виду 

бројне измјене и допуне из Анекса 1. У смислу наведеног, присутни разматрају текст 
приједлога Пречишћеног текста, који је припремио секретар Комисије. Након краће 

расправе, једногласно констатују даје предметни тест прихватљив, али да околности, које 
су настале у међувремену, а видљиве су и из усвојених одлука на овој сједници , изискују 

нове измјене и допуне колективног уговора. Стога би било непрактично усвајати 

пречишћени текст, јер би након љеговог ступаља на снагу, а у смислу правила нормативне 

технике, требало приступити усвајању новог Колективног уговора, пошто се пречишћени 
текст, по поменутим правилима не може мијењати. 

С обзиром на све изнесено Комисијаједногласно доноси 

3. ОДЛ УКУ 

Припремљени приједлог Пречишliеног текста Колективноr уговора МХ 

"Електропривреда Републике Српске" се усваја и користиће се Iсао lIезванична 
(радна) верзија, а за евентуалне интерне потребе ПI>еrJIеДllијег саГЈЈедаваља одредби 
КолеКТИВIIОГ уговора, те као основа за званично усвајаље таквог документа I,ада за то 
буду створени сни објекпшни услови. 

Овим је исцрпљена ова тачка дневног реда, па се прелази на сљедећу. 

Ад. 2: Разматрање приспјелих захтјева 

Предсједавајући Комисије обавјештава присутне даје ЗП "Електрокрајина" а.Д. Бања Лука 
је подпијСЈ/О заюјев број: 1] 935/22 ОД 09.06.2022. год. а који је у Дјеловоднику Комисије 
евидснтиран под бројем: 01-78-16/22 од 10.06.2022. године. Најприје констатује даје исти 
благовремен, тј. да је поднесен најмаље пет дана прије одржавања сједнице, а како је 
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прописано у члану 8. Пословника о раду Комисије, да је урслан у погледу овланrћсња ..1<1 

подношење из члана 7. Послоnника, односно да је lьегов садржај и з дјслокруга Ко(\,rнсијс 
прописаног у члану 2. Пословника, па се може узети у разматраље. 
у захтјеву се тражи став Комисије у погледу сљедећег: 
1. у члану 89. став (1) тачка 6) Колективног уговора, прописано је да Послодавац радницима 

исплаћује: 

"Накнаду за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у слуqају 

обављања прековременог и интервентнот рада дужег од три С!аса дневно - у висини од 

0,75% нето просјечне плате у Републици Српској , остварене у претходној години . " 
Имајући у виду да је у члану 3. та'П<а 1) алинеја 4. Одлуке о утврђиваљу увећаља плате, 
висине примаља по основу рада и висине помоћи раднику с"Сл . гласник РС", бр. 53116, 
12/22 и 39/22) основица за обрачун накнаде из напријед цитиране одредбе Колективног 
уговора, утврђена у висини ,,0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за 
претходну годину", а ради разјашњења недоумице која је наступила приликом самог 

обрачуна накнаде плате по наведеном основу, поставља се сљедеће питаље: 
Да lШ је напријед цитирана одредба Колективног уговора примјењива с обзиром да је у 
нескладу са напријед цитираном одредбом Одлуке о утврђиваљу увећања плате, висине 
прюл:ања по основу рада и висине помоћи раднику ("Сл. гласник РС", бр. 53!! б, 12/22 и 
39/22), односно да ли је исправно да се у конкретном случају ипак примјељује одредба 
напријед поменуте Одлуке Владе Републике Српске? 
2. Чланом 33. тачка 3) под ђ) Колективног уговора прописано је да се дужина годишљег 
одмора утврђује тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава: 
"ДоБРОDОЉНОМ даваоцу крnи, који је у посљедљих 12 мјесеци дао крв два или више пута 
2 радна дана . " 

Имајући у виду да у пракси постоје захтјеви радНИI<а да им се горе поменути период од 12 
мјесеци рачуна од дана израде рјешења о кориштењу годишњег одмора за текућу годину, а 

не период од 12 мјесеци у претходној календарској години како се рачунало до сада, јер 
радник стиче право на годишњи одмор за текућу годину од дана када иста почне да тече, 

поставља се сљедеће питаље: 


Који период од 12 мјесеци се узима као релевентан у предметном случају, односно од када 


се :исти рачуна? 


Након детаљне расправе, Комисија је заузела став, односно даје сљедеће 

1. МИШЉЕЊЕ 
1. 	 Влада Републике Српске је у тачки V Одлуке о утврђиваљу увећања плате, висине 

примаља по основу рада и висине помоћи раднику ("Сл. гласник РС", бр . 53116) 
прописала да Колективним уговором С ..) не могу да се лропишу одредбе којим се 
раднику даје мањи обим права од оног утврђеног овом одлуком, у складу са Законом . 

Надаље, Одлуком о измјени Одлуке о утврђиваљу увећања плате, висине примаља 
по основу рада и висине помоћи раднику ("Сл . гласник РС", бр . 39/22) прописано је 

да се у тачки III алинеји четвртој број ,,0,75%" замјењује бројем ,,0,85%". 
Поред тога, у члану 21. Анекса 1 Колективног уговора ("Службени билтен ЕРС" , 
број: 02/22) стоји да се у члану 89. став (1) тачка 6) подтачка 1. мијеља и гласи : 
"шшнада за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у 
случају обављаља прековременог и интервентног рада дужег од три часа дневно - у 
висини од 0,75% нето просјечне плате у Републици Српској , остварене у претходној 
години." 
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Имајући у виду горспоменуте ОЈ]ЛУ1<е Владе републике СРСПКС, одредба члаllа 89. 
став (1) тачка 6) Колектиl3НОГ уговора, мора се ускладити са поменутом Одлуком 
Ваде Републике Срспке, тј . број ,,0,75%" треба да буде замијењен бројем ,,0,85%". 
Комисија је спремна да, у правцу напријед наведеног, иницира поступак измјене 

Колективног уговора . 

у међувремну, треба да буде непосредно примјењивана Одлука Владе, као 

повољнији пропис за радника, који представља супститут Општег I<олектиrшог 

уговора, а полюећи од члана 5. и члана 132. Колективног уговора.. 

2. МИШЉЕЊЕ 
2. 	 Питаље коришћења права на дане годишњег ОЉ\10ра по основу добровољног давања 

крви је само наизглед једноставно. Основни проблем се веже за практичну 
проводивост предметне одредбе уколико би се период од 12 мјесеци рачунао од дана 
израде рјешења о кориштењу годишњег одмора за текућу годину. Ово произлази из 

праксе nећине Послодаваца, а тиче се тога да се, с обзиром на постојеће електронско 

праћење података, које се КОРИ(,'ТИ код израде рјешења за годишњи одмор, не може 

са сигурношћу утврдити правилно чињенично стање о термину добровољног даваља 

крви. При томе је посебно важно имати у виду да радник, по Закону, има право на 

годишњи одмор из текуће године почев од ОЈ. јануара, те се, у принципу, за 

угврђивање права на годишњи одмор, посматрају релевантни подаци из претходне 
године. У том погледу је важно да постоји један прецизан термин у односу на који 

би се утврђивало постојаће прописаних услова. У ситуацији када се рјешење о 
годишњем одмору, прш<тично, може донијети у било којем моменту ТОКОМ године, 

УI<Jьучујући и љегове измјене и допуне у погледу термина коришћеља истог , 
немогуће је правилно рачунати дванаестомјесечни период везујући га за термин 
доношења рјешења, тим прије што то Систем не подржава. То би, даље, имало за 
посљедицу неједнакост у остваривању права на годишњи одмор између појединих 
радника. Сходно наведеном, Комис}~а сматра даје оправдано приликом утврђиваља 
права из члана 33. тачка З) под ђ) Колективног уговора посматрати период ОД ОЈ .0] . 
до 31.12. претходне године, 1ј. године која претходи години за коју се утврђује право 
на коришћење годишљег одмора. У циљу отклањања евентуалних недоумица, 
Комисија је спремна да у том правцу иницира ПОСТУПaI< за потребне измјене спорне 
одредбе Колективног уговора. 

у смислу напријед изложеног 1. Мишљења, са образложењем изнесеним у истом, Комисија 
једногласио доноси 

4. ОДЛУКУ 

Предлаже се усвајаље Анекса 11 Колективног уговора МХ "Елскrропривреда 
Републике Српске" тако да, у члану 89. став (1) тачка 6) подтачка 1. OCJIOBHOI' теЈсста, 
иза ријечи ..у висини од" број ,,0,75%" треба да буде замијењен бројем ,,0,85%". Тако 
та одредба треба да гласи: 

"накнада за ТРОШIсове једног тоПЈIOГ оброка за вријеме једног радног дана, као и у 
случа.iу обављаља прековременог и интервенпюг рада дужег од три часа дневно - у 
висини од 0,85 0

/.) псто просјсчне плате у Републици Српској, остварене у IIретходној 
години." 
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У смислу напријед ИЗJlоженог 2. Мишљеља, са обрюложењем изнесеним у истом, Комисија 

једногласно доноси 

5. 	 ОДЛ УКУ 

Предлаже се усвајаље Анекса 1 1 К()ЈН~КТИВНОГ уговора МХ "Елсктропривреда 
РепуБЛИЈ\:С Српске" Т~Ш:О да, у члану 33. та~ш:а 3) под ђ) основног ТСIсста, рије<ш 
"посљедњих дваю\ест мјесеци" треба да буду замијењене риј ечима "протеклој 
календарској годшш". Тако та одредба треба да fЈlаси: 
,,1) 	 добровољном даваоцу крви, који је протеклој календарској години дао крв два 


ИJIИ више пуТа........ 2 радна дана." 


Комисија затим прелюи на сљедећу тачку дневног реда. 

Ад. 4: Разно. 

Предсједавајући Комисије констатује даје Комисија на својој претходној сједница усвојила 
одлуку број: 01 -78-12/22 од 24.02.2022. год, којом је учесницима у закључивању 

Колективног уговора предложено да размотре могућост повећања износа накнаде за рад 

предсједавајућег, чланова и секретара Комисије, имајући у виду сложеност и обим послова 
које обављају, а нарочито ангажовање на изради Анекса I Колективног уговора. У 
међувремену се нико од надлежних није очитовао по овом приједлогу, а Комисијаје на овој 
сједници иницирала и низ нових измјена Колективног уговора, односно доношење Анекса 

П истог, те и припремила приједлог истог, чиме је потврдила оправданост преДJIоженог 

повећања накнаде, па тим поводом једногласно доноси 

6. О Д ЛУК У 

УРГИРА СЕ да учесници у заl(ључивању Колективног уговора размотре могућllОСТ 


повеliања износа накнаде :Ја рад предсједавајућег, чланова и сеl~ретара Комиси.;е, а из 


разлога изщ:сених у Одлуци број: 01-78-12/22 од 24.02.2022. ['од, те Иi\1ајући у виду и 


актуеЛJlИ рад на припреми приједлога Аllекса Il КолеКТИВНОI' УЈ'овора МХ 


"Електропривреда Републике Српске". 


Осим тога, предсједавајући Комисије констатује да ће секретар Комисије припремити текст 


приједога Анекса П Колективног угвора, према одлукама донесеним на данашњој сједници, 


као и образложење истог. 


Овим је дневни ред данашље сједнице исцрпљен, те предсједавајући исту З<lкључује . 

Сједница Комисије је .завршена у 12,30 часом. : .. ;;:~:~......,." / 	 ' '-iг
. 	 ' <,~. d _1..-/ . 

записни~r\rРIД~О CeI<p~Tz	 . " . " " 'fј~~\ tједа lщјући (СИ.ј. 'ap Комисије: ~~
\1 ' /' ' [ /\ 1/ 1; ' / С ;/, /' чn/ 1 . ," ). , (Jv {, " r (/)~ c/I- v {;, . 

Ранко . 1, ~ШlЛ. I!Р~НИI< ." ~' ьpa ~ ;' ?~ Ђокић, Д~," • пра'ЈЈ ик 
( 	 \) ', (/ 

Достављено: -" '--' . . , ~t { / 


члановима Комисије, .. .':":.. > ;'/ 


евиденција и 


alа. 
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МХ "EpC'i - МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ а.Д. ТРЕБИЊЕ 
Ј<омисија за праћење провођења и примјену 

Ј<олективног уговора МХ "ЕлектропривреДа Републике Српске(( 

Број : 01-78-25/22 
Дана, 16.06.2022. године 

Комисија за праћење провођења и примјену Колективног уговора МХ "Електропривреда 

Републике Српске", у оквиру својих надлжености из Колективно уговора и Пословника о 

раду Комисије, припремила је: 

ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 1 СТ. 4., члан З ст. 1., члана 7, члана 9, члан 238., члана 245 и члана 252. 
Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 1/16, 66/18, 91/21-0ДЛука 
Уставног суда Републике Српске и 119/21), члана 110. став 1. Статута Мјешовитог Холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће акционарско друштво Требиње 

("Службени билтен ЕРС" број: 07/12,13/12,05/13,05/14,09/14 и 02/16) и члана 133. ст. 3. 
Колективног уговора Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске"

Матично предузеће а.Д. Требиње ("Службени билтен ЕРС", број 07/21 и 02/22) , У своје 
име и у име зависних предузећа из система Мјешовитог Холдинга "ЕРС" (по пуномоћјима 

директора зависних предузећа) и Синдикат "Електропривреде Републике Српске", 

закључују: 

АНЕКС" 

Ј<ОЛЕЈ<ТИВНОГУГОВОРА 

МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА "ЕЛЕЈ<ТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИЈ<Е СРПСЈ<Е" 

Члан 1. 
Овим анексом Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" Матично 

предузеће акционарско друштво Требиње и Синдикат "Електропривреде Републике 

Српске" усклађују одредбе Колективног уговора Мјешовитог Холдинга "Електропривреда 

Републике Српске" ("Службени билтен ЕРС", број 07/21) са 3аконом о раду ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18, 91/21-0длука Уставног суда Републике 
Српске и 119/21) и Одлуком о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине 
примања по основу рада и висине помоћи раднику ("Сл. гласник РС", бр. 39/22), те се 
додатно регулишу неки правни односи, према потребама уоченим у практичној примјени 

овог колективног уговора. 

Члан 2. 

Члан 3З. тачка З) под ђ) мијења се и гласи : 

"ђ) добровољном даваоцу крви, који је протеклој календарској години дао крв два 

или више пута ....... . 2 радна дана. " 




Члан 3. 
1) Члан 64. став (1) Колекти вног уговора (члан 10. Ане кса 1 Колективног уговора) мијења се 

на начин да се повећају коефиције нти сложености за раднике из 1 и 11 групе сложености 

послова, уз разматрање исте потребе за 111 и остале групе сложености , а због уједначавања 

висине коефицијената по групама сложености , 

или 

2) Члан 69. став (1) Колективног уговора (члан 14. Анекса 1 Колективног уговора) мијења се 

тако да се другачије усклади са износом најниже плате у Републици Српској. 

Члан 4. 

Члан 89. став (1) тачка 6) подтачка 1. мијења се и гласи: 

"накнада за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у 

случају обављања прековременог и интервентног рада дужег од три часа дневно - у 

висини од 0,85% нето просјечне плате у Републици Српској, остварене у претходној 
години." 

Члан 5. 

Члан 125. мијења се и гласи: 

" Члан 125. 

у случају ,рада од куће', радник остварује право на своју уговорену плату, с тим што 

се не обрачунава и не исплаћује накнада превоза до/са посла.". 

Члан б. 

Овај анекс Колективног уговора Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике 

Српске" Матично предузеће а .Д. Требиње, ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном билтену Електропривреде Републике Српске", због оправданих разлога 

хитности, а како је то одређено посебном одлуком страна потписница, те ће се исти 

примјенити на обрачун и исплату плата почев од 01.05.2022. године . 

Број: ____---'/ Број: _____,/ 


Требиње, ________. године Требиње, ________. године 


Зоран Мићановић, дипл. инж. рударства Мр Лука Петровић, дипл. инж. 

машинства 

Предсједник Одбора Синдиката 	 В.Д. Генерални директор Мјешовитог 


Холдинга Ј/Електропривреда РС", Матично
"ЕлектропривредЕ Републике Српскеl/ 

предузеће акционарско друштво Требиње 
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МХ Ере - МАТИЧ.НО ПРЕДУЗЕЋЕ а.Д. ТРЕБИЉЕ 

:Комш~ија за праhеље провођеља и примјену 

КолеЯ\:1!'ИВНОГ уговора МХ "Електропривреда Републике Српске" 

Број: 01 -78- 26/22 
Дана, 16.06.2022. године 

МХ "Електропривреда Републике Српске" - МаТИЧJ-IО предузеће а.Д. Требиње 

Требиње, 

Одбор Синдиката "Електропривреде Републике Српске" 

Угљевик 

Предмет: Приједлог Анекса II Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике 

Српске", са образложењем - доставља се 

Поштовани, полазећи од својих надлежости из Колективног уговора МХ "ЕРС" и 
Пословника о раду, Комисије за праћење провођења и примјену Колективног уговора 
сматра да је неопходно поново интервенисати одређеним измјенама истог, односно 

закључити његов Анекс П. Наиме, овим анексом би се ускладиле одредбе Колективног 
уговора са 3ю<Оном о раду и Одлуком о измјени Одлуке о утврђиваљу увећаља плате, висине 

примаља по основу рада и висине помоћи раднику ("Сл. гласник РС", бр. 39/22), те би се 
додатно регулисали неки правни односи, према потреба,\1а уоченим у практичној примјени 

овог колективног уговора. Предметни Пријед.ЈlОГ Анекса 11 достављамо у прилогу . 

Комисија кроз овај акт даје одређене пријеДJIоге уз задржавање могућности да у току юраде 

Анекса Il Колективног уговора МХ "Електропривреда Републике Српске", дође до 

утврђиваља и додатних приједлога. 

Предложене измјене и допуне КОШЖТИВНОГ уговора, Комисија је формулисала на својој 4. 
сједници , одржаној 16.06.2022. године, те их образлаже како слиједи: 

АНЕКС 1I 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 


М.ЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" 


Члан 1. 

Измјена ЧЛaI-Ia 33. тачка 3) под ђ) Колективног угвовора : 

Питаље коришћења права на дане годишњег одмора по основу добровољног давања КрВИ је 

само наизглед једноставно. Основни проблем се веже за праКТИ'{l-lУ проводивост предметне 
одредбе уколико би се период од 12 мјесеци рачунао од дана израде рјешења а кориштењу 
годишњег одмора за текућу годину. Ово произлази из праксе веhине Послодаваца, а тиче се 

тога да се, с об'ШРОМ на постајеће електронска праћење података, које се користи код юраде 

рјешења за годишњи одмор, не може са сигурношћу утврдити правилно чињенично стаље 

о термину добровољног даваља крви . При томе је посебно важно имати у виду да радник, 
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по Закону, има право на ГОДИlЛЊИ одмор И'3 текуће године почев од О! . јануара, те се, у 

принципу, за утврђивање права на ГОДИШЊИ одмор, посмаТрt~у релевантни подаци из 

претходне године. У том погледу је важно да постоји један прецизан термин у односу на 

који би се утврђивало постојаће прописаних услова. У ситуацији «ада се рјешење о 

годишњем одмору, практично, може донијети у било којем моменту током године, 

укључујући и љегове измјене и допуне у погледу термина коришћења истог, немогуће је 

. правилно рачунати дванаестомјесечни период везујући га за термин доношеља рјешења, 
тим прије што то систем нс подржава. То би, даље, имало за посљедицу неједнакост у 

оствариваљу права на годишњи одмор између појединих радника. СхоДно наведеном, 

Комисија сматра даје оправдано приликом утврђивања права из члана ЗЗ . TatIKa З) под ђ) 
Ј(олсктИlШОГ уговора посматрати период од 01.01. до 31.12. претходне године, тј. године 
која претходи години за коју се утврђује право на коришћење годишњег одмора 

Члан 2. 

Измјепа 64. став (1) Колективног уговора (члан 10. Анекса 1 Колективног уговора), или 
члана 69. став (1) Колективног уговора (ЧЛМ 14. Анекса 1 Колективног уговора): 

Влада Републике Српске Донијелаје Одлуку о измјени одлуке о најнижој плати у Републици 

Срспкој за 2022. годину, број: 0411-012-2-15474/22 од 19.05.2022. године, објављену у "Сл. 
гласнику Републике Српске", број 45/22. У предметној одлуци је утврђена н~јнижа плата у 
износу од 650,00 КМ, умјесто досадашњих 590,00 КМ. Тиме је отворено питање износа 
плате за раднике из 1 и II групе сложености послова из члана 64. став (1) Колективног 
уговора (члан 10. Анекса 1Колективног уговора). Наиме. по члану 69. став (1) Колею-ивног 
уговора, (улм 14. Анекса 1 Колективног уговора) најнижа плата код Послодавца утврђује 
се у износу утврђене најниже плате у Републици Срспкој, увећане за најмање 30%. С 
обзиром да се напријед поменуту одлуку Владе, назначене 1 и П, па могуће и IП група 
сложености послова, би морале да имају већи коефицијент сложености, а да би одредба 
члана 69. Колективног уговора била правилно примијењена. У том смислу , ваљало би 

измијенити члан 64. став (1) у погледу висине коефицијената за групе сложености, или 
измијенити одредбу члана 69. Колективног уговора, аl<О се нећс мијељати напријед 
поменути члан КУ . 

Члан 3. 

Измјена члана 89. став (1) тачка 6) Колективног уговора: 

Влада Републике Српске је у таЧI<И V Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања 
по основу рада и висине помоћи радНИКУ ("Сл. гласник РС', бр. 53/16) прописала да 
Колективним уговором (...) не могу да се пропишу одредбе којим се РW..tнику даје маљи обим 
права од оног утврђеног овом одлуком, у складу са Законом. 

Надаље, Одлуком о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по 


основу рада и висине rюмоћи раднику ("Сл. гласник РС", бр. 39/22) прописано је да се у 


тачки IП алинеји четвртој број ,,0,75%" замјењује бројем ,,0,85%". 

Поред тога, у члану 21 . АнеI<са 1Колективног уговора ("Службени билтен ЕРС", број: 02/22) 

стоји да се у члану 89. став (1) Taq!(a 6) подтачка 1. мијеља и гласи: 


"накнада за трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, 1<ао и у случају 


обављаља прековременог и интервентног рада дужег ОД три часа днеВIIО .- у висини од 


0,75% нето просјечне плате у Републици Српској, остварене у претходној години." 
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Имајући у виду горепоменуте одлуке 8ла,ДС републике СРСПЈ<С , одредба чшша 8<) . став (1) 
таЧК(l 6) Колектищюг уговора, мора се ускладити са поменутом Одлуком Ј3а;..(е Републике 

Срспке, l.ј . број ,,0,75%" треба да буде замијењен бројем ,,0,85%". 

Члан 4. 

Измјена члана 125. Колективног уговора: 

Уочено је да би одредбу члана 125. Колективног уговора ваљало измијенити , јер је у 

супротности са чланом 132. Закона о раду. Тачнније , поменута одредба Колективног 

уговора је неповољнија у односу на назначену одредбу Закона о раду , а то изричито није 
дозвољено по члану 9. став (1) Закона о раду. Такође, у члану 132. Колективног уговора 
стоји да, уколико Законом и Општим колективним уговором буду предвиђена већа права 

радника од права која су утврђена Колективним уговором, примјељиваће се одредбе Закона 

и Општег колективног уговора. 

Дакле, у члану 125. Колективног уговора стоји: " У случају, "рада од куће", радник 
остварује право на уговорену плату, с тим што се не обрачунава и не исплаћује наЮ1ада за 

топли обор и накнада превоза до/са посла". С друге стране, у Закону о раду, о.цјељак "Друга 

примаља по основу рада" у члану 132. став (1) тачка 4) стоји да послодавац раднику 
исплаћује "трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, ... , уколико код 
послодавца није организована исхрана радника". Јасно је да ни у овој одредби , нити на било 

којем другом мјесту законодавац не прави разлику у погледу мјеста гјде се рад обавља, већ 

обавезу исплате трошкова топлог оброка веже ИСКЉУЧИВО за чиљеницу да је радник радио 
за послодавца па му за тај дан припада накнада трошкова оброка, УКОЛИКО код послодавца 

није организована исхрана радника . Пошто је ов.цје, очигледно, за радника повољнија 

одредба члана 132. став (1) таЧI<а 4) Закона у односу на члан 125. Колективног уговора, 
остаје да се одредба Колективног уговора усклади са Законом, како би се избјеглс могућа 

различита тумачеља, па и неједнако остваривање права радника. 

Прилог: Као у тексту (2х). 
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