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жање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бијељина на пе-
риод до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1046/22 Предсједник
30. марта 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

717
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), генерални секретар Владе Републике 
Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕНОС ПРАВА 

ВЛАСНИШТВА, број: 04/1-012-2-788/22, од 10.3.2022. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 24/22)
У Одлуци о давању сагласности на пренос права вла-

сништва, број: 04/1-012-2-788/22, од 10.3.2022. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 24/22), у тач-
ки I подтачки 23) умјесто ријечи: “ЈУ СШЦ ‘Никола Тесла’ 
Козарска Дубица (организациони код 08150034)” треба да 
стоје ријечи: “ЈУ СШЦ ‘Ђуро Радмановић’ Нови Град (ор-
ганизациони код 08150036)”.
Број: 04.2/012-739/22 Генерални секретар
7. априла 2022. године Владе,
Бањалука Др Синиша Каран, с.р.

Синдикат образовања, науке и културе 
Републике Српске

На основу члана 240. став 3. Закона о раду (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 1/16, 66/18, 91/21 - Одлука 
Уставног суда Републике Српске и 119/21), члана 18. став 
2. Закона о платама запослених у основним и средњим 
школама и ђачким домовима у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 11/19, 105/19, 49/21 
и 119/21) и члана 15. став 2. Закона о платама запослених 
у области културе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр.  11/19, 105/19, 49/21 и 119/21), ми-
нистар просвјете и културе, по овлашћењу Владе Републи-
ке Српске, и Синдикат образовања, науке и културе Репу-
блике Српске  з а к љ у ч у ј у

ПОСЕБНИ  КОЛЕКТИВНИ  УГОВОР
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

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

сти образовања и културе Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 70/19 и 119/21 - Одлука 
Уставног суда Републике Српске) у члану 14. послије рије-
чи: “Законом о раду и” ријеч: “овим” брише се.

Члан 2.
У члану 26. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Основна плата глумца по квалитативним катего-

ријама стеченим на основу награда, признања и признатог 
квалитета увећава се на сљедећи начин:
1) прва глумачка група, глумац првак .........................30%,
2) друга глумачка група ..............................................15%”.

Члан 3.
У члану 27. у ставу 1. послије ријечи: “накнаду” ријеч: 

“нето” брише се.

Члан 4.
Послије члана 27. додаје се нови члан 27а, који гласи:

“Члан 27а.
(1) Запослени ког рјешењем одреди директор школе 

има право на накнаду за обављање послова администра-
ције јединственог информационог система Министарства 
просвјете и културе - еДневника у оним школама које имају 
имплементиран информациони систем.

(2) Запослени ког рјешењем одреди директор школе 
именује се за обављање послова из става 1. овог члана на 
период од 1. августа текуће школске године до 30. јуна на-
редне школске године.

(3) Рјешење из става 1. овог члана доставља се Ми-
нистарству до 31. августа за наредну школску годину.

(4) Висина накнаде из става 1. овог члана износи:
1) за школе до 200 ученика - 4% основне плате настав-

ника основне/средње школе у Републици Српској,
2) за школе од 201 до 500 ученика - 5% основне плате 

наставника основне/средње школе у Републици Српској,
3) за школе од 501 до 800 ученика - 6% основне плате 

наставника основне/средње школе у Републици Српској,
4) за школе од 801 до 1100 ученика - 7% основне плате 

наставника основне/средње школе у Републици Српској,
5) за школе преко 1100 ученика - 8% основне плате на-

ставника основне/средње школе у Републици Српској”.

Члан 5.
У члану 29. тачка 3) мијења се и гласи:
“3) отпремнину приликом одласка радника у пензију у ви-

сини три просјечне мјесечне нето плате радника остварене у 
посљедња три мјесеца прије остваривања права на пензију”.

Члан 6.
Послије члана 29. додаје се нови члан 29а, који гласи:

“Члан 29а.
(1) Запослени у установама образовања и културе има пра-

во на накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и 
повратка с посла раднику којем је мјесто становања удаљено 
од радног мјеста преко четири километра у једном правцу, а 
највише до 50 километара у једном правцу, у висини до пуне 
цијене мјесечне превозне карте у јавном саобраћају.

(2) Запослени у установама образовања и културе има 
право на накнаду трошкова превоза у јавном градском сао-
браћају код превозника који врши превоз путника у град-
ском, приградском или међуградском линијском саобраћају.

(3) Накнада трошкова превоза из става 2. овог чла-
на остварује се тако да запослени сваки мјесец приликом 
обрачуна трошкова превоза прилаже мјесечну карту издату 
на своје име, а накнада му се исплаћује на текући рачун.

(4) Уговарање цијене мјесечне карте код овлашћеног 
превозника у случају колективног превоза радника врши 
руководилац установе или лице које он овласти у складу са 
одредбама закона којим се уређују јавне набавке.

(5) Запослени у установама образовања и културе који своје 
право на накнаду трошкова превоза не остварује путем мјесеч-
не карте нити путем уговорене цијене мјесечне карте, а ком је 
мјесто становања удаљено од радног мјеста преко четири ки-
лометра у једном правцу, а највише до 50 километара у једном 
правцу, има право на накнаду трошкова превоза у висини до 
пуне цијене мјесечне превозне карте у јавном саобраћају или до 
пуне уговорене цијене мјесечне карте код превозника.

(6) Мјесто становања је адреса наведена у потврди о 
пребивалишту коју издаје надлежни орган.

(7) Запослени чије је мјесто становања удаљено од рад-
ног мјеста више од четири километра у једном правцу, а 
највише до 50 километара у једном правцу, дужан је до-
ставити овјерену изјаву о удаљености мјеста становања од 
радног мјеста и начину исплате накнаде за превоз руково-
диоцу установе образовања или културе или лицу које он за 
то овласти, која садржи сљедеће податке:

1) име, презиме и датум рођења запосленог,
2) правни основ за давање изјаве,
3) адресу становања,
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4) да ли запослени користи услуге превозника у јавном 
саобраћају или властито превозно средство,

5) изјаву дату под пуном материјалном и кривичном од-
говорношћу да су подаци наведени у изјави тачни, а обра-
зац изјаве ће бити објављен на интернет страници Мини-
старства просвјете и културе.

(8) Запослени је дужан пријавити сваку промјену пода-
така од којих зависи остваривање права на трошкове пре-
воза руководиоцу установе или лицу које он за то овласти 
најкасније у року од пет дана од дана настале промјене.

(9) Руководилац установе или лице које он за то овласти 
врши контролу удаљености мјеста становања запосленог 
до радног мјеста.

(10) Изузетно од става 1. овог члана, накнада трошко-
ва превоза припада запосленим инвалидима чије је мјесто 
удаљено од мјеста рада и мање од четири километра без об-
зира на поријекло инвалидности или проценат инвалидитета.

(11) Висина накнаде трошкова превоза умањује се за 
износ попуста који превозник одобрава појединим катего-
ријама инвалида и другим запосленим са признатим стату-
сом члана породице погинулог борца”.

Члан 7.
У члану 64. у ставу 2. послије ријечи: “мјесечна” додаје 

се ријеч: “нето”.

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

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.032/020-819/22 Број: 73/22
10. марта 2022. године 10. марта 2022. године
Министарство просвјете Синдикат образовања,
и културе РС, науке и културе РС,
министар, предсједник,
Др Наталија Тривић, с.р. Мр Драган Гњатић, с.р.

Казнено-поправни завод Фоча
На основу члана 15. став (1) Закона о извршењу кривичних и 

прекршајних санкција Републике Српске (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, број 63/18), директор Казнено-поправног завода 
Фоча, уз сагласност министра правде Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ЗАВОДА ФОЧА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Казнено-поправног завода Фоча (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 98/18) и Правилнику о измјенама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематиза-
цији радних мјеста Казнено-поправног завода Фоча (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/19, 109/19, 61/20 и 20/21) у чла-
ну 46. врше се измјене и допуне код сљедећих радних мјеста, и то 
како слиједи:

I - СЛУЖБА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
Одјељење појачаног надзора и интензивног програма 
поступања
Код радног мјеста под редним бројем 1.9. Полицајац у 

Одјељењу појачаног надзора и интензивног програма поступања 
мијења се став 3, тако да умјесто текста: “број извршилаца: 10” 
треба да стоји текст: “број извршилаца: 5”.

Вањско обезбјеђење
Код радног мјеста под редним бројем 1.15. Полицајац за обе-

збјеђење у Полуотвореном одјељењу и вањским радилиштима 
мијења се став 3, тако да умјесто текста: “број извршилаца: 5” тре-
ба да стоји текст: “број извршилаца: 10”.

IV - ПРИВРЕДНО-ИНСТРУКТОРСКА СЛУЖБА
РЈ Угоститељство
Код радног мјеста под редним бројем 4.34. КОНОБАР - ИН-

СТРУКТОР мијења се став 3, тако да умјесто текста: “број изврши-
лаца: 4” треба да стоји текст: “број извршилаца: 5”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-240/22
24. марта 2022. године Директор,
Фоча Синиша Голијанин, с.р.
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