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ОДЛУКA
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ
ШТРАЈКА У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА,
ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се минимум процеса рада за време штрајка у комуналним
делатностима, јавном градском и приградском саобраћају које обављају ЈКП "Стари
град" Шабац, ЈКП "Водовод-Шабац", ЈКП "Топлана-Шабац, и превозници којим је
поверено обављање линијског превоза путника на територији града Шапца, као своје
основне делатности.
Члан 2.
Запослени у комуналним делатностима и јавном градском и приградском
саобраћају могу почети штрајк ако се обезбеди минимум процеса рада који обезбеђује
сигурност људи и имовине или је незаменљив услов живота и рада грађана или рада
другог предузећа, односно правног и физичког лица која обавља привредну или другу
делатност или услугу.
Члан 3.
Минимум прoцеса рада, за време штрајка, за Јавно комунално предузеће "Стари
град" Шабац обезбеђује се тако што ће се:
- чишћење, прање и поливање улица, тротоара, тргова и других јавних површина
вршити према Програму одржавања јавне хигијене у граду редукованим на пола, са 20
радника, две аутоцистерне и једним трактором,
- са зелених површина у граду отпатке купити у складу са Програмом одржавања
зелених површина у граду, а за све остало (одржавање градских паркова, цветних тргова,
кошење травних површина, орезивање дрвореда, живе ограде и сл.). Програм се редукује
на 30% извршења, са седам радника, једним трактором и две моторне косачице,
- изношење смећа у граду вршити према распореду изношења смећа Предузећа
из болнице, школа и дечјих установа, а за остале кориснике распоред се редукује на
пола, уз ангажовање 30 радника, три аутосмећара, један булдожер и један трактор,
- услуге капела, припрема умрлих за сахрањивање и сахрањивање редовно
вршити, а одржавање гробља, редуковано, са 30% од редовних послова, са 13 радника и
једним погребним возилом,
- пијачне услуге вршити тако што ће радити Градска тржница и сточна пијаца са
седам извршилаца,
- димничарске услуге вршити са једним извршиоцем 50% од редовног посла,
Одржавање опреме и механизације вршити са седам извршилаца,
Портирско-чуварска служба радиће редовно као да није штрајк,
Један радник ће радити на пословима разношење поште, телефонској централи и
одржавању хигијене,
Финансијско-књиговодствене послове обављаће шест радника.

Члан 4.
Минимум процеса рада, за време штрајка, у Јавном комуналном
предузећу"Водовод-Шабац" Шабац обезбеђује се тако што ће се:
- производња и дистрибуција воде вршити редовно и потпуно са 18 радника а
одржавање довосистема са осам радника,
- одвођење отпадних вода и одржавање система вршити редовно, са једном
аутоцистерном и четири радника,
Чуварска служба на обезбеђењу изворишта радиће редовно, са четири радника,
За остале послове (правне, финансијске и комерцијалне) радиће три радника.
Члан 5.
Минимум процеса рада, за време штрајка, у Јавном комуналном предузећу
"Топлана-Шабац" Шабац обезбеђује се тако што ће се производња и дистрибуција топлотне енергије вршити:
- при спољној температури до 0°С у периоду од 06-11 часова и од 16-20 часова са
60% потребног капацитета током грејног дана,
- при спољној температури нижој од 0°С са 60% од потребног капацитета током
грејног дана,
- при спољној температури нижој од -10°С са 80% потребног капацитета током
грејног дана.
Одржавање подстаница и унутрашњих инсталација вршиће се са два сервисна
возила и четири радника током грејног дана.
Сви остали послови обављаће се са 50%о запослених током осмочасовног радног
времена.
Члан 6.
Минимум процеса рада, за време штрајка, код превозника којим је поверено
обављање послова линијског превоза путника на територији града Шапца обезбеђује се
тако што ће се:
- превоз путника у градском саобраћају вршити у обиму од 60% од редовног реда
вожње са три аутобуса и шест радника,
- превоз путника у приградском саобраћају обављаће се у обиму од 45%) од
редовног реда вожње са 12 аутобуса и 24 радника.
Члан 7.
Начин обезбеђивања минимума процеса рада, за време штрајка, утврђује се
општим актом предузећа, наведених у чл. 1. ове Одлуке, у складу са Колективним
уговором.
Члан 8.
Запослене који су дужни да раде за време штрајка, ради обезбеђења минимума
процеса рада, по прибављеном мишљењу Штрајкачког одбора, одређује директор предузећа, најкасније пет дана пре почетка штрајка.

Члан 9.
Надзор над применом ове Одлуке вршиће Комунална инспекција - Општинске
управе општине Шабац.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Шабац".

