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189. 

 

 На основу члана 54. и 59.Закона  о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), а све у вези са 

чланом 31. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 09/19), 

начелник Општине Пелагићево даје 

сљедеће:  

 

ОВЛАШТЕЊЕ 

 

 ЈОВАНОВИЋ (Милан) ГОРАНУ из 

Поребрица, Општина Пелагићево, ЈМБГ 

1005974181946, службенику Општинске 

управе Пелагићево, распоређеном на радно 

мјесто Шеф одсјека за привреду, 

пољопривреду и локални економски развој, 

да одлучује о законитости и потписује сва 

акта Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 Овлаштење се даје на период до 

31.12.2020.године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 02-052-33/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 30.06.2020.г.       Општине Пелагићево  

         Симо Стакић  

                       мр.ек. с.р. 

 

 

 

190. 

 

На основу члана 54. и 59.Закона  о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), а све у вези са 

чланом 31. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 09/19), 

начелник Општине Пелагићево даје 

сљедеће:  

 

ОВЛАШТЕЊЕ 

 

 НЕСТОРОВИЋ (Милан) ПЕРИ  из 

Брчког, Брчко дистрикт БиХ, ЈМБГ 

1105980181944, службенику Општинске 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

 

Година IX 

 

Број 10/20 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

21.08.2020.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје  

 

Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

              стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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управе Пелагићево, распоређеном на радно 

мјесто Самостални стручни сарадник за 

јавне набавке , да одлучује о законитости и 

потписује сва акта Одјељења заопшту 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове.  

 Овлаштење се даје на период до 

31.12.2020.године. 

 

Број: 02-052-34/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 30.06.2020.г.       Општине Пелагићево  

         Симо Стакић  

                       мр.ек. с.р. 

 

 

 

191. 

 

На основу члана 54. и 59.Закона  о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), а све у вези са 

чланом 31. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 09/19), 

начелник Општине Пелагићево даје 

сљедеће:  

 

ОВЛАШТЕЊЕ 

 

 АНДРИЋ (Спасоје) ЛАЗИ   из 

Брчког, Брчко дистрикт БиХ, ЈМБГ 

2210975181962, службенику Општинске 

управе Пелагићево, распоређеном на радно 

мјесто тржишног инспектора, да одлучује о 

законитости и потписује сва акта Одјељења 

за инспекцију, комуналну полицију и 

заједничке послове.  

 Овлаштење се даје на период до 

31.12.2020.године. 

 

Број: 02-052-35/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 30.06.2020.г.       Општине Пелагићево  

         Симо Стакић  

                       мр.ек. с.р. 

 

 

 

192. 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 

о локалној самоуоправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 11/13), а на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

начелник Општине доноси:  

 

ЗАКЉУЧАК 

о продужењу трајања Наредбе о 

регулисању рада трговинских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на 

територији Општине Пелагићево број: 

02-022-90/20 од 09.06.2020.године 

 

 У циљу провођења ванредних мјера 

за спречавање и сузбијање заразних 

болести, те заштите и спашавања 

становништва:  

 

1. продужава се трајање Наредбе о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-90/90 од 

09.06.2020.године до 20.07.2020.године.  

 

2. задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове, комуналну полицију и заједничке 

послове, заједно са Комуналном полицијом 

да у провођењу овог закључка обезбиједи 

поштовање истог.  

 

3. о извршењу задатка из ових наредби, 

органи из тачке 2. овог закључка, 

свакодневно ће извјештавати команданта 

општинског штаба за ванредне ситуације.  

 

4. Овај закључак ступа на снагу одмах и 

биће објављен у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-97/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.07.2020.г.       Општине Пелагићево  

         Симо Стакић  

                       мр.ек. с.р. 
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193. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 

о локалној самоуоправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 11/13), а на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

начелник Општине доноси:  

 

НАРЕДБУ 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатаских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево 

 

1. У циљу превенције ширења вируса 

корона SARS- Co V-2 и COVID-19 болести 

на теиторији Општине Пелагићево и 

заштите и спашавања становништва:  

- забрањује се до 17.08.2020.године сва 

јавна окупљања у групама већим од 50 

лица.  

