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1.
На основу члана 240. став 4. Закона о
раду („Службени гласник Републике
Српске“, број 1/16 и 66/18), члана 5. став 6.
и члана 6. Посебног колективног уговора за
запосленеу области локалне самоуправе
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/17, 85/18 и
21/20) и члана 33
Појединачног
колективног уговора за запослене у
Општинској управи Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 7/18),
Синдикална
организација
Општинске
управе Модрича, с једне стране и Начелник
општине
Модрича, с друге стране,
з а к љ у ч и л и су:
ПОЈЕДИНАЧНИ
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
о измјенама и допунама Појединачног
колективног уговора за запослене у
Општинској управи Модрича
Члан 1.
У
Појединачном
колективном
уговору за запослене у Општинској управи
Модрича ( „Службени гласник општине
Модрича“, број:7/18) у члану 5. став 5.
мијења се и гласи:

„Цијена рада је основ за обрачун плате и
износи 110,00 КМ.“
Члан 2.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
„Послови се разврставају у платне групе са
сљедећим коефицијентима за обрачун плате:
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Прва платна група
послови на којима се захтијева стручност неквалификованог
радника
2. Друга платна група
послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од три године:
Намјештеник првог звања
Намјештеник другог звања
Намјештеник трећег звања
Трећа
платна група
3.
послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од четири године:
За службенике седме категорије‐стручни сарадник првог звања
За службенике седме категорије‐стручни сарадник другог звања
За службенике седме категорије‐стручни сарадник трећег звања
Послови
ватрогасне службе
3.1
Ватрогасац
Ватрогасац возач
Ватрогасац предавач
Ватрогасац вођа смјене
Ватрогасац сервисер
Старјешина ватрогасне службе
Коефицијенти за послове ватрогасне службе увећавају се за 15% у складу са чланом
9. став 1. алинеја 3. Колективног уговора
1.

4.
5.

6.

7.

Четврта платна група
послови на којима се захтијева стручност која се стиче
специјализацијом на основу стручности средњег образовања
Пета платна група
послови на којима се захтијева стручност која се стиче вишим
образовањем или високим образовањем са остварених 180 ЕЦТС
бодова или еквивалент:
За службенике шесте категорије – виши стручни сарадник првог звања
За службенике шесте категорије ‐ виши стручни сарадник другог звања
За службенике шесте категорије ‐ виши стручни сарадник трећег звања
Шеста платна група
послови на извршилачким радним мјестима на којима се захтијева
стручност која се стиче високим образовањем у трајању четири
године или високим образовањем са остварених 240 ЕЦТС бодова
или еквивалент:
Шеф одсјека
Стручни савјетник
Инспектор и комунални полицајац
За службенике пете категорије
самостални стручни сарадник првог звања
За службенике пете категорије
самостални стручни сарадник другог звања
За службенике пете категорије
самостални стручни сарадник трећег звања
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 ЕЦТС бодова
или еквивалент
Начелник одјељења
Секретар Скупштине

4,85

5,22
5,00
4,95

6,44
6,00
5,90
5,40
6,00
6,00
6,60
6,90
9,44

7,30

8,60
8,50
8,40

14,17
14,11
13,33
10,22
9,80
9,50

18,89
18,89
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Члан 3.

Овај Појединачни колективни уговор
о измјенама и допунама Појединачног
колективног уговора за запослене у
Општинској управи Модрича ступа на снагу
даном потписивања и објавиће се у
„Службеном гласнику општине Модрича“.
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МОДРИЧА
ПРЕДСЈЕДНИК
Нада Стајић
Број: 1-12-1/18
Датум: 11.11.2020. године

ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Крекић
Број: 02-12-4-1/18
Датум: 11.11.2020. године

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
1.
Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију
Модрича, Видовданска 1. на основу
рјешења број 05/8-372-31/20 од 04.11.2020.
године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број 01-69 упис
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Колубарска бр.
7, Модрича, ул. Колубарска бр. 7 са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање
зградом, Модрича, ул. Колубарска бр. 7
Оснивачи: 14 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.32 – управљање зградом за
рачун етажних власника. Иступа у правном
промету самостално у оквиру дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде. Заступа НОВАКОВИЋ МИЛКА,
предсједник Управног одбора, самостално и
без ограничења.
Број: 05/8-372-31/20
Дана: 04.11.2020. године
Службено лице органа
Јован Мишић, дипл.инж.грађ.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Александра Ђурић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА

