
У складу с чланом 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), чланом 30 и чланом 64 ставoм 6 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 54/18, 17/20 и 24/20), а  након разматрања извјештаја Комисије за рад, здравство и социјалну заштиту и извјештаја Комисије за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине,  Скупштина Брчко дистрикта БиХ на првом наставку 13. редовне сједнице одржаном 22. септембра 2021. године, доноси  З А К Љ У Ч А К                           Члан 1 (1) Усваја се извјештај Комисије за рад, здравство и социјалну заштиту и извјештај Комисије за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине, по Закључку Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-590/21 од 28. јануара 2021. године. (2) Задужују се Влада Брчко дистрикта БиХ, институције Брчко дистрикта БиХ, јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач Брчко дистрикт БиХ да своје акте ускладе на начин да: a) утврде висину топлог оброка у износу од пет (5) КМ; b) утврде увећање плате по основу радног стажа и то као додатак од 0,30% (нула зарез тридесет посто) на основну плату за сваку навршену годину радног стажа; c) укину право на регрес; d) утврде висину и начин обрачуна накнаде за службена путовања на начин прописан Одлуком о висини и начину обрачуна накнада трошкова службеног путовања у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ. (3) Рок за извршење задужења из става 2 овог члана је 31. децембар 2021. године.  Члан 2 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. Број: 01-02-4231/21 Брчко, 22. септембра 2021. године   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                            Мр сц. Синиша Милић Достављено: 1. Предсједнику; 2. Потпредједнику; 3. Градоначелнику; 4. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 5. ЈП “Лука” Брчко, д. о. о.; 6. ЈП “Комунално Брчко” д. о. о.; 7. ЈП “Путеви Брчко”, д. о. о.; 8. ЈП “Радио Брчко” д. о. о.; 9. Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ; 10. Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ; 11. ЈЗУ “Здравствени центар Брчко“; 12. Заводу за планирање, пројектовање и изградњу; 13. Архиви. BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516 



 


