
На основу члана 246. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) и Закључка 
Владе Републике Србије (Сл.гл. РС, број 50/20), Репрезентативни синдикати у 
комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и то: 
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански 
синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности "Независност" и Влада 
_____. _____ 2020. године, закључују 

АНЕКС IV 
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 
 

У Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности 
на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27/15, 36/17 - 
Анекс I и 5/18 - Анекс II, 21/18-др.пропис, 94/19 – Анекс III, 13/20-др.пропис), 
допуњује се члан 62. у ставу 1. тако што се после тачке 7. додаје тачка 8. која 
гласи: 
 
“8)  привремено одсуство са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или 
због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која 
је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања 
њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са 
лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или 
самоизолације, и то: 
 

a) за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде Послодавац ће 
исплатити из својих средстава, 

b) почев од 31. дана одсуства са рада, висина накнаде зараде исплатиће се 
тако што ће се из средстава обавезног здравственог осигурања 
обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а Послодавац ће из 
својих средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за 
накнаду зараде. 

 
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
 
"Одсуство са рада из става 1. тачке 8. овог члана запослени доказује решењем 
надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу 
прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције 
Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој 
спречености за рад (дознака), у складу са законом.” 
 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 
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Члан 2. 
 

Овај анекс ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 
 
За Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, 
Председник, 
 
______________________ 
Александар Радојевић  
 
За Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности 
"Независност", 
Председник, 
_______________________ 
Милан Симић 
 
 
За Владу 
Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, 
 
______________________ 
Проф. др Зорана Михајловић 
 


