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СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈКП «БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА» 
 

ДИРЕКТОРУ 
 
 

Предмет: Захтев за хитан састанак због непоштовања одредби 

појединачног Колективног уговора за ЈКП „БВК“. 

 

 

  Поштовани, 

 

Синдикална Организација ЈКП „БВК“ већ трећи месец указује да се 

појединачни Колективни уговор за ЈКП „БВК“ не поштује и 

безуспешно покушава да закаже састанак са Вама како би се 

настали проблем решио. 

 

Не поштује се више чланова Колективног уговора. 

 

Чл.8 

Чланом 8 јасно је дефинисано да се зарада за обављени рад и време 

проведено на раду састоји од:  

 

-Основне зараде 

-Дела зараде за радни учинак 

-Увећана зарада 

 

Основна зарада запосленог утврђује се на основу: 

-Коефицијентом посла 

-Вредности радног часа 

-Времена проведеног на раду,односно месечног фонда остварених 

часова рад. 



 

Вредност радног часа за запослене код послодавца за текући месец 

утврђује се актом послодавца у оквиру средстава планираних 

програмом пословања на који сагласност даје оснивач. 

 

Производ најмањег коефицијента код послодавца и вредности 

радног часа без пореза и доприноса не може бити мањи од 

минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса 

утврђеног одлуком Социјално економског савета Републике 

Србије или одлуком Владе Републике Србије. 

 

Вредност радног часа без пореза и доприноса из предходног става 

може се увећати до 20٪ по основу специфичности посла. 

 

ЗАПОСЛЕНИ У ЈКП БВК НЕ ЗНАЈУ ВРЕДНОСТ 

РАДНОГ ЧАСА, НИТИ СЕ ОНА МНОЖИ СА 

УТВРЂЕНИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА, па се самим тим не 

поштује ни члан 11 појединачног Колективног уговора ЈКП „БВК“ 

који гласи: 

 

Коефицијент посла утврђује се на основу сложености, 

одговорности услова рада и стручне спреме, која је услов за 

обављање одређеног посла,полазећи од специфичности послова 

који се обављају код послодавца. 

 

Сложеност послова утврђује се на основу врсте посла, степена 

стручне спреме, радног искуства и посебних знања и вештина. 

 

Одговорност у раду утврђује се на основу значаја и утицаја послова 

које запослени обавља, на процес и резултата рада. 

 

Услови рада утврђују се на основу радне околине у којој се 

обављају послови.  

 



Коефицијент из става 1. овог члана утврђује се општим актом 

послодавца. 

 

Однос између најнижег и највишег коефицијента вредности 

послова за обрачун и исплату зарада одређује се у најмањем 

распону 1-3. 

 

Такође не поштује се чл.14 којим је предвиђена обавеза 

множења вредности радног часа са утврђеним 

коефицијентом. 
Основна зарада по сату утврђује се на основу радног часа и 

коефицијента посла утврђеног у складу са чл.11 овог уговора. 

 

Сви општи акти који произилазе из овог уговора морају 

бити израђени у складу са законским прописима и уз 

обавезно учешће и сагласност репрезентативних 

синдиката код послодавца, а како су у предузећу вршене 

измене коефицијената без сагласности репрезентативних 

синдиката и овде имамо прекршај и не поштовање 

Колективног уговора у чл.15. 

 
Послодавац и репрезентативни синдикати су обавезни да у року од 

30 дана од дана ступања на снагу овог уговора започну утврђивање 

послова по групама послова с тим да у даљем року од 120 дана 

утврде послове по групама послова као и коефицијент за сваки 

посао сходно ставу 1 овог члана. 

 

До доношења акта из става 2 овог члана примењиваће се групе 

послова и коефицијенти који су код послодавца утврђени 

правилником о систематизацији и организацији послова , који су 

важећи на дан потписивања овог уговора. 

 



Измене акта из чл.3 могу се вршити у складу са чл.118 став2 

који је горе наведен. 

 

СВА НАША УПОЗОРЕЊА ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА САСТАНАК 

ОЧИГЛЕДНО НЕМАЈУ НИКАКВОГ ЕФЕКТА, ШТО ЈЕ КОД 

ЗАПОСЛЕНИХ ИЗАЗВАЛО ВЕЛИКО НЕЗАДОВОЉСТВО 

КОЈЕ ВИШЕ НИСМО У СТАЊУ ДА 

АМОРТИЗУЈЕМО.СВАКОДНЕВНО СМО ИЗЛОЖЕНИ 

ВЕЛИКОМ ПРИТИСКУ ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАХТЕВИМА ДА 

ИХ ЗАШТИТИМО ПОЧЕВ ОД ЗАХТЕВА ЗА УТУЖЕЊЕ ПА 

ДО ЗАХТЕВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОТЕСТА. 

 

Синдикална организација ЈКП „БВК“ је због ове деликатне 

ситуације принуђена да о свему обавести Градоначелника Београда, 

заменика Градоначелника Београда, помоћника Градоначелника 

Београда, Синдикат Комуналаца Београдa  и Синдикат запослених 

у Комунално стамбеној делатности Републике Србије и затражи 

њихову помоћ у активном учешћу у решавању насталог проблема. 

 

На крају још једном захтевамо хитан састанак и инсистирамо на 

поштовању одредби Колективног уговора.  

 

 
                                                                           Председник  

                                                              Синдикалне организације 

                                                                            ЈКП БВК 

                                                                         Панић Милан 


