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Р Ј ЕШЕЊЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Анка Шмитран Ђурић, др медицине, разрјешава се 
вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за медицину рада 
и спорта Републике Српске због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2377/18 Предсједница
6. септембра 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 41/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 193. сједници, 
одржаној 6.9.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ 

РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Анка Шмитран Ђурић, др медицине, именује се за 
директора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске на период од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2378/18 Предсједница
6. септембра 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних 
служби Републике Српске

На основу члана 7. став 3. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), Ми-
нистарство управе и локалне самоуправе и Синдикат ло-
калне самоуправе, управе и јавних служби Републике Срп-
ске  з а к љ у ч и л и  с у

ПОСЕБНИ  КОЛЕКТИВНИ  УГОВОР
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Посебном колективном уговору за запослене у обла-

сти локалне самоуправе Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 20/17) послије члана 4. 
додаје се нови члан 4а, који гласи:

“Члан 4а.
(1) Плата запослених састоји се од основне плате, 

увећања плате и накнада прописаних Колективним угово-
ром.

(2) Плата из става 1. овог члана представља плату прије 
опорезивања порезом на доходак.

(3) Бруто плата је плата увећана за доприносе.
(4) У свим елементима који чине плату из става 1. овог 

члана садржан је порез.”.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
“(1) Коефицијент за обрачун основне плате запосленог 

утврђује се у распонима и разврстава у платне групе у зави-

сности од потребног стручног знања, сложености послова, 
самосталности у раду и степену одговорности.

(2) Послови се разврставају у платне групе, са сље-
дећим коефицијентима за обрачун плате:
1) прва платна група - послови неквалификованог 
 радника ........................................................................ 4,50,
2) друга платна група - послови на којима се 
 захтијева стручност која се стиче средњим 
 образовањем у трајању од три године ............4,65 - 5,40,
3) трећа платна група - послови на којима се 
 захтијева стручност која се стиче средњим 
 образовањем у трајању од четири године ......5,50 - 7,05,
4) четврта платна група - послови на којима се 
 захтијева стручност која се стиче 
 специјализацијом на основу стручности 
 средњег образовања .........................................7,20 - 8,20,
5) пета платна група - послови на којима се 
 захтијева стручност која се стиче вишим 
 образовањем или високим образовањем са 
 остварених 180 ECTS бодова или 
 еквивалент ........................................................8,30 - 9,30,
6) шеста платна група - послови на 
 извршилачким радним мјестима на 
 којима се захтијева стручност која се 
 стиче високим образовањем у трајању 
 од четири године или високим 
 образовањем са остварених 
 240 ECTS бодова или еквивалент ...............9,40 - 14,30 и
7) седма платна група - послови на руководећим 
 радним мјестима на којима се захтијева 
 стручност која се стиче високим образовањем 
 у трајању од четири године или високим 
 образовањем са остварених 240 ECTS бодова 
 или еквивалент .............................................14,40 - 20,95.

(3) За обрачун основне плате запослених у кабинету 
градоначелника, односно начелника општине који немају 
статус службеника или намјештеника примјењује се кое-
фицијент седме платне групе уколико имају стручност која 
се стиче високим образовањем у трајању од четири године 
или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова 
или еквивалент.

(4) Уколико запослени из става 3. овог члана немају 
стручност седме платне групе, за обрачун основне плате 
примјењује се коефицијент платне групе у зависности од 
захтијеваног степена стручне спреме.

(5) Изузетно од става 2. тачка 7) овог члана, коефи-
цијент за обрачун основне плате запосленог на руково-
дећем радном мјесту и запосленог из става 3. овог члана у 
неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне 
самоуправе може се утврдити у складу са коефицијентима 
утврђеним за шесту платну групу.

(6) Колективним уговором код послодавца, односно 
општим актом одређују се коефицијенти за свако радно 
мјесто у градској, односно општинској управи у оквиру 
платних група из става 2. овог члана, с тим да се за радна 
мјеста службеника у истој категорији, односно категорији и 
звању, односно пословима исте сложености за радна мјеста 
намјештеника одређује исти коефицијент.”.

Члан 3.
У члану 7. ријеч: “Плата” замјењује се ријечима: 

“Основна плата”.

Члан 4.
У члану 10. т. 3) и 7) мијењају се и гласе:
“3) отпремнину приликом одласка запосленог у пензију 

- у висини три просјечне мјесечне плате након опорезивања 
обрачунате запосленом за посљедњи мјесец прије одласка 
у пензију,
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7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања прековременог рада 
дужег од три часа дневно - у висини од 0,75% просјечне 
мјесечне плате након опорезивања у Републици Српској за 
претходну годину, за сваки радни дан запосленог, и”.

Члан 5.
У члану 20. у ставу 1. т. 1) до 7) и у ставу 4. т. 1) и 2) 

послије ријечи: “просјечне плате” додају се ријечи: “након 
опорезивања”.

Члан 6.
У члану 23. у ставу 2. у т. 1) до 4) ријечи: “запосленог 

исплаћене” замјењују се ријечима: “након опорезивања 
исплаћене запосленом”.

У истом члану у ставу 3. ријечи: “исплаћених запосле-
ном” замјењују се ријечима: “након опорезивања исплаће-
не запосленом”.

Члан 7.
У члану 32. у ставу 2. ријечи: “Савеза синдиката Репу-

блике Српске” замјењују се ријечима: “репрезентативног 
синдиката”.

Члан 8.
Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: 10.3-020-2633/18 Број: 57/18
12. септембра 2018. године 12. септембра 2018. године
Бања Лука Бања Лука

Министарство управе и Синдикат локалне
локалне самоуправе, самоуправе, управе и
по Овлашћењу број: јавних служби
10.2-052-6411/18, Републике Српске,
Никола Кнежевић, с.р. Бранко Зеленовић, с.р.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро 
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 
код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Addiko Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Драган Веселиновић. Уредник 
Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, 
редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.
org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је уписан 
у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
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