27.5.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

усвојеним Законом о измјени Закона о платама запослених
у области културе Републике Српске није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1843/21
27. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у области културе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
11/19 и 105/19) члан 9. мијења се и гласи:
“Запослени у установама културе разврставају се у
платне групе и платне подгрупе са сљедећим платним коефицијентима за обрачун основне плате:
1) прва платна група:
1. прва платна подгрупа:
- директор установе републичког нивоа
(висока стручна спрема) ......................................... 19,50;
2. друга платна подгрупа:
- директор установе матичног нивоа (висока стручна
спрема) ..................................................................... 16,95;
3. трећа платна подгрупа:
- директор установе нивоа јединице локалне
самоуправе (висока стручна спрема) .................... 14,35;
2) друга платна група:
1. прва платна подгрупа:
- глумац првак (висока стручна спрема) ................. 17,10;
2. друга платна подгрупа:
- музејски савјетник, музејски педагог - савјетник,
документариста савјетник, информатичар савјетник,
конзерватор-рестауратор савјетник, библиотекар
савјетник, библиограф савјетник, археограф
савјетник, информатор савјетник, документариста
савјетник, умјетнички директор, технички директор
(висока стручна спрема) ......................................... 15,80;
3. трећа платна подгрупа:
- виши кустос, виши библиотекар, виши библиограф,
виши археограф, виши информатор, виши
конзерватор, виши информатичар, виши музејски
педагог, виши документариста и виши
конзерватор - рестауратор (висока стручна
спрема) ..................................................................... 14,50;
4. четврта платна подгрупа:
- послови стручних сарадника, конзерватор,
рестауратор-конзерватор, драматург, глумац,
историчар умјетности, етнолог, археолог, архивиста,
кустос, кустос-педагог, зоолог, библиотекар,
графички дизајнер, сценограф, костимограф,
камерман, технолог, монтажер, продуцент, редитељ,
лектор, музејски педагог, библиограф, археограф,
документариста, аудио-видео дизајнер, вајар,
биолог, информатичар, информатор, менаџер
за односе са јавношћу, маркетинг менаџер,
умјетнички фотограф (висока стручна спрема) ... 13,20;
5. пета платна подгрупа:
- секретар установе, шеф рачуноводства (висока
стручна спрема) ...................................................... 12,60;
3) трећа платна група:
1. прва платна подгрупа:
- виши препаратор, виши музејски техничар,
виши књижничар, глумац, суфлер, инспицијент,
пропагандиста (виша стручна спрема) ................. 10,75;
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2. друга платна подгрупа:
секретар, шеф рачуноводства, књиговођа,
организатор финансијских и благајничких
послова, референт финансијских послова и
наплате (виша стручна спрема) ............................. 10,15;
4) четврта платна група:
1. конзерватор, столар, моделар, фотограф,
тон-мајстор, мајстор свјетла, мајстор сцене,
електроинсталатер, декоратер, тапетар,
референт противпожарне заштите, бравар
(висококвалификовани радник) ............................... 8,95;
5) пета платна група:
1. прва платна подгрупа:
- музејски техничар, препаратор, књижничар,
књиговезац, архивски техничар, шминкер-маскер,
декоратер, суфлер-инспицијент, лаборант,
аниматор, гардеробер-магационер, организатор,
секретар, шеф рачуноводства, глумац, фотограф,
каширер (средња стручна спрема) .......................... 8,95;
2. друга платна подгрупа:
- књиговођа, финансијски књиговођа, благајник,
референт за обрачун плата, административнотехнички секретар, референт за финансијске
послове, билетар (средња стручна спрема) ............ 8,10;
6) шеста платна група:
1. прва платна подгрупа:
- послови заштите књижног фонда, каниста, спикер,
расвјетљивач, реквизитер, бински радник, кројач,
референт набавке и продаје, возач, курир,
дактилограф, технички послови, домар, економ,
референт противпожарне заштите (квалификовани
радник) ....................................................................... 6,50;
2. друга платна подгрупа:
- хигијеничар, портир, ноћни чувар, спремачица
сцене, телефониста централе (завршена основна
школа или неквалификовани радник) .................. 5,80.”.
-

Члан 2.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јуна 2021. године.
Број: 02/1-021-418/21
25. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

912
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О
ДОПРИНОСИМА

Проглашавам Закон о допуни Закона о доприносима,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Деветнаестој посебној сједници, одржаној 25. маја 2021.
године, а Вијеће народа 27. маја 2021. године констатовало
да усвојеним Законом о допуни Закона о доприносима није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1847/21
27. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

Члан 1.
У Закону о доприносима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 112/19) послије члана 10. додаје се
нови члан 10а, који гласи:
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“Члан 10а.
(1) Основица доприноса за лица која су обвезници доприноса из члана 3. став 1. тачка 1) овог закона не може
бити нижа од најниже бруто плате у Републици, утврђеној
у складу са прописима којима се уређује рад, а која је важећа у мјесецу за који се доприноси обрачунавају.
(2) У случају да је лице запослено на непуно радно
вријеме код више правних или физичких лица из члана 3.
став 1. тачка 1) овог закона, а збир личних примања не прелази најнижу бруто плату из става 1. овог члана, обрачун и
уплату доприноса врше исплатиоци сразмјерно обрачунатим личним примањима до износа најниже плате у Републици, утврђеној у складу са прописима којима се уређује
рад, а која је важећа у мјесецу за који се доприноси обрачунавају.
(3) Услове, начин обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса из овог члана министар уређује правилником
прописаним чланом 27. овог закона.”.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 2.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јула 2021. године.

Број: 02/1-021-411/21
25. маја 2021. године
Бањалука

Број: 02/1-021-424/21
25. маја 2021. године
Бањалука

915

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

913
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

ној сједници, одржаној 25. маја 2021. године, донијела је
сљедећу

ОД Л У КУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ЗАКОНА
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ЈАВНИМ
УСТАНОВАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У поступку доношења Закона о платама запослених
лица у јавним установама у области здравства Републике
Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози
да наведени закон раније ступи на снагу.

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава
Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. став 3.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна
скупштина Републике Српске, на Деветнаестој посебној сједници, одржаној 25. маја 2021. године, донијела је
сљедећу

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О
ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Проглашавам Закон о измјенама Закона о порезу на доходак, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 19. посебној сједници, одржаној 25. маја 2021. године, а Вијеће народа 27. маја 2021. године констатовало да
усвојеним Законом о измјенама Закона о порезу на доходак
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1846/21
27. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19 и 123/20) у
члану 10. у ставу 3. у тачки 1) број: “6.000” замјењује се
бројем: “8.400”.
У тачки 2) број: “900” замјењује се бројем: “1.800”.
Члан 2.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јула 2021. године.
Број: 02/1-021-423/21
25. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

914
На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава
Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. став 3.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна
скупштина Републике Српске, на Деветнаестој посеб-

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

ОД Л У КУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У поступку доношења Закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани
разлози да наведени закон раније ступи на снагу.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-421/21
25. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

916
На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава
Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. став 3.
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна
скупштина Републике Српске, на Деветнаестој посебној сједници, одржаној 25. маја 2021. године, донијела је
сљедећу

ОД Л У КУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У
ИНСТИТУЦИЈАМА ПРАВОСУЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У поступку доношења Закона о измјенама Закона о
платама запослених у институцијама правосуђа Републике
Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози
да наведени закон раније ступи на снагу.