 

2. Ограничава се рад до 17.08.2020.године:  

 

1) од 06:00 до 23:00 часова:  

- угоститељским објектима за исхрану и 

пиће (односи се и на угоститељске објекте 

за смјештај), 

 

2) од 07:00 до 15:00 часова:  

- тржница на велико и тржница на мало 

(пијаце)  

 

3) од 06:00 до 13:00 часова:  

- сточним пијацама, уз обавезу постављања 

дезинфекционих баријера приликом уласка 

у исту.  

3. до 17.08.2020.године дозвољавају се 

такмичарске активности спортских 

организација и спортиста искључиво без 

присуства публике, уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 

Институт за јавно здравство Републике 

Српске.  

 

4. Угоститељи који послују у 

угоститељском објекту за смјештај могу без 

временског ограничења пружати услуге 

смјештаја, као и услуге исхране и пића 

гостима.  

 

5. Сви субјекти из тачке 1. и 2. ове наредбе 

дужни су организовати рад уз обавезно 

предузимање мјера прописаних у Упутству 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске за спречавање појаве и ширења 

COVID-19 болести на радноом мјесту.  

 

6. Сви субјекти из тачке 1. и 2. ове наредбе 

могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних простора у складу са Упутством 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 

 

7. Општинска управа и општинске службе 

организовати ће свој рад на сљедећи начин:  

- на улазу у све службене просторије које 

пружају услуге грађанима ограничити број 

особа које ситовремено могу да уђу и 

бораве у управи, онемогућити задржавање у 

просторијама управе и прављење дужих 

редова у затвореном простору, 

- одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама управе од 

најмање један метар, уз предузимање мјера 

дезинфекције и повишене хигијене,  

Омогућити рад шалтер сале и матичне 

службе у јединицама локалне самоуправе у 

радном времену од опонедјељка до петка од 

07:00 до 15:00 часова, уз контролу броја 

корисника услуга шалтер сала и матичних 

служби зависно од простора, одржавање 

физичке дистанце од два метра уз 

обезбјеђење физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољну заштиту 

запосленом кориснику.  

 

8. Амбуланта породичне медицине 

Пелагићево ће реорганизовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закључцима 

ресорног министарства на сљедећи начин:  

- пружање здравствене заштите ће бити 

примарно особама које могу бити заражене 

вирусом корона, приоритетно и  без 

задршке проводити мјере анкетирања лица 

која су била у контакту са зараженим, са 

предлагањем кућне изолације за све особе 
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првог контакта и достављати Институту за 

јавно здравство Републике Српске и 

надлежним институцијама све тражене 

податке у складу са препорукама,  

Обавезно је да Дом здравља организује без 

прекида 24 часа службу јављања, давања 

одговора и услуге лицима која ће се јављати 

због уласка у земљу на граничним 

прелазима, пружање стоматолошких услуга 

у хитним случајевима уз поштовање 

превентивних мјера.  

 

9. Правна лица која врше јавна овлаштења 

дужна су у случају доношења аката или 

измјена у начину рада без одгађања да 

доставе извјештај стручно-оперативном 

тиму формираном за потребе републичког 

штаба за ванредне ситуације.  

 

10. Обавезују се пружаоци услуга да у свом 

пословању обезбиједе поштовање 

препорука надлежних институција.  

 

11. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове, комуналну полицију и заједничке 

послове, заједно са Комуналном полицијом 

да у провођењу ове наредбе обезбиједе 

поштовање исте од стране напријед 

наведених субјеката.  

 

12. О извршавању задатака из ове наредбе 

Одјељење из претходне тачке свакодневно 

ће извјештавати команданта општинскго 

штаба за ванредне ситуације.  

 

13. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

14. Ступање на снагу ове Наредбе престаје 

да важи наредба број: 02-022-90/20 од 

09.06.2020.године.  

 

Број: 02-022-97/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.07.2020.г.       Општине Пелагићево  

         Симо Стакић  

                       мр.ек. с.р. 

 

 

 

194. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 34. 

у вези  са чланом 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

социјалне заштите Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 47/18 и 68/20), а у вези с чланом 253. 

Закона о раду ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 1/16 и 66/18) и 

захтјевом број 01/1-022-20/20 од 

28.07.2020.године начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о примјени Посебног колективног 

уговора за запослене у области социјалне 

заштите Републике Српске до доношења 

Појединачног колективног уговора 

 

Члан 1. 

 

 Начелник Општине Пелагићево 

доноси одлуку о примјени Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

социјалне заштите Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 47/18 и 68/20), до доношења 

Појединачног колективног уговора, с 

обзиром да претходни преговори са 

руководством синдикалне организације 

нису били успјешни.  

 

Члан 2. 

 

1) Запослени има право на мјесечну плату.  

2) Начин обрачуна и исплата плате зависе 

од радног мјеста запосленог и платне групе.  

3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за 

претходни мјесец, а средства за бруто плате 

обезбјеђују се у буџету Општине 

Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

1) Плата запосленог састоји се од основне 

плате, увећања плате и накнада прописаних 

колективним уговором.  

2) Плата из става 1. овог члана предствља 

плату прије опорезивања порезом на 

доходак.  

3) бруто плата је увећана за доприносе.  

4) у свим елементима који чине плату из 

става 1. овог члана садржан је порез.  
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Члан 4. 

 

1) основна плата обрачунава се и исказује  

мјесечно за пуно радно вријеме према 

радном мјесту и одговарајућој платној 

групи.  

2) основна плата из става 1. овог члана је 

производ цијене рада и коефицијента 

утврђеног према платној групи.  

3) основна плата за сваку навршену годину 

стажа осигурања увећава се: до навршених 

25 година 0,3% ; након навршених 25 

година свака наредна 0,5%.  

4) основна плата обрачуната у складу са 

овим чланом не може бити нижа од 

утврђене најниже плате у Републици 

Српској.  

5) цијена рада је основ за обрачун плата и 

износи 110,00 КМ. 

 

Члан 5. 

 

Табеларни приказ коефицијената за 

утврђивање основне плате запосленим:  

 
Платна 

група  

Стручна спрема  Коефи 

цијент 

 

Прва 

платна 

група  

Послови за које се не 

захтијева стручност (НКВ, 

ПКВ радници)  

4,10  

Друга 

платна 

група  

Послови за које се 

захтијева стручност која се 

стиче средњи образовањем 

у трајању од 3 (три) године 

(КВ радник III степен)  

5,00 

Трећа 

платна 

група  

Послови за које се 

захтијева стручност која се 

стиче средњим 

образовањем у трајању од 

4 године IV степен  

Прво 

звање 

6,30  

Четврта 

платна 

група  

Послови за које се 

захтијева стручност која се 

стиче вишим образовањем 

или високим образовањем 

са остварених 180 ЕЦТС 

бодова или еквивалент  

Прво 

звање 

8,50  

Пета 

платна 

група  

Послови на извршилачким 

радним мјестима на којима 

се захтијева стручност која 

се стиче високим 

образовањем у трајању од 

4 године или високим 

образовањем са остварених 

240н ЕЦТС бодова или 

еквивалент (VII степен) 

9,50 

Шеста 

платна 

Послови на руководећим 

радним мјестима на којима 

12,00  

група  се захтијева стручност која 

се стиче високим 

образовањем у трајању од 

4 године или високим 

образовањем са остварених 

240 ЕЦТС бодова или 

еквивалент  

 

Члан 6. 

 

 Основна плата приправника са 

високим, вишим или средњим образовањем 

утврђује се и исплаћује у износу од 80% 

плате друге, треће, четврте и пете платне 

групе из члана 5. ове одлуке. 

