СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА

БРОЈ: 06/2022

Сребреница, 11.08.2022. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА
ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧЦИ, ПРОГРАМИ И ЈАВНИ КОНКУРСИ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА
СИНДИКАТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
УПРАВЕ И ЈАВНИХ СЛУЖБНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРЕБРЕНИЦА
ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ИЗМЈЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
СРЕБЕРНИЦА
Сребреница, 01.06.2022. године
На основу члана 240. Став 4. Закона о раду
("Службени гласник Републике Српске", број:
01/16; 66/18; 91/21 и одлука УС 119/21), а у вези са
чланом 36. Посебног колективног уговора за
запослене у области јединице локалне самоуправе
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број: 20/17; 85/18; 86/18; 21/20; 21/21;
69/21 и 69/21, одлука УС), Синдикална
организација општинске управе Сребреница која
дјелује у саставу Синдиката локалне самоуправе,
управе и јавних служби Републике Српске (у даљем
тексту: Синдикат) са једне стране и општинска
управа општине Сребреница са друге стране (у
даљем тексту: послодавац), са друге стране,
закључили су дана 01.06.2022. године сљедећи:
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ИЗМЈЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
СРЕБЕРНИЦА
Члан 1.
У колективном уговору за запослене у општинској
управи Сребреница члан 6. став 5. мјења се и гласи:
"Цијена рада је основ за обрачун плата и износи
121,00 КМ".

Мјења се у члану 8. став 6. и гласи:
"Шеста платна група - послови на извшилачким
радним мјестима на којима се захтјева стручност
која се стиче високим образовањем у трајању од
четири године или високим образовањем са
остварених 240 ЕЦТС бодова или еквилавент: 14,53
- 21,43
- Шеф одсјека, друга категорија: 20,41 - 21,43
- Стручни савјетник, трећа категорија: 19,41 20,40
- Интерни ревизор, инспектор, комунални
полицајац, четврта категорија: 18,40 - 19,40
- Самостални стручни сарадник, пета категорија
првог звања: 17,20 - 18,39
- Самостални стручни сарадник, пета категорија
другог звања: 16,21 - 17,00
- Самостални стручни сарадник, пета категорија
трећег звања: 15,20 - 16,20
Мјења се у члану 8. став 7. алинеја 3. и гласи:
"Шеф кабинета начелника 24,56 - 26,55"
Члан 3.
Мјења се у члану 13. став 7. и гласи:
Став 7.: "Трошкове једног топлог оброка за вријеме
једног радног дана, као и у случају обављања
прековременог рада дужег од 3 часа дневно - у
висини од 0,85% просјечне бруто плате у
Републици Српској за претходну годину."
Члан 4.
Мјења се члан 31. став 3. и гласи:
"накнаду плате на основну плату предсједнику или
повјеренику синдиката у висини од 10%"
Члан 5.
Остале одредбе колективног уговора за запослене
у општинској управи Сребреница остају
напромјењене.

Члан 2.
Члан 6.
Мјења се у члану 8. став 3. алинеја 2 и 3 и гласи:
Алинеја 2: "Радно мјесто седме категорије стручни сарадник другог звања: 9,52 – 10,00"
Алинеја 3: "Радно мјесто седме категорије стручни сарадник трећег звања: 8,78 – 9,50"

1. Овај колективни уговор се сматра закључен
када га потпишу његови учесници.
2. Овај колективни уговор ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Сребреница".
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Члан 7.
Овај колективни уговор о измјенама колективног
уговора за запослене у општинској управи
Сребреница закључен је у 4 истовјетна примјерка,
од којих свака страна задржава по два примјерка.
Предсједник синдикалне организације
Општинске управе Сребреница
Љиљана Јовановић, с.р.
Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.

ИЗДАВАЧ
ЗА ИЗДАВАЧА
ПРИПРЕМА И ОБРАДА
ТИРАЖ
ШТАМПА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА
Стручна служба Скупштине општине Сребреница
Емир Хајдарбеговић
35 примјерака
ЗТР "СУМАТРА" Пејић Душко с.п. Сребреница
Сребреница, 11.08.2022. године
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