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Члан 6.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2020. године.
Број: 02/1-021-1188/19
28. новембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2026
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У
ИНСТИТУЦИЈАМА ПРАВОСУЂА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о
платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Осмој редовној сједници, одржаној 28. новембра 2019. године, а Вијеће народа 9. децембра 2019. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни
Закона о платама запослених у институцијама правосуђа
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4688/19
9. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУЦИЈАМА ПРАВОСУЂА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 66/18 и 54/19) у члану 6. став 4. брише се.
Досадашњи став 5. постаје став 4.
Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Плате запослених у судовима Републике Српске (у
даљем тексту: судови) разврставају се у платне групе и
одређују им се сљедећи коефицијенти за обрачун основне
плате:
1) прва платна група:
1. секретар суда - висока стручна спрема: 20,00;
2. судски администратор у суду са 60 или више судија висока стручна спрема: 20,00;
3. руководилац унутрашње огранизационе јединице висока стручна спрема: 16,45;
4. шеф рачуноводства - висока стручна спрема: 16,45;
5. виши стручни сарадник у Врховном суду: 18,85;
6. виши стручни сарадник у окружном суду и Вишем
привредном суду: 16,45;
7. стручни сарадник у основном и Окружном привредном суду: 15,25;
8. стручни савјетник у основном суду: 15,25;
9. стручни савјетник у окружном суду: 15,25;
10. референт са високом стручном спремом: 15,25;
2) друга платна група:
1. референт са вишом стручном спремом: 10,80;
3) трећа платна група:
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1. референт са средњом стручном спремом: 8,40;
4) четврта платна група:
1. висококвалификовани радник: 7,10;
2. квалификовани радник: 6,05;
3. неквалификовани радник: 5,40.”.
Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Плате запослених у јавним тужилаштвима Републике
Српске (у даљем тексту: јавно тужилаштво) разврставају се
у платне групе и одређују им се сљедећи коефицијенти за
обрачун основне плате:
1) прва платна група:
1. секретар јавног тужилаштва - висока стручна спрема:
20,00;
2. руководилац унутрашње огранизационе јединице висока стручна спрема: 16,45;
3. шеф рачуноводства - висока стручна спрема: 16,45;
4. стручни сарадник у Републичком јавном и окружном
јавном тужилаштву: 18,85;
5. стручни савјетник у окружном јавном тужилаштву:
15,25;
6. референт са високом стручном спремом: 15,25;
2) друга платна група:
1. шеф тужилачких истражилаца: 21,95;
2. тужилачки истражилац: 20,00;
3) трећа платна група:
1. референт са вишом стручном спремом: 10,80;
4) четврта платна група:
1. референт са средњом стручном спремом: 8,40;
5) пета платна група:
1. висококвалификовани радник: 7,10;
2. квалификовани радник: 6,05;
3. неквалификовани радник: 5,40.”.
Члан 4.
Члан 15. мијења се и гласи:
“Плате запослених у Правобранилаштву Републике
Српске (у даљем тексту: Правобранилаштво) разврставају
се у платне групе и одређују им се сљедећи коефицијенти
за обрачун основне плате:
1) прва платна група:
1. правобранилац Републике Српске: 29,80;
2. замјеник правобраниоца Републике Српске: 25,50;
3. помоћник правобраниоца Републике Српске: 20,80;
4. начелник одјељења: 18,85;
5. секретар Правобранилаштва: 17,60;
6. руководилац одсјека: 16,45;
7. шеф рачуноводства, шеф писарнице и интерни ревизор: 16,45;
8. стручни сарадник са високом стручном спремом:
15,25;
2) друга платна група:
1. сарадник са вишом стручном спремом: 10,80;
3) трећа платна група:
1. сарадник са средњом стручном спремом: 8,40;
4) четврта платна група:
1. послови висококвалификованог радника: 7,10;
2. послови квалификованог радника: 6,05;
3. послови неквалификованог радника: 5,40.”.
Члан 5.
Назив члана и члан 17. мијења се и гласи:
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“Плате запослених у Установама за извршење
кривичних и прекршајних санкција
Члан 17.