 

Члан 7. 

 

 Запосленом којем недостаје 2 

(двије) године радног стажа за остваривање 

права на старосну пензију оновна плата се у 

том временском периоду увећава за 20%.  

 

Члан 8. 

 

 У складу са одредбама члана 22.став 

1. Посебног колективног уговора за 

запослене у области социјалне заштите 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 47/18 и 68/20), основна плата 

запослених увећава се:  

1) по основу рада ноћу – 35% 

2) за рад на дане државног празника и друге 

дане у које се по закону не ради – 50% 

3) по основу рада на радном мјесту са 

повећаним ризиком – 15%. 

 

Члан 9. 

 

1) Запослени има право на накднаду 

превоза уколико је мјесто становања 

запосленог удаљено од мјеста рада преко 10 

километара, односно највише 50 

километара.  

2) накнада трошкова превоза приликом 

доласка на посао и повратка са посла, 

уколико превоз није организован од стране 

послодавца се исплаћује у висини до пуне 

цијене мјесечне карте у јавном превозу.  

 

Члан 10. 

 

Запослени има право на регрес за 

кориштење годишњег одмора најмање у 

висини једне најниже плате у Републици 



 

6 
 

Српској у складу са чланом 24. став 1. тачка 

6. Посебног колективног уговора за 

запослене у области социјалне заштите 

Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 47/18 и 68/20).  

 

Члан 11. 

 

 Запослени има право на трошкове 

једног топлог оброка за вријеме радног дана 

у висини од 0,75% просјечне мјесечне плате 

након опорезивања у Републици Српској за 

претходну годину, за сваки радни дан 

запосленог, сходно члану 24. став 1. тачка 

7. Посебног колективног уговора за 

запослене у области социјалне заштите 

Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број. 47/18 и 68/20).  

 

Члан 12. 

 

 Радницима јавне установе Центар за 

социјални рад пелагићево неће бити 

утврђена мања права од права која су има 

загарантована законом и Посебним 

колективним уговором за запослене у 

области социјалне заштите Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број. 47/18 и 68/20), те се ова 

одлука примјењује на претходно наведене 

раднике.  

 

Члан 13. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине пелагићево и важити ће до 

потписивања новог Појединачног 

колективног уговора.  

 

Број: 02-022-112/20          НАЧЕЛНИК 

Дана,18.08.2020.г.        Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

                        мр.ек. с.р. 

 

 

 

195. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 

о локалној самоуоправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 11/13), а на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

начелник Општине доноси:  

 

ЗАКЉУЧАК 

о измјени и  продужењу трајања Наредбе 

о регулисању рада трговинских, 

занатских, услужних и других објеката и 

служби на територији Општине 

Пелагићево број: 02-022-105/20 од 

05.08.2020.године 

 

 У циљу провођења ванредних мјера 

за спречавање и сузбијање заразних 

болести, те заштите и спашавања 

становништва:  

 

1. продужава се трајање Наредбе о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-105/90 од 

05.08.2020.године до 31.08.2020.године.  

 

2. став 2. тачка 1. мијења се и гласи од 06:00 

до 24:00.  

 

3. задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове, комуналну полицију и заједничке 

послове, заједно са Комуналном полицијом 

да у провођењу овог закључка обезбиједи 

поштовање истог.  

 

3. о извршењу задатка из ових наредби, 

органи из тачке 2. овог закључка, 

свакодневно ће извјештавати команданта 

општинског штаба за ванредне ситуације.  

 

4. Овај закључак ступа на снагу одмах и 

биће објављен у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-110/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.07.2020.г.       Општине Пелагићево  

         Симо Стакић  

                       мр.ек. с.р. 
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196. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 34. 

у вези  са чланом 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:; 20/17, 86/18 и 21/20), а у вези с 

чланом 253. Закона о раду ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 1/16 и 

66/18), начелник Општине пелагићево 

доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о примјени Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске до 

доношења Појединачног колективног 

уговора за запослене у  

Општинској управи Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

 Начелник Општине Пелагићево 

доноси одлуку о примјени Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:; 20/17, 86/18 и 21/20) до доношења 

Појединачног колективног уговора за 

запослене у Општинској управи 

Пелагићево, обзиром да претходни 

преговори са руководством синдикалне 

организације нису били успјешни. 

 

Члан 2. 

 

 Начелник Општине Пелагићево је 

раскинуо Појединачни колективни уговор 

из разлога што су послије закључења 

уговора наступиле околности које 

отежавају испуњење обавеза Општине 

Пелагићево према синдикалној 

организацији запослених у локалној управи 

Пелагићево, као и из разлога што је дошло 

до усклађивања нормативно-правних аката 

Општине Пелагићево са измјенама и 

допунама Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", 

број. 97/16 и 36/19), Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), те 

Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 20/17, 86/18 и 21/20).  

 

Члан 3. 

 

1) запослени има право на мјесечну плату. 

2) начин обрачуна и исплате плате завијсе 

од радног мјеста запосленог и платне група.  

3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за 

претходни мјесец, а средства за бруто плате 

обезбјеђују се у буџету Општине 

Пелагићево.  

 

Члан 4. 

 

1) плата запослених састоји се од основне 

плате, увећања плате и накнада прписаних 

Колективним уговором.  

2) плата из става 1. овог члана представља 

плату прије опорезивања порезом на 

доходак.  

3) бруто плата ја плата увећана за 

доприносе.  

4) у свим елементима који чине плату из 

става 1. овог члана садржан је порез.  

 

Члан 5. 

 

1) основна плата обрачунава се и исказује  

мјесечно за пуно радно вријеме према 

радном мјесту и одговарајућој платној 

групи.  

2) основна плата из става 1. овог члана је 

производ цијене рада и коефицијента 

утврђеног према платној групи.  

3) основна плата за сваку навршену годину 

стажа осигурања увећава се: до навршених 

25 година 0,3% ; након навршених 25 

година свака наредна 0,5%.  

4) основна плата обрачуната у складу са 

овим чланом не може бити нижа од 

утврђене најниже плате у Републици 

Српској.  

5) цијена рада је основ за обрачун плата и 

износи 110,00 КМ. 

 

Члан 6. 

 

Табеларни приказ коефицијената за 

утврђивање основне плате запосленим: 
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Платна 

група 

Стручна спрема  Коефи 

цијент 

 

Прва 

платна 

група  

Послови за које се не 

захтијева стручност (НКВ; 

ПКВ радници)  

4,85 

Друга 

платна 

група  

Послови за које се захтијева 

стручност која се стиче 

средњим образовањем у 

трајању од 3 (три) године 

(КВ радник III степен) 

5,20 

Трећа 

платна 

група  

Послови за које се захтијева 

стручност која се стиче 

средњимобразовање у 

трјању од 4 (четири) године 

– IV степен 

Прво 

звање 

6,30 

Друго 

звање 

6,10 

Треће 

звање 

5,90 

 

Четврта 

платна 

група  

Послови за које се захтијева 

стручност која се стиче 

специјализацијом средњег 

образовања (ВКВ радник V 

степен)  

7,30 

Пета 

платна 

група  

Послови за киоје се 

захтијева стручност која се 

стиче вишим образовањем 

или високим образовањем са 

оставрених 180 ЕЦТС 

бодова или еквивалент  

Прво 

звање 

8,60 

Друго 

звање 

8,40  

Шеста 

платна 

група  

Послови на извршилачким 

радним мјестима на којим 

асе захтијева стручност која 

се стиче високим 

образовањем у трајњу од 

четири године или високим 

образовањем са остврених 

240 ЕЦТС бодова или 

еквивалент ( VII степен) 

Прво 

звање 

9,50  

 

Члан 7. 

 

 За именована лица и руководећа 

лица примјењивати ће се одредбе члана 6. 

став 5. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе у 

Републици Српској ("Службени гласник 

Републике Српске" , број: 20/17, 86/18 и 

21/20).  

 
Начелник одјељења  13,00 

Секретар скупштине општине  13,00 

Директори јавних установа које 

оснива Општина Пелагићево  

12,00 

Шеф одсјека  11,50 

 

Члан 8. 

 Основна плата приправника са 

високим, вишим или средњим образовањем 

утврђује се и исплаћује у износу од 80% 

плате друге, треће, четврте и пете платне 

групе из члана 5. ове одлуке. 

 

Члан 9. 

 

 Запосленом којем недостаје 2 

(двије) године радног стажа за остваривање 

права на старосну пензију оновна плата се у 

том временском периоду увећава за 20%.  

 

Члан 10. 

 

У складу са одредбама члана 9. став 

1. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе  

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 20/17, 86/18 и 21/20), основна плата 

запослених увећава се:  

1) по основу рада ноћу – 35% 

2) за рад на дане државног празника и друге 

дане у које се по закону не ради – 50% 

3) по основу рада на радном мјесту са 

повећаним ризиком – 15%. 

 

Члан 11 

 

1) Запослени има право на накднаду 

превоза уколико је мјесто становања 

запосленог удаљено од мјеста рада преко 10 

километара, односно највише 50 

километара.  

2) накнада трошкова превоза приликом 

доласка на посао и повратка са посла, 

уколико превоз није организован од стране 

послодавца се исплаћује у висини до пуне 

цијене мјесечне карте у јавном превозу.  

 

Члан 12. 

 

Запослени има право на регрес за 

кориштење годишњег одмора најмање у 

висини једне најниже плате у Републици 

Српској у складу са чланом 10. став 6. 

Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број:20/17, 86/18 и 21/20).  

 

Члан 13. 

 

 Запослени има право на трошкове 

једног топлог оброка за вријеме радног дана 
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у висини од 0,75% просјечне мјесечне плате 

након опорезивања у Републици Српској за 

претходну годину, за сваки радни дан 

запосленог, сходно члану 10. став 7. тачка 

7. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 20/17, 86/18 и 

21/20).  

 

Члан 14. 

 

 Радницима Општинске управе 

Пелагићево, као и радницима свих 

институција и органа које је формирала 

Скупштина општине Пелагићево неће бити 

утвђена мања права од права која су им 

загарантована Законом и Посебним 

колективним уговором ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 20/17, 86/18 и 

21/20), те се ова одлукеа примјењује на 

претходно наведене раднике, инстируција и 

органе које је формирала Скупштина 

општине Пелагићево.  

 

Члан 15. 

 

 Доношењем ове одлуке престаје да 

важи одлука број: 02-022-21/19 од 

15.02.2019.године.  

 

Члан 16. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево и важити ће се све до 

потписивања новог Појединачног 

колективног уговора.  

 

Број: 02-022-109/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.08.2020.г.       Општине Пелагићево  

         Симо Стакић  

                       мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

 

189. Овлаштење  1. 

190. Овлаштење  1. 

191. Овлаштење  2. 

192. Закључак о продужењу трајања наредбе о регулисању рада трговинских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на територији Општине 

Пелагићево број: 02-022-90/20 од 09.06.2020.године  

2. 

193. Наредба о регулисању рада трговинских, занатских, услужних и других 

објеката и служби на територији Општине Пелагићево број: 02-022-90/20 

од 09.06.2020.године 

3. 

194. Одлука о примјени Посебног колективног уговора за запослене у области 

социјалне заштите Републике Српске до доношења Појединачног 

колективног уговора  

4. 

195. Закључак о продужењу трајања наредбе о регулисању рада трговинских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на територији Општине 

Пелагићево број: 02-022-105/20 од 05.08.2020.године 

6. 

196. Одлука о примјени Посебног колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе  Републике Српске до доношења Појединачног 

колективног уговора за запослене у Општинској управи Пелагићево  

7. 

 


