На основу члана 247. Закона о раду (“Службени гласник РС”, број 24/05 и
61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014и 13/17, Одлуке Уставног суда 113/2017 и 95/2018аутентично тумачење), члана 164. и 165. Колективног уговора ЈП за путеве и
стамбено комуналну делатност општине Алексинац, а у вези са чланом 66.
Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној делатности на
територији Републике Србије (,,Сл.гласник РС,, бр.27 од 18.марта 2015, 36 од
13.априла 2017 – Анекс I, 5 од 19.јануара 2018. – Анекс II, 94 од 27.децембра 2019.
– Анекс III), председник општине Алексинац, Синдикална организација ЈП за
путеве Алексинац и директор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност
Алексинац, закључили су

AНЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
Члан 90. Колективног уговора Јавног предузећа за путеве и стамбено

комуналну делатност општине Алексинац, мења се и гласи:
,,Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора са припадајућим
порезима и доприносима годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене з

араде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку
Републичког органа надлежног запослове статистике, за претходну годину.
Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за
фиксни ознос од 33.000,00 динара без пореза и доприноса.
Укупан износ регреса из става 1. и става 2. овог члана исплаћује се у висини од
1/12 уз месечни обрачун зараде запосленог.
Запослени који има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 радних дана
или искористио мањи број дана од пуног права на годишњи одмор, има право на
сразмерни износ регреса“.

1

Члан 2.
Овај Анекс Уговора сматра се закљученим када га потпишу Оснивач
односно орган који он овласти, председник Синдикалне организације код
Послодавца и директор Послодавца, а ступа на снагу почев од 01.01.2020. године.

ЗА ПОСЛОДАВЦА:

ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСИНАЦ:

д и р е к т о р,

председник општине,

Милош Милошевић

Ненад Станковић

______________________

______________________

ЗА Синдикалну организацију ЈП за путеве Алексинац:
председник,
______________________
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