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тирање и контролу промета справа за мјерење течних го-
рива и аутоматског мјерила нивоа течности на бензинским 
пумпним станицама (члан 41. став 6. тачка 1),

7) Правилник о начину евидентирања и контроли про-
мета осталих производа и услуга на бензинским пумпним 
станицама, преко уређаја за евидентирање промета (члан 
47),

8) Правилник о начину умрежавања уређаја за евиден-
тирање промета са постојећом опремом од овлашћених 
сервисера (члан 47),

9) Правилник о условима овлашћивања које морају да 
испуне привредна друштва која врше промет, уградњу и 
одржавање опреме на бензинској пумпној станици (члан 
47),

10) Правилник о поступцима и радњама приликом 
уградње опреме, правима и обавезама власника опреме 
(члан 47),

11) Правилник о контроли рада уграђене опреме и овла-
шћеног сервисера (члан 47),

12) Правилник о начину и додјели идентификационог 
броја уређаја за евидентирање и контролу промета који се 
инсталирају на бензинским пумпним станицама (члан 47),

13) Правилник о условима који се тичу простора, опре-
ме и уређаја за обављање трговине на мало уљем за ложење 
- екстра лако и лако специјално (Ел и Лс) на продајним мје-
стима (члан 50. став 6),

14) Правилник о облику и садржају евиденције о про-
метованим количинама (набавка и продаја) уља за ложење 
- екстра лако и лако специјално (Ел и Лс), (члан 50),

15) Правилник о облику и садржају евиденције о стању 
залиха у резервоарима (члан 50. став 6),

16) Правилник о облику и садржају евиденције о 
купцима и начину достављања евиденција Министарству 
трговине и туризма (члан 50),

17) Правилник о начину обављања трговине личним 
нуђењем (члан 60. став 9),

18) Правилник о начину обављања даљинске трговине 
- продаје на даљину (члан 61. став 11),

19) Правилник о минимално-техничким условима које 
морају испуњавати пословне просторије, опрема и уређаји 
за обављање трговинских услуга (члан 63. став 2),

20) Правилник о условима које треба да испуне откупна 
станица и откупно мјесто (члан 73. став 6),

21) Правилником о облику, садржају и начину вођења 
трговачке књиге (члан 97. став 9),

22) Правилник о облику, садржају и начину вођења еви-
денције о примљеној и продатој, односно испорученој роби 
и извршеној услузи (члан 98. став 6),

23) Правилник о садржају, изгледу и начину вођења 
евиденције у трговини (члан 99. став 2),

24) Правилник о облику обрасца и садржају података о 
трговини и трговинској мрежи, цијенама, промјени цијена 
робе и услуга, залихама и маржи (члан 100. став 5).

(2) Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог закона донијети Упутство о облику и садржају 
изјаве о испуњености прописаних услова које морају испу-
њавати пословне просторије, опрема, уређаји помоћу којих 
се обавља трговина, као и услова који се односе на стручне 
спреме лица која раде у трговини (члан 20. став 9).

Члан 127.
До ступања на снагу прописа из члана 126. овог закона 

примјењиваће се прописи донесени на основу Закона о тр-
говини (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/07, 
52/11, 67/13 и 106/15) уколико нису у супротности са овим 
законом.

Члан 128.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о трговини (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
6/07, 52/11, 67/13 и 106/15).

Члан 129.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1196/19 Предсједник
28. новембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2024
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке 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 ОРГАНИМА 

УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о пла-
тама запослених у органима управе 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 плата-
ма запослених у органима управе Републике Српске није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4686/19 Предсједник
9. децембра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у органима управе Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 66/18) члан 9. мијења се и гласи: 

“Државни службеници које поставља Влада разврста-
вају се у двије платне групе и одређује им се сљедећи кое-
фицијент за обрачун основне плате:
1) прва платна група: помоћник министра, секретар 
министарства, руководилац републичке управе и 
републичке управне организације, директор централне 
јединице за хармонизацију интерне ревизије .............25,50;

2) друга платна група: 
1. прва подгрупа: замјеник и помоћник руководиоца 
републичке управе и републичке управне 
организације ..................................................................24,30;
2. друга подгрупа: секретар Агенције за државну 
управу .......................................................................... 22,55.”.

Члан 2.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) У трећу платну групу разврставају се државни 

службеници који руководе унутрашњим организационим 
јединицама и високостручни државни службеници које ра-
споређује руководилац органа.

(2) Државни службеници из става 1. овог члана ра-
зврставају се у платне подгрупе на основу радног мјеста, 
руковођења, сложености и одговорности и одређује им се 
сљедећи коефицијент за обрачун основне плате:

1) трећа платна група:
1. прва подгрупа: руководилац одјељења, главни 
инспектор и руководилац јединице за интерну 
ревизију ..........................................................................20,80;
2. друга подгрупа: стручни савјетник .........................20,00;
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3. трећа подгрупа: руководилац одсјека и 
руководилац бироа  .......................................................17,60;
4. четврта подгрупа: интерни ревизори ................... 16,45.”.

Члан 3.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Државни службеници који не руководе унутрашњом 

организационом јединицом разврставају се у платне групе 
и одређује им се сљедећи коефицијент за обрачун основне 
плате:
1) четврта платна група: инспектори ..........................16,45;
2) пета платна група: виши стручни сарадници са 
високом стручном спремом ..........................................15,25;
3) шеста платна група: стручни сарадници са
вишом стручном спремом ............................................10,80;
4) седма платна група: стручни сарадници са 
средњом стручном спремом ........................................ 8,40.”.

Члан 4.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Именована и постављена лица која немају статус др-

жавног службеника разврставају се у платне групе и одре-
ђује им се сљедећи коефицијент за обрачун основне плате:

1) прва платна група:
1. генерални секретар Владе ........................................29,80;
2. шеф Kабинета предсједника Владе .........................28,70;
3. савјетници у Кабинету предсједника Владе и 
правни представник Владе ...........................................25,50;
4. савјетници министара ..............................................  23,10;
5. помоћници генералног секретара Владе  ................21,95; 

2) друга платна група:
1. секретар - координатор предсједника Владе ..........15,25; 
2. секретар - координатор министра и генералног 
секретара  .........................................................................9,60;
3. возач министра ............................................................9,60;
4. запослени који раде на пословима деминирања 
у минском пољу или врше прикупљање и уништавање 
неексплодираних убојних средстава ...........................10,80;
5. лицима која су ангажована на пословима обезбјеђења 
предсједника Владе, на основни коефицијент утврђен 
за послове и задатке у органу у коме су стално 
запослени, утврђује се додатни коефицијент .......... 10,80.”.

Члан 5.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Запослени који немају статус државног службеника 

разврставају се у платне групе и одређује им се сљедећи 
коефицијент за обрачун основне плате:
1) прва платна група: начелници сектора, шеф 
кабинета министра ........................................................20,80;
2) друга платна група: начелници одјељења, 
шеф Бироа за односе са јавношћу ...............................17,60;
3) трећа платна група: руководиоци унутрашњих 
организационих дијелова, шеф рачуноводства ..........16,45;
4) четврта платна група: виши стручни сарадници 
са високом стручном спремом .....................................15,25;
5) пета платна група: стручни сарадници са вишом 
стручном спремом .........................................................10,80;
6) шеста платна група: стручни сарадници са 
средњом стручном спремом ...........................................8,40;
7) седма платна група: КВ - радно мјесто 
квалификованог радника ................................................6,05; 
8) осма платна група: радно мјесто неквалификованог 
радника .......................................................................... 5,40.”.

Члан 6.
Послије члана 19. додаје се нови члан 19а, који гласи:

“Члан 19а.
Запослени који су у радном односу на неодређено врије-

ме имају право на пензијски допринос за добровољно пен-
зијско осигурање у складу са прописима којима се уређује 
област добровољних пензијских фондова и пензијских пла-
нова, а чију висину утврђује Влада посебном одлуком.”.

Члан 7.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 

Број: 02/1-021-1187/19 Предсједник
28. новембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2025
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке 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 МИНИСТАРСТВУ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о 
платама запослених у Министарству унутрашњих послова 
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 Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.

Број: 01-020-4687/19 Предсједник
9. децембра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА 
ЗАПОСЛЕНИХ У МИН ИСТАРС ТВУ УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 66/18 и 36/19) у члану 5. став 
5. брише се.

Досадашњи став 6, који постаје став 5, мијења се и гла-
си:

“(5) Полицајцу специјалисти у Специјалној антитеро-
ристичкој јединици, са средњом стручном спремом, припа-
да додатна накнада у износу од 10% основне плате.”.

Досадашњи став 7. постаје став 6.

Члан 2.
Члан 10. мијења се и гласи:
“Коефицијенти за обрачун основне плате из члана 5. 

став 2. овог закона за полицијске службенике, у зависности 
од послова и задатака које обављају, износе:

I платна група
1. директор полиције ВСС 32 
II платна група
2. замјеник директора полиције ВСС 30,35


