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(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/14, 33/14 и 
116/16).

Члан 24.
Овај закон се објављује у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2018. године.

Број: 02/1-021-729/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1233
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 ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ 

У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о платама запослених у Министар-
ству унутрашњих послова Републике Српске, који је На-
родна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет 
осмој посебној сједници, одржаној 4. јула 2018. године, а 
Вијеће народа 12. јула 2018. године констатовало да усво-
јеним Законом о платама запослених у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.

Број: 01-020-2439/18 Предсједник
13. јула 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим законом уређује се начин утврђивања плата и 

других накнада полицијских службеника, државних слу-
жбеника и намјештеника запослених у Министарству 
унутрашњих послова (у даљем тексту: запослени).

Члан 2.
(1) Плата запослених састоји се од основне плате, 

увећања плате и накнада прописаних овим законом.
(2) Плата из става 1. овог члана представља плату прије 

опорезивања порезом на доходак.
(3) Бруто плата је плата увећана за доприносе.
(4) У свим елементима који чине плату из става 1. овог 

члана садржан је порез.

Члан 3.
(1) Право на плату остварује се даном ступања на рад.
(2) Право на плату престаје даном престанка радног 

односа.

Члан 4.
(1) Запослени имају право на плату у складу са одред-

бама овог закона.
(2) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за претход-

ни мјесец у складу са мјесечним планом потрошње буџета 
Републике Српске (у даљем тексту: буџет).

(3) Средства за плате обезбјеђују се у буџету.

Члан 5.
(1) Основна плата обрачунава се мјесечно за пуно рад-

но вријеме према радном мјесту на које је запослени распо-
ређен и одговарајућој платној групи.

(2) Основна плата из става 1. овог члана је производ 
цијене рада као израза вриједности за најједноставнији рад 
и коефицијента утврђеног према платној групи.

(3) Увећање основне плате за сваку навршену годину 
стажа осигурања износи:

1) до навршених 25 година 0,3%,
2) након навршених 25 година свака наредна година 

0,5%.
(4) Основна плата из става 2. овог члана може да садр-

жи и варијабилни дио, који се односи на умањење у износу 
до 10% или увећање у износу до 10% основне плате, у зави-
сности од постигнутих резултата у раду, у складу са буџе-
том организационе јединице Министарства унутрашњих 
послова (у даљем тексту: Министарство).

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

(6) Министар унутрашњих послова (у даљем тексту: 
министар) доноси подзаконски акт којим се прописују по-
ступак и начин обрачуна варијабилног дијела основне пла-
те из става 4. овог члана.

Члан 6.
(1) Цијена рада је израз вриједности за најједностав-

нији рад и основ за обрачун основне плате.
(2) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) у 

току израде буџета сваке године са представницима репре-
зентативног гранског синдиката води преговоре о цијени 
рада за наредну годину.

(3) Акт о цијени рада потписује предсједник Владе и 
предсједник репрезентативног гранског синдиката.

(4) Акт из става 3. овог члана објављује се у “Службе-
ном гласнику Републике Српске”.

Члан 7.
Накнаде у висини до 35% основне плате за тежину, при-

роду посла и посебне услове рада и накнада за топли оброк 
и регрес урачунате су у основну плату из члана 5. став 2. 
овог закона и не могу се посебно исказивати.

Члан 8.
(1) Начин обрачуна и исплате плата јединствени су за 

запослене, а зависе од радног мјеста на које је запослени 
распоређен и одговарајуће платне групе.

(2) Ако се у једном од квартала не остварује буџет у 
планираном обиму, плате запослених умањују се до висине 
процента мање остварених прихода буџета.

(3) Одлуку о проценту умањења плате доноси Влада, на 
приједлог Министарства финансија.

Члан 9.
(1) Пуно радно вријеме запослених је 40 часова седмич-

но.
(2) Уколико запослени ради са непуним радним време-

ном, у складу са посебним законом или другим прописима, 
основна мјесечна плата одредиће се сразмјерно времену 
проведеном на раду.

Члан 10.
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
III платна група
3. начелник Управе полиције ВСС

28,70
4. начелник Управе криминалистичке полиције ВСС
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5. начелник Управе за организовани и тешки 
криминалитет ВСС

6. начелник Управе за борбу против тероризма 
и екстремизма ВСС

7. начелник Управе за обезбјеђење личности и 
објеката ВСС

8. начелник Управе за полицијску подршку ВСС
IV платна група
9. командант Специјалне антитерористичке 
јединице ВСС

27,6010. начелник Управе за полицијску обуку ВСС
11. начелник Службе за заштиту интегритета и 
законитости у раду ВСС

V платна група
12. начелник Центра за обуку ВСС

25,35
13. начелник полицијске управе I категорије ВСС
VI платна група
14. замјеник начелника Управе полиције ВСС

24,25

15. замјеник начелника Управе криминалистич-
ке полиције ВСС

16. замјеник начелника Управе за организовани 
и тешки криминалитет ВСС

17. замјеник начелника Управе за борбу против 
тероризма и екстремизма ВСС

18. замјеник начелника Управе за обезбјеђење 
личности и објеката ВСС

19. замјеник начелника Управе за полицијску 
подршку ВСС

VII платна група
20. замјеник начелника Управе за полицијску 
обуку ВСС

23,1521. замјеник команданта Специјалне антитеро-
ристичке јединице ВСС

22. начелник полицијске управе II категорије ВСС
VIII платна група
23. предсједник Полицијског одбора ВСС

22

24. члан Полицијског одбора ВСС
25. стручни савјетник ВСС
26. замјеник начелника Центра за обуку ВСС
27. замјеник начелника полицијске управе I 
категорије ВСС

IX платна група
28. начелник јединице у МУП-у у сједишту ВСС

20,9029. помоћник команданта Специјалне антитеро-
ристичке јединице ВСС

30. начелник полицијске управе III категорије ВСС
Х платна група
31. замјеник начелника полицијске управе II 
категорије ВСС 19,80

XI платна група
32. помоћник начелника полицијске управе I 
категорије ВСС

18,70
33. начелник сектора у полицијској управи I 
категорије ВСС

XII платна група
34. начелник дежурног оперативног центра

18,15

35. начелник oдјељења у МУП-у у сједишту ВСС
36. главни инспектор у МУП-у у сједишту ВСС
37. помоћник начелника полицијске управе II 
категорије ВСС

38. начелник сектора у полицијској управи II 
категорије ВСС

39. командир тима у Специјалној антитеро-
ристичкој јединици ВСС

40. командир тима у Центру за обуку ВСС
41. замјеник начелника полицијске управе III 
категорије ВСС

XIII платна група 
42. инспектор у Специјалној антитерористичкој 
јединици ВСС

16,9043. инспектор специјалиста – I пратилац лич-
ности ВСС

44. инспектор у Центру за обуку ВСС
XIV платна група
45. шеф одсјека у МУП-у у сједишту ВСС

16,45
46. руководилац лабораторије у
Криминалистичко-техничком центру

ВСС

47. начелник одјељења у полицијској управи ВСС
48. руководилац тима у МУП-у у сједишту ВСС
XV платна група
49. командир јединице за подршку ВСС 16,15
XVI платна група
50. предсједник првостепене дисциплинске 
комисије ВСС 15,90

XVII платна група
51. инспектор у МУП-у у сједишту ВСС

15,35

52. инспектор специјалиста – II пратилац лич-
ности ВСС

53. инспектор – I пратилац личности директора 
полиције ВСС

54. командир полицијске станице I и II катего-
рије ВСС

55. командир Полицијске станице за интервен-
ције ВСС

56. вјештак за криминалистичко-техничка 
испитивања ВСС

57. замјеник командира јединице за подршку ВСС
XVIII платна група
58. командир полицијске станице III и IV кате-
горије ВСС 15

XIX платна група
59. замјеник командира полицијске станице I и 
II категорије ВСС

14,80

60. руководилац смјене у дежурном оператив-
ном центру ВСС

61. руководилац оперативног дежурства у поли-
цијској управи ВСС

62. инспектор у сектору полиције у полицијској 
управи ВСС

63. замјеник командира Полицијске станице за 
интервенције ВСС

64. шеф одсјека у полицијској управи ВСС
XX платна група
65. замјеник командира полицијске станице III 
и IV категорије ВСС 14,25

XXI платна група
66.  вођа групе у Специјалној антитерористич-
кој јединици ВШС 14,25

XXII платна група
67. инспектор – I пратилац личности ВСС

13,70
68. инспектор у полицијској управи у сједишту ВСС
XXIII платна група
69. шеф смјене оперативног дежурства у поли-
цијској управи ВСС

13,1570. инспектор у полицијској станици ВСС
71. помоћник командира полицијске станице I 
категорије у полицијској управи I категорије ВСС

XXIV платна група
72. полицајац специјалиста у Специјалној анти-
тетористичкој јединици ССС 12,25

XXV платна група
73. помоћник командира у јединици за подршку ВШС 12
XXVI платна група
74. оперативни дежурни у дежурном оператив-
ном центру ВШС

11,45
75. инспектор у МУП-у у сједишту ВШС
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XXVII платна група
76. полицајац специјалиста за заштиту лично-
сти ССС 11,15

XXVIII платна група
77. помоћник командира у полицијској станици ВШС

10,90
78. инспектор – II пратилац личности ВШС
79. командир станичног одјељења полиције ВШС
80. вођа сектора I категорије ВШС
XXIX платна група
81. вођа тима у јединици за подршку ССС

10,70
82. вођа групе у јединици за подршку ССС
XXX платна група
83. шеф смјене у полицијској станици и једини-
ци полиције ВШС

10,60
84. оперативни дежурни у полицијској управи ВШС
XXXI платна група
85. полицајац у јединици за подршку ССС

10,6086. криминалистички полицајац у Јединици за 
посебне послове ССС

XXXII платна група
87. инспектор у полицијској управи у сједишту 
и полицијској станици ВШС 10,35

XXXIII платна група
88. криминалистички полицајац у МУП-у у 
сједишту ССС 10,15

ХХХIV платна група
89. полицајац – руковалац МТС – везиста у 
јединици за подршку ССС

9,60
90. криминалистички техничар у полицијској 
управи и полицијској станици 

ССС

XXXV платна група
91. криминалистички техничар – фотограф у 
Криминалистичко-техничком центру ССС

9,15

92. криминалистички техничар – лаборант у 
Криминалистичко-техничком центру ССС

93. полицајац за обезбјеђење Специјалне анти-
терористичке јединице – дежурни полицајац ССС

94. криминалистички полицајац у полицијској 
управи и полицијској станици ССС

95. полицајац – ПДЗ техничар у МУП-у у сје-
дишту и полицијској управи ССС

96. шеф смјене у полицијској станици ССС
97. вођа сектора у полицијској станици ССС
98. вођа саобраћајног сектора у полицијској 
станици ССС

99. полицајац у МУП-у у сједишту ССС
100. полицајац у полицијској станици за интер-
венције ССС

XXXVI платна група
101. полицајац у полицијској управи и поли-
цијској станици ССС 8,70.

Члан 11.
Коефицијенти за обрачун основне плате из члана 5. 

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

I платна група
1. начелник Службе министра ВСС

27,60
2. начелник управе ВСС
II платна група
3. замјеник начелника управе ВСС 23,15
III платна група
4. стручни савјетник ВСС 22
IV платна група
5. начелник одјељења у МУП-у у сједишту ВСС 17,60

V платна група
6. руководилац одсјека у МУП-у у сједишту

15,90

7. виши стручни сарадник – главни инжењер у 
МУП-у у сједишту
8. виши стручни сарадник – координатор у 
МУП-у у сједишту ВСС

9. инспектор – координатор у МУП-у у сје-
дишту ВСС

10. начелник одјељења у полицијској управи I и 
II категорије ВСС

VI платна група
11. начелник одјељења у полицијској управи III 
категорије ВСС 15,35

VII платна група
12. руководилац одсјека у полицијској управи ВСС

14,80

13. виши стручни сарадник – главни инжењер у 
полицијској управи ВСС

14. руководилац писарнице и архиве у поли-
цијској управи ВСС

15. руководилац одсјека у полицијској станици ВСС
16. руководилац групе и послови оружја у по-
лицијској станици ВСС

17. руководилац групе и послови путних испра-
ва и оружја у полицијској станици ВСС

VIII платна група
18. инспектор у МУП-у у сједишту ВСС

14,2519. виши стручни сарадник у МУП-у у сје-
дишту ВСС

IX платна група
20. виши стручни сарадник у полицијској 
управи ВСС  13,15

X платна група
21. стручни сарадник за послове путних 
исправа и оружја – руководилац у полицијској 
станици

ВШС 10,90

XI платна група
22. стручни сарадник у МУП-у у сједишту ВШС 10,35
XII платна група
23. стручни сарадник – руководилац у поли-
цијској управи ВШС

9,80
24. стручни сарадник у полицијској управи ВШС
XIII платна група
25. стручни сарадник – техничар ССС 8,35
XIV платна група
26. стручни сарадник за депешни систем и 
техничку подршку

ССС 8,15

XV платна група
27. стручни сарадник у МУП-у у сједишту ССС

7,6028. стручни сарадник за издавање личних доку-
мената и регистрацију моторних возила ССС

XVI платна група
29. стручни сарадник у полицијској управи ССС  7.

Члан 12.
Коефицијенти за обрачун основне плате из члана 5. 

став 2. овог закона за намјештенике, у зависности од по-
слова и задатака које обављају, износе:

I платна група   
1.  шеф Кабинета министра ВСС 23,15
II платна група
2. савјетник министра ВСС 22
III платна група
3. шеф Бироа за представке грађана ВСС 18,15
IV платна група
4. члан Бироа за представке грађана ВСС 15,35
V платна група
5. наставник у Полицијској академији ВСС 14,25
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6. виши стручни сарадник у МУП-у у сједишту ВСС
7. психолог ВСС
VI платна група
8. преводилац ВСС 13,70
VII платна група
9. библиотекар ВСС

12,60
10. лектор ВСС
VIII платна група
11. секретар – координатор министра ССС 9,80
IX платна група
12. радно мјесто са ВКВ стручном спремом ВКВ 7,90
X платна група
13. стручни сарадник у МУП-у у сједишту ССС

7,60
14. медицински техничар ССС
15. технички секретар у МУП-у у сједишту ССС
16. технички секретар у полицијској управи у 
сједишту ССС

XI платна група
17. технички секретар у полицијској станици ССС

718. магацинер ССС
19. благајник ССС
XII платна група
20. дактилограф ССС

6,4521. помоћни радник ССС
22. радник на одржавању ССС
XIII платна група
23. радно мјесто са КВ стручном спремом КВ 5,90
XIV платна група
24. радно мјесто са НСС НСС 4,50.

Члан 13.
Запослени имају право на накнаду плате у пуном изно-

су за вријеме коришћења: годишњег одмора, плаћеног од-
суства, републичких празника, привремене спријечености 
за рад због повреде на раду или професионалне болести, 
као и за вријеме прекида рада због пропуста послодавца 
да предузме одговарајуће мјере заштите на раду, утврђеног 
законом којим се уређују радни односи и Посебним колек-
тивним уговором за запослене у области унутрашњих по-
слова Републике Српске (у даљем тексту: Посебан колек-
тивни уговор).

Члан 14.
Основна плата приправника са високом, вишом или 

средњом стручном спремом утврђује се у износу од 80% 
основне плате платне групе одговарајуће стручне спреме 
утврђене у чл. 10, 11. и 12. овог закона.

Члан 15.
Запослени остварују право на накнаду плате за вријеме 

привремене спријечености за рад због болести, у складу са 
прописима о здравственој заштити.

Члан 16.
(1) Запослени остварују право на увећање плате по 

основу рада ноћу и у дане републичких празника и другим 
данима када се по закону не ради, а висина увећања по овим 
основама одређује се Посебним колективним уговором.

(2) Посебни колективни уговор из става 1. овог члана 
закључују репрезентативни грански синдикат из члана 6. 
став 3. овог закона и министар по овлашћењу Владе.

Члан 17.
(1) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже од 

пуног радног времена, за сваки сат прековременог радног 
времена имају право на један сат компензујућег радног вре-
мена.

(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се 
тромјесечно у слободне дане и сате, које запослени треба 
да искористе најкасније у року од шест мјесеци.

Члан 18.
Запослени имају право на отпремнину, у складу са 

одредбама Посебног колективног уговора, приликом одла-
ска у пензију и у случају ако се из економских, организа-
ционих и технолошких разлога укаже потреба за престан-
ком рада запосленог.

Члан 19.
Запослени имају право на накнаду трошкова превоза 

приликом доласка на посао и повратка са посла, у складу 
са одредбама Посебног колективног уговора.

Члан 20.
Запослени имају право на накнаде за повећање трошко-

ва боравка за вријеме рада на терену и самачки смјештај, 
а висина накнаде одређује се Посебним колективним уго-
вором.

Члан 21.
(1) Запослени имају право на:
1) јубиларну награду,
2) једнократну новчану накнаду за посебне резултате у 

раду,
3) новчану накнаду приликом рођења дјетета,
4) новчану помоћ у случају инвалидности и дуготрајне 

болести,
5) новчану помоћ породици у случају смрти радника,
6) новчану помоћ у случају смрти члана уже поро-

дице,
7) помоћ у случају елементарних непогода или пожара 

у стану радника,
8) накнаду по основу обављања функције предсједника 

или повјереника репрезентативне синдикалне организације 
или подружнице.

(2) Висина накнаде из става 1. овог члана одређује се 
Посебним колективним уговором.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, запосленима се 
одлуком Владе може исплатити накнада за рад за послове 
који нису у опису његовог радног мјеста.

(4) У случају смрти радника, ексхумације погинулих 
припадника Министарства и изградње надгробних спо-
меника, породици радника Министарства који је изгубио 
живот приликом обављања службене дужности исплаћује 
се помоћ у висини која се одређује Посебним колективним 
уговором.

Члан 22.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона 

министар ће донијети подзаконски акт којим се прописује 
поступак и начин обрачуна варијабилног дијела основне 
плате.

Члан 23.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог за-

кона ускладиће се сви подзаконски акти којим су уређује 
обрачун и исплата плата и других накнада запослених са 
одредбама овог закона.

Члан 24.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о платама запослених у Министарству унутрашњих посло-
ва Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 31/14, 116/16 и 62/17).

Члан 25.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2018. године.

Број: 02/1-021-730/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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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 ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОБЛАСТИ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о платама запослених у области 
просвјете и културе Републике Српске, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет осмој 
посебној сједници, одржаној 4. јула 2018. године, а Вијеће 
народа 12. јула 2018. године констатовало да усвојеним За-
коном о платама запослених у области просвјете и културе 
Републике Српске није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2440/18 Предсједник
13. јула 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ ПРОСВЈЕТЕ И 

КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим законом уређује се начин утврђивања плата за-

послених лица у установама просвјете и културе Републике 
Српске (у даљем тексту: запослени).

Члан 2.
(1) Плата запослених састоји се од основне плате, 

увећања плате и накнада прописаних овим законом.
(2) Плата из става 1. овог члана представља плату прије 

опорезивања порезом на доходак.
(3) Бруто плата је плата увећана за доприносе.
(4) У свим елементима који чине плату из става 1. овог 

члана садржан је порез.

Члан 3.
(1) Под увећањем плате у смислу члана 2. овог закона 

сматра се увећање по основу:
1) година стажа осигурања,
2) радa ноћу,
3) радa током републичких празника и других дана када 

се по закону не ради,
4) отежаних услова рада,
5) радa у комбинованим одјељењима.
(2) Запослени имају право на накнаду плате у пуном 

износу, изузев увећања из ставa 1. т. 2), 3), 4) и 5) овог чла-
на, за вријеме: коришћења годишњег одмора, плаћеног од-
суства, републичких празника, привремене спријечености 
за рад због повреде на раду или професионалне болести.

Члан 4.
(1) Право на плату остварује се даном ступања на рад.
(2) Право на плату престаје даном престанка радног 

односа.

Члан 5.
(1) Запослени имају право на плату из члана 2. овог за-

кона.
(2) Начин обрачуна и исплата плата јединствени су за 

запослене, а зависе од радног мјеста, платне групе и платне 
подгрупе.

(3) Плате се исплаћују у текућем мјесецу за претходни 
мјесец у складу са терминским мјесечним планом потро-
шње буџета Републике Српске (у даљем тексту: буџет).

(4) Средства за бруто плате обезбјеђују се у буџету.

Члан 6.
(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за 

пуно радно вријеме, према радном мјесту и одговарајућој 
платној групи и платној подгрупи.

(2) Основна плата из става 1. овог члана је производ 
цијене рада као израза вриједности за најједноставнији рад 
и коефицијента утврђеног према платној групи и платној 
подгрупи.

(3) Увећање основне плате за сваку навршену годину 
стажа осигурања износи:

1) до навршених 25 година 0,3%,
2) након навршених 25 година, свака наредна година 

0,5%.
(4) Накнаде за топли оброк и регрес урачунате су у 

износ основне плате из става 2. овог члана и не могу се 
посебно исказивати.

(5) Основна плата обрачуната у складу са овим чланом 
за пуно радно вријеме за редован рад не може бити нижа од 
утврђене најниже плате у Републици Српскoj.

Члан 7.
(1) Цијена рада је израз вриједности за најједностав-

нији рад и основ за обрачун основне плате.
(2) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) у 

току израде буџета сваке године са представницима репре-
зентативног гранског синдиката води преговоре о цијени 
рада за наредну годину.

(3) Акт о цијени рада потписују предсједник Владе и 
предсједник репрезентативног гранског синдиката.

(4) Акт из става 3. овог члана објављује се у “Службе-
ном гласнику Републике Српске”.

Члан 8.
(1) Ако се у једном од квартала не остварује буџет у 

пуном обиму, плате запослених умањују се до висине про-
цента мање остварених прихода буџета.

(2) Одлуку о проценту умањења плате доноси Влада, на 
приједлог Министарства финансија.

Члан 9.
Запослени у основној школи разврставају се у платне 

групе и платне подгрупе са сљедећим платним коефицијен-
тима за обрачун основне плате:

1) прва платна група:
1. прва платна подгрупа:

- директор основне школе која има више 
од 800 ученика (ВСС) ...................................................14,25;
- директор основне школе која има више 
од 800 ученика (ВШ).......................................................13,7;

2. друга платна подгрупа:
- директор основне школе која има од 401 
до 800 ученика (ВСС) .....................................................13,7;
- директор основне школе која има од 401 
до 800 ученика (ВШ) ....................................................13,15;

3. трећа платна подгрупа:
- директор основне школе која има до 
400 ученика (ВСС) ........................................................13,15;
- директор основне школе која има до 
400 ученика (ВШ) ...........................................................12,6;

2) друга платна група:
1. прва платна подгрупа:

- помоћник директора (VII степен стручне 
спреме - ВСС) ................................................................ 11,45;

2. друга платна подгрупа:
- стручни сарадници: педагог, психолог, логопед, 
дефектолог, социјални радник (VII степен стручне 
спреме - ВСС) ..................................................................10,9;