Коефицијенти за обрачун основне плате директора, замјеника и помоћника у Установама за извршење кривичних
и прекршајних санкција (у даљем тексту: Установа) износе:
1) директор Установе: 28,70;
2) замјеник директора Установе: 26,65;
3) помоћник директора Установе: 20,80.”.
Члан 6.
Члан 18. мијења се и гласи:
“Коефицијенти за обрачун основне плате полицајаца у
Установама, у зависности од послова и задатака које обављају, износе:
1) замјеник помоћника директора за службу обезбјеђења: 17,60;
2) начелник полиције: 15,25;
3) наредник полиције I класе: 14,10;
4) наредник полиције: 13,00;
5) старији полицајац I класе: 12,30;
6) старији полицајац: 12,20;
7) полицајац I класе: 11,10;
8) полицајац: 10,60.”.
Члан 7.
Члан 19. мијења се и гласи:
“Плате осталих запослених разврставају се у платне
групе и одређују им се сљедећи коефицијенти за обрачун
основне плате:
1) прва платна група:
1. руководиоци унутрашњих организационих јединица:
18,00;
2. шеф рачуноводства: 16,45;
3. шефови одјељења и васпитачи васпитних колектива:
15,85;
4. виши стручни сарадник са високом стручном спремом: 15,25;
2) друга платна група:
1. виши стручни сарадник са вишом стручном спремом:
10,80;
3) трећа платна група:
1. стручни сарадник са средњом стручном спремом: 8,40;
2. инструктор: 8,40;
4) четврта платна група:
1. послови висококвалификованог радника: 7,10;
2. послови квалификованог радника: 6,05;
3. послови неквалификованог радника: 5,40.”.
Члан 8.
Члан 22. мијења се и гласи:
“За плате запослених у Судској полицији Републике
Српске (у даљем тексту: Судска полиција) одређују се сљедећи коефицијенти за обрачун основне плате:
1) директор Судске полиције: 26,65;
2) инспектор Судске полиције: 21,95;
3) начелник окружног центра Судске полиције: 18,85;
4) замјеник начелника окружног центра Судске полиције: 16,45;
5) помоћник начелника окружног центра Судске полиције: 14,10;
6) командир интервентне јединице Судске полиције:
14,10;
7) помоћник командира интервентне јединице Судске
полиције: 12,85;
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8) виши наредник Судске полиције: 12,30;
9) наредник Судске полиције: 12,20;
10) виши полицајац Судске полиције: 11,10;
11) судски полицајац: 10,60;
12) референт са средњом стручном спремом: 8,40.”.
Члан 9.
Члан 23. мијења се и гласи:
“За плате запослених у Центру за едукацију судија и
јавних тужилаца Републике Српске (у даљем тексту: Центар) одређују се сљедећи коефицијенти за обрачун основне
плате:
1) прва платна група:
1. директор Центра: 28,70;
2. помоћник директора: 24,30;
3. начелник одјељења: 18,85;
4. виши стручни сарадник са високом стручном спремом: 15,25;
2) друга платна група:
1. виши стручни сарадник са вишом стручном спремом:
10,80;
3) трећа платна група:
1. стручни сарадник са средњом стручном спремом:
8,40;
4) четврта платна група:
1. послови висококвалификованог радника: 7,10;
2. послови квалификованог радника: 6,05;
3. послови неквалификованог радника: 5,40.”.
Члан 10.
Послије члана 31. додаје се назив члана и нови члан
31а, који гласи:
“Пензијски допринос за добровољно пензијско
осигурање
Члан 31а.
Запослени који су у радном односу на неодређено вријеме имају право на пензијски допринос за добровољно пензијско осигурање у складу са прописима којима се уређује
област добровољних пензијских фондова и пензијских планова, а чију висину утврђује Влада посебном одлуком.”.
Члан 11.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2020. године.
Број: 02/1-021-1189/19
28. новембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2027
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНИМ
И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ЂАЧКИМ ДОМОВИМА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким
домовима у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Осмој редовној сједници, одржаној 28. новембра 2019. године, а Вијеће народа 9.
децембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом
о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици

