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

- ванредни професор  ....................................................23,15;
2. друга платна подгрупа:

- доцент, професор високе школе, руководилац јединице за 
интерну ревизију ...........................................................21,05;

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

- наставник страног језика и вјештина, предавач високе 
школе, шеф рачуноводства универзитета, шеф службе уни-
верзитета, лектор ...........................................................18,40;

2. друга платна подгрупа:
- виши асистент .............................................................17,15;

3. трећа платна подгрупа:
- секретар организационе јединице .............................16,65;

4. четврта платна подгрупа:
- асистент, предавач страног језика на институту ......15,90;

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

- виши стручни сарадник, интерни ревизор, управник 
универзитетске спортске дворане, руководилац центра у 
организационој јединици, шеф студентске службе, шеф 
библиотеке, координатор у ректорату  ........................14,60;

2. друга платна подгрупа:
- библиотекар, стручни сарадник, стручни/умјетнички 
сарадник у настави, информатичар, референт за опште 
послове, референт за студентска питања, мрежни адми-
нистратор, виши лаборант, пројект-менаџер, систем-ин-
жењер (висока стручна спрема)  ..................................12,60;

3. трећа платна подгрупа:
- сложенији економско-финансијски послови, администра-
тивно-технички послови, референт за опште послове, ре-
ферент за студентска питања, референт за књиговодствене 
послове, библиотекар, технички секретар у кабинету рек-
тора, виши књижничар, технички секретар у организацио-
ној јединици (виша стручна спрема)  .........................  10,15;

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

- технички секретар у организационој јединици, лаборант-
техничар, технички сарадник за припрему наставе, опе-
ратер у лабораторији (висококвалификовани радник или 
средња стручна спрема)  .................................................8,95;

2. друга платна подгрупа:
- финансијско-рачуноводствени послови, књиговођа, опе-
ратер на рачунару, референт за опште послове, референт 
за студентска питања, књижничар, технички секретар у 
организационој јединици, виши књижничар, референт 
за оперативни рад дворане, референт за књиговодствене 
послове, административни радник (висококвалификовани 
радник или средња стручна спрема) .............................8,10;

3. трећа платна подгрупа:
- возач, кућни мајстор, ложач, радник на централи, гарде-
робер-економ, домаћица-рецепционер (висококвалифико-
вани радник или средња стручна спрема)  ..................  7,50;

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

- ложач, возач, кућни мајстор, радник на централи, башто-
ван (средња стручна спрема или квалификовани радник)  .
6,50;

2. друга платна подгрупа:
- чистачица, чувар, портир, курир, баштован 
(завршена основна школа или неквалификовани 
радник) .......................................................................... 5,80.”.

Члaн 2.
Члан 10. мијења се и гласи:

“Запослени у јавним установама студентског стандарда 
разврставају се у платне групе и платне подгрупе са сље-
дећим платним коефицијентима за обрачун основне плате:

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

- директор студентског центра .....................................17,15;
2. друга платна подгрупа:

- директор студентског дома ........................................15,90;
2) друга платна група:
1. прва платна подгрупа:

- помоћник директора - управник дома (висока стручна 
спрема)  ..........................................................................13,70;

2. друга платна подгрупа:
- секретар, рачуновођа, библиотекар, координатор за 
смјештај, исхрану, набавку и спорт и информатичар у сту-
дентском дому (висока стручна спрема) .....................12,60;

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

- библиотекар, секретар, рачуновођа, координатор за 
смјештај, исхрану, набавку и спорт у студентском дому 
(виша стручна спрема) ..................................................10,15;

2. друга платна подгрупа:
- библиотекар, секретар, рачуновођа (средња стручна 
спрема)  ............................................................................8,95;

3. трећа платна подгрупа:
- књиговођа, благајник, оператер, административни 
радник, шеф кухиње, референт за смјештај, исхрану и 
набавку, медицинска сестра у студентском дому (средња 
стручна спрема) ...............................................................8,10;

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

- економ, домар, кувар, ложач централног гријања 
(висококвалификовани радник или средња 
стручна спрема) ...............................................................7,50;

2. друга платна подгрупа:
- домар, ложач централног гријања, кувар, сервирка (ква-
лификовани радник или средња стручна спрема) ........6,50;

3. трећа платна подгрупа:
- портир, вешерка, сервирка, помоћни кувар и помоћно 
особље (полуквалификовани радник) ...........................6,40;

4. четврта платна подгрупа:
- ноћни чувар, чистачица и курир (завршена основна шко-
ла или неквалификовани радник) ............................... 5,80.”.

Члaн 3.
Oвaj зaкoн oбjaвљуje се у “Службeнoм глaснику Рe-

публикe Српскe”, a ступa нa снaгу 1. јуна 2021. године.

Број: 02/1-021-414/21 Предсједник
25. маја 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

911
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА 
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени Закона о платама за-
послених у области културе Републике Српске, који је 
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Девет-
наестој посебној сједници, одржаној 25. маја 2021. годи-
не, а Вијеће народа 27. маја 2021. године констатовало да 
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усвојеним Законом о измјени Закона о платама запослених 
у области културе Републике Српске није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у Ре-
публици Српској.

Број: 01-020-1843/21 Предсједник
27. маја 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у области културе Репу-

блике 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 кое-
фицијентима 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;

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, административно-
 технички 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 Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јуна 2021. године.
Број: 02/1-021-418/21 Предсједник
25. маја 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

912
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

ке 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 конститу-
тивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1847/21 Предсједник
27. маја 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

Члан 1.
У Закону о доприносима (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, бр. 114/17 и 112/19) послије члана 10. додаје се 
нови члан 10а, који гласи:


