
Na osnovu ~lana 11. i 12. Zakona o radu («Сл. Гласник РС» број 55/07 – 
Пречишћени текст), одредаба Посебног Колективног уговора Мјешовитог холдинга 
«Електропривреда Републике Српске» и члана 43.  Статута Зависног 
електродистрибутивног предузећа «Електро-Бијељина» акционарско друштво 
Бијељина,  Надзорни  одбор Предузећа на сједници одржаној  07.07.2010. године,  
д о н о с и 

 
P R A V I L N I K 

 O   R A D U   
 

 I   OSNOVNE ODREDBE  
 
 ^lan 1.  
 
 Na~in i postupak zakqu~ivawa ugovora o radu sa radnikom, radno vrijeme 
radnika, odmori i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, za{tita prava iz 
radnog odnosa, primjena kolektivnog ugovora, rje{avawe sporova sa radnikom, 
u~e{}e radnika i sindikata u za{titi prava radnika, одговорност за повреде 
обавеза из уговора о раду и материјална одговорност, prestanak ugovora o radu, 
nadzor nad primjenom zakona i druga prava i obaveze koji nastaju po osnovu radnog 
odnosa ure|eni su Zakonom o radu (u daqem tekstu: Zakon) i Posebnim kolektivnim 
ugovorom Мјешовитог холдинга «Elektroprivrede  Republike Srpske» (u daqem 
tekstu Kolektivni ugovor). 
 

Odredbe Zakona i  Kolektivnog ugovora neposredno se primjewuju u 
ostvarivawu prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa navedenih u stavu 1. 
ovog ~lana u ZEDP «Elektro-Bijeqina»” A.D. Bijeqina (u daqem tekstu: 
Preduze}e). 
  

^lan 2. 
 
 Ovim Pravilnikom o radu, saglasno odredbama ~lana 1. Pravilnika, bli`e se 
ure|uju prava po osnovu rada, obim prava i na~in i postupak wihovog ostvarivawa u 
dijelu u kojem nisu ure|eni Zakonom i Kolektivnim ugovorom. 
 
 Uprava Preduze}a odlu~uje o ostvarivawu prava,  obaveza i odgovornosti 
radnika u Preduze}u. 
 
 Akte donesene u ostvarivawu ovla{}ewa iz prethodnog stava u ime Uprave 
potpisuje direktor Preduze}a. 
 
 Управа Предузећа може посебним актом овластити другог радника 
Предузећа да одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима радника 
из радног односа и да доноси акте у оквиру датих овлашћења. 
 

^lan 3. 
 
 Posebnim aktom utvr|uju se sistematizacija radnih mjesta koja sadr`i 
kvalifikaciju i stepen stru~ne spreme i druge uslove potrebne za obavqawe 
poslova radnih mjesta, opise poslova radnih mjesta te koeficijente za utvr|ivawe 
plata radnika u formi tabela, koji ~ine sastavni dio ovog Pravilnika. 
 
          Акт из става 1. овог члана доноси Управа предузећа сагласно члану 56. 
Статута Предузећа. 
 
 Organizacija Preduze}a i sistematizacija radnih mjesta ure|uju se na 
osnovama utvr|enim Statutom Preduze}a. 
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II  ZAKQU^IVAWE I PRIMJENA UGOVORA O RADU 

 
1. Zakqu~ivawe ugovora o radu 

 
^lan 4. 

 
Ugovor o radu sa radnikom u skladu sa odredbama Zakona i Kolektivnog 

ugovora, u ime Preduze}a kao poslodavca, zakqu~uje Uprava Preduze}a. 
 
Ugovor o radu u ime Uprave Preduze}a potpisuje direktor Preduze}a. 
 
Уговор о раду се закључује на пуно редовно радно вријеме. 

 
Уговор о раду се у одређеним случајевима у складу са Законом, као и према 

изузетно указаној потреби Предузећа, може закључити са радним временом 
краћим од пуног радног времена. 

 
 Prava i obaveze iz radnog odnosa radnika u Preduze}u nastaju s danom kad 
radnik na osnovu ugovora o radu stupi na rad u Preduze}e. 
 
 

^lan 5. 
 
 Kada se u Preduze}u uka`e potreba za zasnivawem radnog odnosa sa novim 
radnikom, Uprava Preduze}a donosi odluku o zakqu~ivawu ugovora o radu sa 
novim radnikom pod uslovima iz ovog Pravilnika. 
 
 Radi realizacije odluke iz prethodnog stava, Uprava Preduze}a mo`e 
odlu~iti da se oglas o zasnivawu radnog odnosa objavi u dnevnoj {tampi i prijavi 
Zavodu za zapo{qavawe Republike Srpske. 
 

^lan 6. 
 
 O raspore|ivawu radnika prema ukazanoj potrebi u toku rada, kao i u drugim 
slu~ajevima kada se izmijene uslovi odnosno neki od uslova pod kojima je zakqu~en 
ugovor o radu, Uprava Preduze}a donosi odluku o otkazu постојећег ugovora o radu 
s istovremenom ponudom za zakqu~ivawe ugovora o radu pod izmjewenim uslovima. 
 
 Raspore|ivawe radnika na radno mjesto vr{i se, po pravilu, u skladu sa 
stepenom i smjerom stru~ne spreme koju radnik posjeduje i uslovima u pogledu 
stru~ne spreme utvr|enim sistematizacijom radnih mjesta. 
 

Члан 7. 
  

Изузето од одредбе претходног члана радник може бити распоређен на 
радно мјесто за које је систематизацијом радних мјеста утврђена нижа стручна 
спрема од степена и смјера стручне спреме коју радник посједује ако из 
економских, организационих и технолошких разлога престане потреба за радом 
радника на одређеном радном мјесту, а постоји могућност за распоређивање 
радника на друго радно мјесто, уз писмену сагласност (пристанак) радника. 

 
Члан 8. 

 
 Раднику који најкасније у року од осам дана од дана доставе понуде за 
закључивање уговора о раду под измијењеним условима одбије да закључи тај 
уговор, Управа отказује уговор о раду на начин и под условима утврђеним Законом.  
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2. Vrsta ugovora o radu 
 

^lan 9. 
 
 Ugovor o radu mo`e se zakqu~iti 

- na neodre|eno vrijeme sa punim ili sa nepunim radnim vremenom, 
- na odre|eno vrijeme sa punim ili sa nepunim radnim vremenom, 
- na odre|eno vrijeme o probnom radu 
- na odre|eno vrijeme sa pripravnikom. 

 
Члан 10. 

 
 Preduze}e mo`e, pod odre|enim uslovima u skladu sa Zakonom, bez 
заснивања радног односа,  sa zainteresovanim licem zakqu~iti  ugovor o 
obavqawu privremenih i povremenih poslova и уговор о волонтерском раду. 
  

3. Rad pripravnika и волонтера 
 

^lan 11. 
 

 Ugovor o radu na odre|eno vrijeme sa pripravnikom zakqu~uje se do isteka 
pripravni~kog sta`a, u trajawu 
 

- {est mjeseci za lica sa  sredwom stru~nom spremom (III и IV степен 
образовања) 

- devet mjeseci za lica sa vi{om stru~nom spremom и visokim obrazovawem 
трогодишњег студија 

- godinu dana za lica sa visokom stru~nom spremom четворогодишњег (или 
дужег) студија. 

 
Pripravnik je lice koje se prvi put zapo{qava u svom stru~nom zvawu, a kome 

je, u skladu sa Zakonom, uslov za samostalan rad polo`en pripravni~ki ispit ili 
prethodno radno iskustvo u wegovom stru~nom zvawu. 
  

Приправник може бити и радник предузећа који у току трајања радног односа 
стекне виши степен стручне спреме од оног којег је имао до тада, и то у другој 
струци, а предузеће искаже потребу за његовим радом на радном мјесту на којем 
се тражи таква струка и степен стручне спреме. 
 
 Ugovor o radu se zakqu~uje u pismenoj formi i jedna kopija se podnosi 
nadle`nom zavodu za zapo{qavawe u roku od pet dana od dana wegovog 
zakqu~ivawa. 
 
 Za vrijeme obavqawa pripravni~kog sta`a pripravnik ima prava utvr|ena 
Zakonom, Kolektivnim ugovorom i ovim Pravilnikom. 
 

^lan 12. 
 
 Program za stru~no osposobqavawe pripravnika sadr`i op{ti i stru~ni dio. 
 Општи дио програма се сачињава за дужи временски период и за све 
приправнике без обзира на занимање и струку, и обухвата питања: оснивање и 
развој предузећа; технолошки поступак рада у предузећу; организација; 
управљање и руковођење; плате и накнаде запослених; заштита на раду; права; 
обавезе и одговорности радника. 
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Stru~ni dio programa sadr`i konkretne poslove (poslove i radne zadatke) 

za koje se pripravnik treba teoretski i prakti~no osposobiti radi obavqawa 
poslova i radnih zadataka na odgovaraju}em radnom mjestu. 
 
 Стручни диопрограма utvr|uje rukovodilac organizacione jedinice u kojoj 
pripravnik po~iwe da radi, odnosno neposredni rukovodilac pripravnika. 
 

Po~etkom rada pripravnik se upoznaje sa programom za stru~no 
osposobqavawe. 
  

^lan 13. 
 
 Pripravni~ki ispit pripravnik pola`e pred komisijom koju imenuje Uprava 
Preduze}a. 
 
 Komisija za polagawe pripravni~kog ispita sastoji se od tri ~lana, od kojih 
je jedan ~lan neposredni rukovodilac organizacionog dijela procesa rada u kome 
se pripravnik osposobqava, a druga dva ~lana moraju imati najmawe isti stepen 
stru~ne spreme kao i pripravnik. 

 
^lan 14. 

 
 Pripravnik za vrijeme pripravni~kog sta`a vodi dnevnik rada u koji unosi 
poslove i zadatke koje je obavio, wihov obim и своја запажања.и иииии 
ииииииии  
 Neposredni rukovodilac svojim potpisom u dnevniku rada pripravnika 
potvr|uje da je pripravnik obavio poslove i zadatke i unosi svoje eventualne 
primjedbe, zapa`awa i sli~no. 
 

^lan 15. 
 
 Ako je za vrijeme trajawa pripravni~kog sta`a приправник odsustvovao sa 
rada iz opravdanih razloga, Uprava Preduze}a  mo`e pripravni~ki sta` 
produ`iti za onoliko vremena koliko je trajalo odsustvo. 
 

^lan 16. 
 
 Najkasnije 10 - 15 dana prije isteka pripravni~kog sta`a pripravnik се 
обраћа захтјевом за полагање приправничког испита на који сагласност даје 
руководилац  организационе јединице (сектора, радне јединице). 
 
 Полагање приправничког ispita одобрава Управа Предузећа, рјешењем које 
доноси директор. 
 

O polagawu pripravni~kog ispita komisija из члана 13. овог Правилника 
sa~iwava zapisnik u kome daje svoju ocjenu o tome da li je pripravnik “zadovoqio 
na ispitu” ili “nije zadovoqio na ispitu”.  
 

^lan 17. 
 
 Ako je ocjena komisije da je pripravnik “zadovoqio na ispitu” komisija o tome 
obavje{tava Upravu Preduze}a, koja  nakon sagledavawa potreba za radom radnika 
na одговарајућем  radnom mjestu mo`e sa radnikom zakqu~iti ugovor o radu na 
одређено или на neodre|eno vrijeme, или одлучити да Предузеће нама потребу за 
тим радником и да му након истека приправничког стажа и полагања приправничког 
испита престаје радни однос у Предузећу. 
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 У случају из претходног става раднику се издаје увјерење (потврда) о 
положеном приправничком испиту. 
  
 Zapisnik sa ocjenom komisije odla`e se u dosije radnika. 

 
^lan 18. 

 
Ако је оцјена комисије да приправник није задовољио на испиту, уговор о 

раду на одређено вријеме закључен са приправником престаје истеком рока 
његовог важења. 
 
 U slu~aju kada komisija ocjeni da pripravnik “nije zadovoqio na ispitu”, a 
pripravnik nije zadovoqan takvom ocjenom, pripravnik mo`e podnijeti prigovor 
Upravi Preduze}a u roku od tri dana. 
 

O prigovoru pripravnika odlu~uje Uprava Preduze}a u skladu sa odredbama 
ovog Pravilnika. 

^lan 19. 
 
 Preduze}e mo`e pripravnika primiti na obavqawe pripravni~kog sta`a i 
bez zakqu~ivawa ugovora o radu, ako su polo`eni stru~ni ispit ili radno 
iskustvo, prema zakonu, uslov za zasnivawe radnog odnosa pripravnika 
(волонтерски рад). 
 

Volonterski rad traje onoliko vremena koliko je u ~lanu 11. ovog Pravilnika 
utvr|eno za trajawe pripravni~kog sta`a. 
 
 Ugovor o volonterskom radu se zakqu~uje u pisanoj formi i jedna kopija se 
podnosi nadle`nom zavodu za zapo{qavawe u roku od pet dana od dana wegovog 
zakqu~ivawa. 
 
 Za vrijeme trajawa volonterskog rada volonter ima prava utvr|ena Zakonom, 
Kolektivnim ugovorom i ovim Pravilnikom.  
 

4. Пробни рад 
 

Члан 20. 
 
 Приликом закључивања уговора о раду Управа Предузећа може са радником 
уговорити пробни рад. 
 
 Пробни рад се остварује у складу са Законом и Колективним уговором. 
  

III  RADNO VRIJEME 
 

^lan 21. 
 
 Пуно radno vrijeme radnika u Preduze}u iznosi 40 ~asova sedmi~no i 
ostvaruje se u pet radnih dana u sedmici. 

 
 Raspored redovnog radnog vremena radnika u Preduze}u odlukom utvr|uje 
Uprava Preduze}a. 

Члан 22. 
 
 Posebno se  utvr|uje raspored radnog vremena za radnike ~ije se radno 
vrijeme ne mo`e ostvarivati u pet radnih dana u sedmici zbog prirode poslova koje 
obavqaju. 
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Под пословима из претходног става подразумијевају се радна мјеста са 
заступљеним редовним смјенским радом и дежурни радници из члана 41. овог 
Правилника.  

 
Raspored radnog vremena за радна мјеста iz prethodnog stava ovog ~lana 

utvr|uje се појединачно за организационе јединице za svaki mjesec pojedina~no i 
sa тим распоредом se blagovremeno upoznaju radnici na koje se odnosi. 
 
 Raspored redovnog punog radnog vremena mo`e se utvrditi i za periode 
du`e od jednog mjeseca. 
  

Распоред редовног пуног радног времена из овог члана за раднике у радним 
јединицама утврђују руководиоци пословница, а одобравају их руководиоци радних 
јединица, а за раднике у Дирекцији Предузећа руководиоци сектора, а одобравају 
их надлежни извршни директори. 
 
 За рад у редовном смјенском распореду дужи од 40 часова у седмици 
руководиоци организационих јединица су дужни обезбједити прерасподјелу радног 
времена. 

 
^lan 23. 

 
 U skladu sa organizacijom rada u Preduze}u i potrebama za anga`ovawem 
radnika na obavqawu redovnih планираних poslova, осим радова на 
електроенергетским објектима који се сматрају прековременим радом у смислу 
члана 43. овог Правилника, po isteku redovnog radnog vremena, za pojedine 
radnike ili grupe radnika, odre|uje se rad дужи од пуног радног времена u smislu 
прерасподјеле radnog vremena tako {to se radniku omogu}ava kori{tewe 
slobodnih dana сагласно броју сати остварених у том раду.  
 
 Рад дужи од пуног радног времена из става 1. овог члана остварује се на 
основу рјешења које на приједлог непосредног руководиоца или непосредно издаје 
директор, за раднике у Дирекцији Предузећа, односно руководилац радне јединице 
за раднике у радној јединици. 
 

^lan 24. 
  
 Уколико је због планираних и роком везаних послова неопходно да радник 
ради на дан свог седмичног одмора, надлежни руководилац организационе 
јединице ће у договору са радником одредити кад ће радник искористити   дан 
одмора umjesto dana sedmi~nog odmora na koji je radio, у складу са законом, с тим 
што се раднику који је радио у недељу поред прерасподјеле радног времена 
обрачунава и исплаћује накнада за рад недељом у висини од 20% сагласно члану 
68. став 1. алинеја 5. Колективног уговора.  
 
 Под пословима из претходног става сматрају се плански ремонти 
електроенергетских постројења, израда завршног рачуна и периодичног обрачуна, 
извјештаја о пословању, очитања бројила купаца, израда обрачуна купцима 
електричне енергије, подјела рачуна и обрачуна купцима, rad na programima za 
informacioni sistem и други слични плански послови који се морају обавити на 
дан седмичног одмора радника.    

Рад радника према одредбама овог члана остварује се на начин утврђен у 
члану 23. став 2. овог Правилника. 
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IV  ODMORI I ODSUSTVA 

   
 1. Dnevni i sedmi~ni odmor 
 

Члан 25. 
 

Vrijeme kori{tewa dnevnog odmora u toku radnog vremena u trajawu od 30 
minuta, dnevnog odmora izme|u dva uzastopna radna dana, u trajawu od najmawe 12 
~asova neprekidno, kao i sedmi~nog odmora  u trajawu od najmawe 24 ~asa 
neprekidno utvr|uje se rasporedom radnog vremena iz ~lana 21. и 22. ovog 
Pravilnika.иииииииии 
 
 2. Godi{wi odmor 

^lan 26. 
 

Du`ina godi{weg odmora svakog radnika utvr|uje se po osnovama i 
kriterijima утврђеним odredbama Zakona  i Kolektivnog ugovora. 
 

^lan 27. 
 
 Raspored kori{tewa godi{wih odmora radnika u Preduze}u utvr|uje se 
planom kori{tewa godi{weg odmora. 
 
 Plan kori{tewa godi{wih odmora sa~iwavaju rukovodioci organizacionih 
јединица Preduze}a za radnike ~ijim radom rukovode najkasnije do kraja maja 
mjeseca u godini za koju se plan utvr|uje. 
 

^lan 28. 
 
 Svakom radniku Preduze}a mora se uru~iti rje{ewe o kori{tewu godi{weg 
odmora najkasnije jedan dan prije dana kojeg godi{wi odmor zapo~iwe. 
 
 Рјешење о кориштењу годишњег одмора доноси се по правилу за цјелокупан 
годишњи одмор радника, с тим што, полазећи од потреба процеса рада, 
непосредни руководилац може одобрити да радник користи годишњи одмор у два 
или више дијелова, али тако да један дио годишњег одмора мора изности 
непрекидно најмање двије седмице сходно одговарајућој одредби Закона о раду. 
 
 Директор Предузећа доноси рјешење о кориштењу годишњих одмора 
радника у дирекцији и руководилаца радниh јединица, а за раднике у радној 
јединици руководилац радне јединице. 
 

Рјешење о кориштењу годишњег одмора директора доноси предсједник 
Надзорног одбора. 
 
 Radnik je du`an godi{wi odmor iskoristiti do kraja juna naredne 
kalendarske godine. 
  

3. Pla}eno i nepla}eno odsustvo 
 

^lan 29. 
 
 Pla}eno kao i nepla}eno odsustvo mo`e se odobriti samo na osnovu 
писменог захтјева радника, u slu~ajevima i pod uslovima utvr|enim Kolektivnim 
ugovorom. 
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 Рјешење о плаћеном одсуству за раднике у радним јединицама доносе 
руковидоци радних јединица, а за раднике у Дирекцији Предузећа директор. 
 
 Неплаћено одсуство одобрава Управа Предузећа, а рјешење о неплаћеном 
одсуству доноси директор. 
 

V ZA[TITA RADNIKA 
 

^lan 30. 
 
 Za{tita na radu radnika u Preduze}u ostvaruje se u skladu sa Zakonom o 
radu, Zakonom o za{titi na radu, drugim propisima i Pravilnikom o za{titi i 
zdravqu na radu. 
 
 Заштита на раду радника остварује се и у области заштите од пожара, 
заштите животне средине и остваривања услова рада и пословања у којима неће 
долазити до појаве дискриминације по било ком основу. 
 
 Заштиту на раду радника остварују и проводе сви органи Предузећа, 
синдикат, као и радници непосредно. 
  

^lan 31. 
 
 Posebna za{tita maloqetnih radnika, `ene i materinstva, te bolesnih i 
invalidnih radnika ostvaruje se u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima 
koji ure|uju za{titu navedenih lica. 
 
 VI  PLATE  
 
 1. Osnovna plata 
 

^lan 32. 
 

 U skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora radna mjesta u Preduze}u 
razvrstavaju se po osnovu stepena stru~ne spreme kao uslova za obavqawe poslova, 
te`ine, zna~aja i slo`enosti poslova u grupе slo`enosti i odre|uje im  se  
koeficijent slo`enosti za obra~un plate. 
 

^lan 33. 
 
 Za svako radno mjesto iz akta o sistematizaciji utvr|uje se koeficijent 
slo`enosti radnog mjesta u okviru utvr|enih raspona koeficijenta grupe 
slo`enosti u zavisnosti od te`ine, zna~aja i slo`enosti poslova svakog radnog 
mjesta, u skladu sa Kolektivnim ugovorom. 
 

^lan 34. 
 
 Koeficijentи slo`enosti radnih mjesta utvr|eni prema odredbama ~lana 32. 
i члана 33. ovog Pravilnika uve}avaju se po osnovu:  
 
1. Vr{ewa najslo`enijih poslova i poslove rukovo|ewa zavisno od stepena 

slo`enosti poslova radnog mjesta. 
 
2. Obavqawa poslova pod posebno ote`anim uslovima rada. 
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^lan 35. 
 
 Koeficijent slo`enosti utvr|en u skladu sa odredbama ~lana 32., 33. i 34. 
ovog Pravilnika predstavqa ukupan koeficijent slo`enosti za obra~un plate na 
radnom mjestu na koje je radnik raspore|en. 
 
 Ukupan koeficijent slo`enosti iz stava 1. ovog ~lana za svako radno mjesto, 
potrebna stru~na sprema, slo`enost poslova i uslovi rada iskazuju se u Tabeli 
radnih mjesta za utvr|ivawe obra~una plate radnika za svakу organizacionу 
јединицу Preduze}a. 
 

^lan 36. 
 

Цijena rada pomno`ena sa pripadaju}im ukupnim koeficijentom slo`enosti 
svakog radnog mjesta utvr|uje osnovnu platu radnog mjesta na koje je radnik 
raspore|en. 

^lan 37. 
 

 Radniku koji radi kra}e od punog radnog vremena osnovna plata odre|uje se 
srazmjerno radnom vremenu koje je odre|eno Ugovorom o radu. 
 

^lan 38. 
 
 Ukupan koeficijent za obra~un plate radnika koriguje se, tako {to se: 
 

a) Pripravnicima dok ne polo`e pripravni~ki ispit, umawuje za 20%, 
примјеном на укупан коефицијент  
Изузетно од претходног става Управа Предузећа може посебном одлуком 
утврдити укупне коефицијенте за обрачун плата приправника тако што ће 
утврдити просјечан укупан коефицијент за сваки степен стручне спреме 
из члана 11. став 1. овог Правилника, који ће се примјењивати на све 
приправнике истог степена стручне спреме без обзира у којој 
организационој јединици проведе свој приправнички стаж. 

 
b) Drugim radnicima koji nemaju druge odgovaraju}e ispite po zakonu ili 

op{tim aktima Preduze}a umawuje za 5% dok takav ispit ne polo`e,  
примјеном на основни коефицијент . 

 
v) U slu~aju da radnik raspore|en na radno mjesto posjeduje  стручну спрему  

нижу  od Pravilnikom utvr|enе, ukupan koeficijent umawuje se za 10%, 
примјеном на основни коефицијент.   

        иииииииииии  
g) Za radnike sa zavr{enom {kolom ~etvrtog stepena slo`enosti, 

raspore|ene na radno mjesto za koje je predvi|en peti stepen stru~ne 
spreme, koeficijent  za obra~un plate се не умањује. 

 
d) Svim radnicima, po osnovu ukupno priznatog radnog sta`a plata se 

uve}ava za 0,60% za svaku навршену godinu radnog sta`a, примјеном на 
укупан коефицијент. 

 
2. Uve}awe и смањење plate 

 
^lan 39. 

 Plata radnika utvr|ena na osnovu ukupnog koeficijenta radnog mjesta na 
koje je radnik raspore|en i utvr|ene cijene rada uve}ava se po osnovu: 
prekovremenog rada, rada no}u, rada u dane dr`avnog praznika i druge dane u koje  
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se po zakonu ne radi,  interventnog rada po pozivu, рада недељом, po osnovu 
posebnih rezultata u radu vremena provedenog u stawu obaveznog prisustva (stawu 
pripravnosti) kod ku}e u vrijeme odmora izme|u dva radna dana ili sedmi~nog 
odmora, pod uslovima, na na~in i u procentima utvr|enim Zakonom o radu, 
Kolektivnim ugovorom i ovim Pravilnikom. 
 
 Увећање плате у случајевима из претходног става се врши примјеном 
одређеног процента uve}awa утврђеног Колективним уговором на основни 
коефицијент. 
 

Isplatе iznosa ostvarenih po osnovama iz prethodnog stava vr{e se na 
osnovu rje{ewa kojе donosи директор, односно руководиоци радних јединица, 
istovremeno sa isplatom osnovne plate radnika. 
 

Члан 40. 
 
 Дежурство у Предузећу организује се у два облика: 
 

1. Дежурство 
2. Приправност 
 
Дежурство је редовно радно вријеме радника распоређених на дежурство у 

складу са одредбама овог Правилника. 
 

Члан 41. 
 
 Дежурство се организује у зависности од потреба у пословницама (или 
другим организационим јединицама), у времену од 15,00 до 23,00 и од 23,00 до 
07,00 часова наредног дана, у радним данима, а од 07,00 до 07,00 часова наредног 
дана у дане седмичног одмора и државних празника. 
 
 Приправност се организује у времену од 15,00 до 23,00 и од 23,00 до 07,00 
часова наредног дана, у радним данима, а од 07,00 до 07,00 часова наредног дана 
у дане седмичног одмора и државних празника. 
 
 Распоред дежурства и приправности вријеме, број и структуру радника на 
дежурству и приправности утврђује Управа посебним актом на приједлог 
руководилаца радних јединица. 
 
 На основу акта из претходног става руководиоци радних јединица доносе 
рјешења о распореду радника на дежурство и у приправност до 25. у мјесецу за 
наредни мјесец. За раднике у дирекцији предузећа рјешење доноси директор 
предузећа.  

Члан 42. 
 
 Исплата накнаде по основу интервенције или прековременог рада 
остварених у периоду трајања приправности радника, искључује право на накнаду 
по основу приправности за исти период. 
 

Raspore|eni radnik koji ne postupi po aktu o de`urstvu u pripravnosti nema 
pravo na uve}awe osnovne plate po tom osnovu i istovremeno mu se osnovna plata za 
taj mjesec smawuje saglasno odredbama ~lana 51. ovog Pravilnika. 
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^lan 43. 
 Prekovremenim radom u smislu prava na uve}awe osnovne plate smatra se 
neplanirano pove}awe obima poslova na elektroenergetskim objektima, tako da 
radnik nastavqa bez prekida rada da radi du`e od punog radnog vremena. 
 

Prekovremeni rad ne mo`e  trajati више од 10 часова седмично. Изузетно, 
радник може добровољно, на захтјев директора предузећа, руководиоца радне 
јединице или управника пословнице, раднити прековремено још највише до 10 
часова седмично. 

  
Радник у току календарске године не може радити прековремено више од 

150 часова. 
 
Neposredni rukovodioci poslova su du`ni organizovati racionalno 

kori{tewe radnog vremena radi zavr{etka planiranih poslova po isteku redovnog 
radnog vremena. 

 
Члан 44. 

 
Interventnim radom smatra se rad na elektroenergetskim objektima po 

pozivu na rad van redovnog radnog vremena, radi otklawawa havarija na 
elektroenergetskim objektima odnosno u slu~aju otklawawa posqedica vi{e sile. 
 
 Радници на дежурству, радници у приправности, руководиоци 
организационих јединица и сви други радници за које се оцијени да треба да 
учествују у интервентном раду, дужни су да се одазову позиву за интервенцију и 
учествују у отклањању штетних догађаја, без обзира на вријеме и мјесто 
интервенције. 
 
 Интервентни рад организују радници на дежурству, руковдиоци радних 
јединица, управници пословница или чланови управе предузећа. 
 

^lan 45. 
 
 Радници чији је коефицијент за обрачун плате утврђен према члану 58. 
Колективног уговора (руководиоци радних јединица, технички руководиоци радних 
јединица и руководиоци сектора) ако раде дуже од пуног  radnog vremena 
(prekovremeni rad), ili су дужни да do|u na poziv na rad van radnog vremena 
(interventni rad) nemaju pravo na uve}awe plate po osnovu prekovremenog odnosno 
interventnog rada, као ни право на накнаду по основу приправности. 
 
 Радницима из става 1. овог члана  увећање основне плате врши се само по 
основу радног стажа. 

^lan 46. 
 

 Po osnovu posebnih rezultata u radu vr{i se premirawe i penalizirawe,  s 
tim {to se u ove svrhe mo`e raspolagati sa najvi{e 10% od ukupnih sredstava 
namijewenih za isplatu plata na nivou Preduze}a u skladu sa Kolektivnim 
ugovorom (колективна стимулација). 
  
 Под посебним резултатима у раду у смислу претходног става подразумијева 
се остварени степен производње, погонске спремнсоти и наплате потраживања за 
испоручену електричну енергију купцима у односу на планирани степен за 
одређени мјесец. 
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По основу стимулације за остварене резултате појединог радника повећање 
плате раднику може износити највише до 30% износа његове основне плате. 
 

^lan 47. 
 

 Стимулативна исплата повећане плате појединих радника за посебне 
резултате рада остварује се нарочито: 

- када обавља послове одсутног радника поред послова свог радног мјеста 
дуже од 15 радних дана у мјесецу, 

- када евидентно остварује уштеде у времену, материјалу и другим 
вриједностима, 

- када остварује видљиво већи допринос у раду у односу на остале 
раднике 

- у другим случајевима када то оцијени непосредни руководилац. 
 
Примјена одредби из претходног става на појединог радника нема 

ограничења у погледу времена трајања у току пословне године. 
 

^lan 48. 
 
 Osnovna plata radnika se mo`e smawiti zavisno od ostvarivawa obima, 
kvaliteta i blagovremenosti u izvr{ewu radnih zadataka i odnosa prema radu, 
независно од поступка за утврђивање одговорности радника због повреде радних 
обавеза.  

^lan 49.  
 
 Radniku se osnovna plata mo`e smawiti do 5%: 

- ako u toku mjeseca zakasni na posao vi{e od 2 puta, 
- ako neodgovaraju}e koristi radno vrijeme (du`e koristi pauzu, 

obavqa privatne poslove u redovnom radnom vremenu, ranije napu{ta 
posao ili ga u toku rada napu{ta bez odobrewa rukovodioca i sl.), 

- ako o iznenadnom i neplaniranom odsustvu sa rada ne obavijesti svog 
neposrednog rukovodioca istog dana, 

- ako se nakon odsustva sa rada po bilo kom osnovu, po dolasku na rad 
ne javi neposrednom rukovodiocu, 

- ako nekvalitetno ili neblagovremeno izvr{ava svoje radne zadatke 
(nepravilan ili nepotpun sadr`aj akta ili radwe, lo{a izrada ili 
obrada materijala, stvarawe nepotrebnih tro{kova koji nisu 
uobi~ajeni kod obavqawa poslova ili radwi; nea`urnost u radu, 
ka{wewe u rokovima utvr|enim zakonskim i drugim propisima, op{tim 
ili drugim aktima preduze}a, ili od strane odgovornog rukovodioca, i 
sl.), 

- ako radwe iz prethodnih alineja nisu imale drugih posqedica po 
tre}a lica, ili zadatke organizacionog dijela u kome radnik radi, 
odnosno po referat koji obavqa. 

 
^lan 50. 

 
 Radniku se osnovna plata mo`e smawiti do 10%: 
 

- ako se radwe iz prethodnog ~lana ponavqaju ili uve}avaju, 
- ako je zbog na~ina rada radnika po osnovu radwi iz prethodnog ~lana 

do{lo do odraza na obaveze koje ima organizacioni dio u kome radnik 
radi ili stvorilo posqedice preduze}u ili tre}im licima. 
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^lan 51. 

 
 Radniku se osnovna plata mo`e smawiti do 20%: 

- ako odbije da izvr{i radni zadatak, 
- ako u vi{e navrata obavi posao na neodgovaraju}i na~in nekvalitetno 

i neblagovremeno, 
- ako se radwe iz prethodna dva stava ponove najmawe dva puta u 6 

mjeseci. 
^lan 52. 

 
 Ocjenu pojedina~nih rezultata rada u smislu ~lana 46. – 51. ovog Pravilnika 
za svaki mjesec utvr|uje se rje{ewem Управе  Preduze}a на приједлог руководиоца 
радне јединице и руководиоца сектора, а након  analize izvr{ewa zadatih 
poslova.  
 
 Prijedlog za eventualna pove}awa ili smawewa osnovne plate radnika 
obavezno sadr`i obrazlo`ewe.  
 
 Radnik nezadovoqan ocjenom rezultata rada mo`e u roku od pet dana 
ulo`iti prigovor Upravi Preduze}a. Prigovor ne odla`e izvr{ewe rje{ewa.  

 
Ukoliko prigovor bude uva`en, ispravka obra~una plate radnika izvr{i}e 

se pri prvom narednom obra~unu i isplati plate. 
 

^lan 53. 
 
 Umawewe plate ne iskqu~uje odgovornost za povredu radnih obaveza i 
materijalnu odgovornost radnika. 
 

^lan 54. 
 
 Uslove i na~in utvr|ivawa u~e{}a radnika u dobiti ostvarenoj po osnovu 
inovacije, racionalizacije i drugih vidova stvarala{tva utvrdi}e Управа 
Preduze}a u svakom pojedina~nom slu~aju, a na prijedlog stru~ne komisije koju  
imenuje. 
 
 Ako radnik Preduze}a na radu ostvari izum, inovaciju, tehni~ko unapre|ewe 
ili drugi pronalazak iz djelatnosti koju obavqa Preduze}e, du`an je da o tome 
obavijesti Uprava Preduze}a i da Preduze}u ponudi otkup pronalaska. 

 
 

 VII NAKNADE PLATA 
 

^lan 55. 
 
 Naknadu neto plate u visini 100% (као да је радио) radnik u preduze}u 
ostvaruje u slu~ajevima i na na~in utvr|en  zakonom i Kolektivnim ugovorom и за 
вријеме у којем није радио.  
 

Osnov za obra~un naknade plate je iznos plate koju bi radnik ostvario da je 
bio na radu, ako zakonom ili drugim propisom done{enim na osnovu zakona nije 
druga~ije odre|eno. 
 

^lan 56. 
 

Поред случајева из претходног члана овог Правилника, рadnik ima pravo na 
naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, i to: 
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- ако је проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу,    
      као и код давања крви и дијелова тијела у висини од 100% 
- u trajawu do 15 dana u visini od 70% 
- u trajawu du`em od 15 dana u visini od 90%, za sve dane od plate koju bi 

radnik ostvario da je bio na radu. 
  

Накнаду плате исплаћује предузеће, а право на рефундацију исплаћене 
накнаде Предузеће остварује на основу посебних прописа на терет надлежног 
фонда здравственог осигурања или фонда социјалне заштите. 
 

VIII  ISPLATE NA TERET MATERIJALNIH  TRO[KOVA 
 

^lan 57. 
 
 Radnik Preduze}a ostvaruje pravo na isplate na teret materijalnih 
tro{kova poslovawa u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora.  
 

Isplate iz prethodnog stava ovog ~lana vr{e se na osnovu Odluke Uprave 
odnosno rje{ewa direktora. 
 

^lan 58. 
 
 Radnik ima pravo na isplatu regresa, zimnice i ogreva. 
 
 Pravo na isplatu regresa, zimnice i ogreva u skladu sa Kolektivnim 
ugovorom pripada i penzionisanom radniku za godinu u kojoj je oti{ao u penziju, bez 
obzira kad mu je u toku godine prestao radni odnos po tom osnovu, kao i porodici 
radnika koji je umro u toku kalendarske godine, za koju se vr{i isplata. 

 
^lan 59. 

 
 Radnik ima pravo na naknadu tro{kova nastalih izvr{ewem slu`benog 
putovawa. 
 
 Slu`beno putovawe укључујући и путовање у Републику Србију, се obavqa 
na osnovu naloga za slu`beno putovawe (putni nalog) koji izdaje direktor 
Preduze}a ili извршни директор за раднике у Дирекцији, односно руководилац 
радне јединице за раднике у радној јединици. 

 
^lan 60. 

 
 Tro{kovi slu`benog putovawa obuhvataju: prevoz, smje{taj i ishranu. 
 

^lan 61. 
 
 Izdaci za prevoz na slu`benom putovawu priznaju se u visini cijene prevoza 
sredstvom one vrste i razreda koje se mo`e upotrebiti za slu`beno putovawe 
prema putnom nalogu. 
 
 Obra~un tro{kova prevoza vr{e se na osnovu prilo`enih voznih karata. 
 
 Izdaci za prevoz taksi vozilom priznaju se na osnovu ra~una. 

 
^lan 62. 

 
 Izdaci za smje{taj (preno}i{te) priznaju se u visini iznosa navedenog u 
hotelskom ili drugom ra~unu. 
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^lan 63. 

 
 Izdaci za ishranu priznaju se u visini dnevnice utvr|ene Kolektivnim 
ugovorom. 
 
 Radnik ostvaruje pravo na dnevnicu u zavisnosti od du`ine vremena 
provedenog na slu`benom putu, i to: 

- pun iznos dnevnice za svakih 24 sata, kao i za vrijeme kra}e od 24, a du`e 
od 12 sati 

- jednu polovinu dnevnice za vrijeme du`e od osam, a kra}e od 12 sati. 
 

^lan 64. 
 
 Dnevnice za slu`bena putovawa u inostranstvo , утврђује Влада РС 
посебним актом. 
 

Налог за службено путовање у иностранство осим у  Републику Србију, 
раднику предузећа издаје директор предузећа . 
  

Nalog za slu`beno putovawe u inostranstvo radniku Preduze}a izdaje 
direktor Preduze}a, a direktoru Preduze}a predsjednik Nadzornog odbora 
Preduze}a. 
 

^lan 65. 
 
 Pod ostalim izdacima koji mogu nastati u vezi sa slu`benim putovawem 
podrazumjevaju se: tro{kovi pribavqawa putnih isprava, tro{kovi qekarskih 
pregleda, vakcinacija i sli~no, таксе, путарине  i drugi sli~ni tro{kovi. 
 
 Izdaci iz prethodnog stava priznaju se i obra~unavaju na osnovu ra~una i 
drugih dokumenata. 
 

^lan 66. 
 
 Izdaci za slu`beno putovawe priznaju se na osnovu obra~una tro{kova 
izvr{enog na putnom nalogu uz koji se prila`u dokumenti kao dokazi o pla}enim 
ra~unima za smje{taj, prevoz i druge izdatke. 
 
 Putni nalog obavezno sadr`i i pismeni izvje{taj radnika o izvr{ewu 
poslova zbog kojih je slu`beno putovawe nalo`eno, ovjeren od strane ovla{tenog 
radnika. 
 
 Putni nalog se podnosi nadle`noj slu`bi u Preduze}u u roku od tri dana od 
dana zavr{etka slu`benog putovawa. 
 
 Prilikom isplate tro{kova slu`benog putovawa vr{i se namirewe iznosa 
primqene putne akontacije. 
 
 Isplata tro{kova slu`benog putovawa - dnevnica iskqu~uje pravo na 
isplatu naknade za topli obrok za taj dan. 
 

Члан 67. 
 Не сматрају се службеним путовањима у смислу претходних одредби овог 
Правилника путовања која остваре радници предузећа под следећим условима: 

- да је путовање извршено на територији на којој Предузеће обавља своје 
дјелатности, односно на којој има своје организационе јединице или 
објекте, ради обављања послова из дјелокруга рада радника или 
организационе јединице којој радник припада. 
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Путовања у смислу овог члана Правилника детаљније се уређују одлуком 

Управе. 
 

^lan 68. 
 
 Radnik ima pravo na naknadu tro{kova prevoza u prigradskom i 
me|ugradskom saobra}aju kod dolaska na posao i povratka sa posla u visini pune 
cijene prevozne karte u javnom saobra}aju, ako je wegovo mjesto stanovawa udaqeno 
od mjesta rada  od tri до 30  kilometra. 
 
 Tro{kovi prevoza utvr|uju se i uskla|uju na osnovu zvani~nog cjenovnika 
javnog prevoznika kojeg Preduze}e pribavqa na svoj zahtjev ili na osnovu mjese~ne 
prevozne karte izdate na ime radnika. 
 

Pravo radnika iz prethodnog stava ostvaruje se na osnovu rje{ewa Uprave 
Preduze}a odnosno rukovodioca радне јединице, done{enog na osnovu pisanog 
zahtjeva radnika sa prilo`enom potvrdom o prebivali{tu ili boravi{tu - CIPS. 
 
 Ukoliko u toku kori{tewa naknade za prevoz nastupi razlog koji iskqu~uje 
pravo na ovu naknadu radnik je du`an tu promjenu prijaviti nadle`nom radniku za 
obra~un putnih tro{kova. 
 

Naknada tro{kova prevoza kod dolaska i povratka sa posla ostvaruje se 
samo za efektivne dane, odnosno dane u koje je radnik radio. 
 

^lan 69. 
 
 Radnik ima pravo na naknadu za pove}ane tro{kove za vrijeme rada na terenu 
u visini 10% od najni`e cijene rada dnevno, pod uslovom da boravak na terenu traje 
du`e  od tri radna dana neprekidno. 
 
 Za vrijeme boravka na terenu Preduze}e obezbje|uje radniku tro{kove 
smje{taja i 2 obroka u radne dane  i terenski dodatak. 
 
 Pod terenskim dodatkom podrazumjeva se naknada - izdatak za pove}ane 
tro{kove, koje radnik ima za vrijeme rada i boravka na terenu van mjesta stalnog 
rada. 
 
 Terenski dodatak iskqu~uje pravo na dnevnicu za slu`beno putovawe kao i 
naknadu na ime toplog obroka za vrijeme boravka na terenu. 
 

^lan 70. 
 
 Otpremnina prilikom odlaska radnika u penziju ispla}uje se u visini 
utvr|enoj odredbama Kolektivnog ugovora. 
 

IX  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА О РАДУ  
И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

 
Члан 71. 

 
 Радник је дужан да се на раду придржава обавеза прописаних законом, 
Колективним уговором, овим Правилником и уговором о раду. 

 
Радник је одговоран за учињене повреде обавеза из радног односа, као и за 

материјалну штету коју на раду или у вези са радом, намјерно или из крајње 
непажње, причини Предузећу или трећем лицу. 
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 Одговорност радника остварује се у складу са законом, другим прописима, 
Колективним уговором, овим Правилником и посебним општим актом Предузећа 
којим се уређују одговорност радника и поступак утврђивања те одговорности. 
 
 X  ZABRANA KONKURENCIJE 
 

^lan 72. 
 
 Radnik Preduze}a koji je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom ne 
mo`e, bez saglasnosti Uprave Preduze}a, da za svoj ili tu|i ra~un ugovara ili 
obavqa poslove iz djelatnosti koje obavqa Preduze}e. 
 

Svoju saglasnost u smislu odredbe prethodnog stava Uprava Preduze}a daje 
u pismenoj formi nakon razmatrawa obrazlo`enog pismenog zahtjeva radnika, 
cjene}i sve okolnosti koje su mu poznate i navode radnika. 
  
 

XI  ZA[TITA PRAVA RADNIKA 
 

^lan 73. 
 
 O pravima i obavezama radnika Preduze}a iz radnog odnosa odlu~uje Uprava 
Preduze}a. 
 
 O preno{ewu ovla{tewa iz prethodnog stava na rukovodioce 
organizacionih јединица Preduze}a, pored ovla{tewa utvr|enih ovim 
Pravilnikom, Uprava Preduze}a odlu~uje rje{ewem. 
 

^lan 74. 
 
 Radnik Preduze}a koji smatra da mu je u Preduze}u povrije|eno pravo iz 
radnog odnosa mo`e podnijeti zahtjev za za{titu prava. Zahtjev se podnosi 
Nadzornom odboru Preduze}a i ne odla`e извршење rje{ewa protiv koga je 
podnijeto, osim u slu~aju iz ~lana 117. stav 3. Zakona o radu. 
 
 Zahtjev iz stava 1. ovog ~lana mo`e se podnijeti u roku od 30 dana od dana 
saznawa za povredu prava, a najdaqe u roku od tri mjeseca od dana u~iwene 
povrede. 
 
  Nadzorni odbor Preduze}a du`an je da odlu~i po zahtjevu radnika u roku od 
30 dana od dana dostavqawa zahtjeva. 
 
 Odluka Nadzornog odbora Preduze}a done{ena po zahtjevu radnika je 
kona~na u Preduze}u. 
 

^lan 75. 
 
 Ako se istovremeno najmawe 10 radnika obratilo Nadzornom odboru 
Preduze}a za za{titu prava iz radnog odnosa, Nedzorni odbor je du`an da 
zatra`i mi{qewe  sindikata. 
 
 

XII PRESTANAK RADNOG ODNOSA 
 

^lan 76. 
 
 Ugovor o radu prestaje da va`i u slu~ajevima utvr|enim zakonom. 
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^lan 77. 
 
 Otkaz ugovora o radu radniku preduze}a mo`e se dati u slu~ajevima 
utvr|enim zakonom. 
 
 Otkaz ugovora o radu radniku preduze}a daje Uprava Preduze}a rje{ewem u 
kojem je du`na navesti razloge zbog kojih otkazuje ugovor, uz obavezu da primjerak 
rje{ewa dostavi radniku. 
 

^lan 78. 
 
 Uprava Preduze}a mo`e rje{ewem udaqiti radnika Preduze}a sa rada u 
slu~ajevima i pod uslovima utvr|enim zakonom. 
 

^lan 79. 
 
 Radnik preduze}a mo`e otkazati ugovor o radu. 
 
 Otkaz ugovora o radu radnik  dostavqa Upravai Preduze}a u pisanom 
obliku, u kome je du`an da iznese razloge zbog kojih daje otkaz ugovora. 
 

^lan 80. 
 

 Kod prestanka radnog odnosa radnik ima pravo na otkazni rok u skladu sa 
zakonom i Kolektivnim ugovorom. 

 
^lan 81. 

 
 U slu~aju otkazivawa ugovora o radu ve}em broju radnika Preduze}a zbog 
smawewa obima posla i drugih ekonomskih, tehnolo{kih i organizacionih razloga, 
Nadzorni odbor Preduze}a, Uprava Preduze}a i drugi organi u Preduze}u du`ni su 
postupiti u skladu sa odgovaraju}im odredbama Zakona o radu i drugih propisa. 
 

^lan 82. 
 
 Radnik Preduze}a kome prestaje radni odnos u Preduze}u otkazom ugovora o 
radu od strane poslodavca, nakon najmawe dvije godine neprekidnog rada kod 
poslodavca ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom i Kolektivnim 
ugovorom. 

 
^lan 83. 

 
 U smislu ~lana 88, Kolektivnog ugovora утврдиће se pravo na stimulativnu 
otpremninu kao jedan od na~ina rje{avawa технолошког vi{ka радника u ovom 
Preduze}u, a koji se odnosi na Akcioni plan "Elektroprivrede" Republike Srpske 
za prestruktuirawe elektroenergetskog sektora u BiH. 
 

XIII SAVJET RADNIKA 
 

^lan 84. 
 
 U slu~aju da radnici Preduze}a uspostave savjet radnika u Preduze}u on }e 
svoju ulogu ostvarivati u skladu sa zakonom. 
  

Nadzorni odbor preduze}a, Uprava Preduze}a, drugi organi u Preduze}u i 
organizacija sindikata u Preduze}u ostvaruju odnos i saradwu sa savjetom 
radnika u skladu sa svojim ovla{tewima i u interesu Preduze}a i svih radnika u 
Preduze}u. 
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XIV  POSEBNE ODREDBE 

 
^lan 85. 

 
 Nadzorni odbor Preduze}a, Uprava Preduze}a, drugi organi u Preduze}u, 
organizacija sindikata u Preduze}u, savjet radnika (ako se uspostavqa) i svi 
radnici u Preduze}u du`ni su primjewivati Посебни Колективни уговор 
Мјешовитог холдинга «Електропривреда Републике Српске». 
 

^lan 86. 
 
 Radnici u Preduze}u ostvaruju pravo na {trajk u skladu sa odredbama 
Zakona o {trajku. 
 

^lan 87. 
 
 Mirovawe prava iz radnog odnosa ostvaruje se u slu~ajevima, pod uslovima i 
na na~in utvr|enim zakonom. 
 

^lan 88. 
 
 Organizacija sindikata u Preduze}u i weni organi ostvaruju svoju ulogu u 
Пreduze}u u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora. 
 

Члан 89. 
 
 Посебним актом Надзорног одбора регулишу се права, обавезе и 
одговорности чланова Управе по питањима која су регулисана овим Правилником. 
  
 XV   ZAVR[NE ODREDBE 
 

^lan 90. 
 

 Ovaj Pravilnik o radu stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa na 
oglasnoj tabli Preduze}a. 
 
 Pravilnik je objavqen na dan dono{ewa na sjednici Надзорног одбора. 
 

^lan 91. 
 
 Stupawem na snagu ovog Pravilnika o radu  prestaje da va`i Pravilnik o 
radu - pre~i{}eni tekst broj: 370/2004-UO/XXIII-4 od 25.02.2004. godine i Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj: 2603/2004-UO/XXII-3 od 02.11.2004. 
godine i broj: 3029/2004-UO/XXII-4 od 10.12.2004. godine. 
 
 
Број: 3187/2010-В.д.НО/LX-2    НАДЗОРНИ ОДБОР 
Дана, 07.07.2010.год.                  ПРЕДСЈЕДНИК 
       Александар Бугариновић,дипл.ел.инж. 
                    
 

 

 

 

  

 


