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Синдикат здравства и социјалне заштите

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), Синдикат здрав-
ства и социјалне заштите, с једне стране, и Министарство 
здравља и социјалне заштите, с друге стране,  з а к љ у ч у ј у

ПОСЕБНИ  КОЛЕКТИВНИ
УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

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

сти социјалне заштите Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 69/21) у члану 10. у ставу 2. 
тачка 3) брише се.

Члан 2.
У члану 17. у ставу 1. послије ријечи: “мјесечну” додаје 

се ријеч: “бруто”.
Члан 3.

У члану 18. у ставу 6. број: “135,00” замјeњује се 
бројем: “145,00”.

Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Основна плата за сваку навршену годину осигу-

рања увећава се на начин утврђен прописима који уређују 
област рада”.

Члан 4.
Члан 19. мијења се и гласи:
(1) Коефицијент за обрачун плата запослених утврђује 

се у распонима и разврставају се у платне групе у зависно-
сти од потребног стручног знања, сложености посла, само-
сталности у раду и степена одговорности.

(2) Послови се разврставају у платне групе са сљедећим 
коефицијентима за обрачун плате:
1) прва платна група - послови на којима се 
 захтијева стручност неквалификованог 
 радника ...................................................................... 8,78,
2) друга платна група - послови на којима се 
 захтијева стручност која се стиче средњим 
 образовањем у трајању од три године ....... 9,38 - 10,12,
3) трећа платна група - послови на којима се 
 захтијева стручност која се стиче 
 средњим образовањем у трајању од 
 четири године ..............................................10,57 - 10,86,
4) четврта платна група - послови на којима 
 се захтијева стручност која се стиче вишим 
 образовањем или високим образовањем 
 са остварених 180 ECTS бодова или 
 еквивалент ...................................................11,31 - 12,65,

5) пета платна група - послови 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 ..............12,80 - 19,35,
6) шеста 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 
 еквивалент ...................................................19,49 - 28,27.

(3) Колективним уговором код послодавца, односно 
општим актом одређују се коефицијенти за свако радно 
мјесто у оквиру платне групе из става 2. овог члана, с тим 
да се за радна мјеста радника у истој категорији, односно 
категорији и знању, односно пословима исте сложености за 
радна мјеста одређују исти коефицијенти.

Члан 5.
У члану 24. у ставу 1. т. 3), 5) и 7) мијењају се и гласе:
“3) отпремнину приликом одласка радника у пензију - у 

висини три нето просјечне плате запосленог исплаћене за 
посљедња три мјесеца прије одласка у пензију;

5) јубиларну награду за:
- 20 година радног стажа код послодавца у висини једне 

просјечне бруто плате у Републици Српској остварене у 
претходној години,

- 30 година радног стажа код послодавца у висини двије 
просјечне бруто плате у Републици Српској остварене у 
претходној години и”;

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% од просјечне 
бруто у Републици Српској за претходну годину, за сваки 
радни дан”.

Члан 6.
У члану 26. у ставу 1. у т. 1), 2), 3), 4), 5) и 6) послије 

ријечи: “просјечне” додаје се ријеч: “нето”.

Члан 7.
Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Синдикат здравства и Министарство здравља и
социјалне заштите РС, социјалне заштите РС,
предсједник, министар,
Никола Црнчевић, с.р. Др Ален Шеранић, с.р.
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