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14. виши стручни сарадник – главни 
инжењер у полицијској управи

ВСС

16,65

15. руководилац писарнице и архиве у 
полицијској управи

ВСС

16. руководилац одсјека у полицијској 
станици

ВСС

17. руководилац групе и послови оружја 
у полицијској станици

ВСС

18. руководилац групе и послови путних 
исправа и оружја у полицијској станици

ВСС

IX платна група
19. инспектор у МУП-у у сједишту ВСС

1620. виши стручни сарадник у МУП-у у 
сједишту

ВСС

X платна група
21. виши стручни сарадник у поли-
цијској управи

ВСС 14,80

XI платна група
22. стручни сарадник за послове путних 
исправа и оружја – руководилац у поли-
цијској станици

ВШС
12,60

XII платна група
23. стручни сарадник у МУП-у у сје-
дишту

ВШС 12

XIII платна група
24. стручни сарадник – руководилац у 
полицијској управи

ВШС

11,25
25. стручни сарадник у полицијској 
управи

ВШС

XIV платна група
26. стручни сарадник – техничар ССС 9,70
XV платна група
27. стручни сарадник за депешни си-
стем и техничку подршку

ССС 9,45

XVI платна група
28. стручни сарадник у МУП-у у сје-
дишту

ССС

8,8529. стручни сарадник за издавање лич-
них докумената и регистрацију мотор-
них возила 

ССС

XVII платна група
30. стручни сарадник у полицијској 
управи

ССС 8,10.”.

Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
“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 25,60
II платна група
2. савјетник министра ВСС

24,30
3. начелник Хеликоптерске јединице ВСС 
III платна група
4. шеф Бироа за представке грађана ВСС

20,455. начелник одјељења у Хеликоптерској 
јединици

ВСС

IV платна група
6. члан Бироа за представке грађана ВСС 17,30
V платна група
7. наставник у Полицијској академији ВСС

8. виши стручни сарадник у МУП-у у 
сједишту

ВСС

16
9. психолог ВСС
10. пилот хеликоптера ВСС
11. главни инжењер за ваздухопловну 
технику

ВСС

VI платна група
12. преводилац ВСС 15,40
VII платна група
13. библиотекар ВСС

14,20
14. лектор ВСС
VIII платна група
15. секретар – координатор министра ССС 11,35
IX платна група
16. радно мјесто са ВКВ стручном спре-
мом

ВКВ 9,15

X платна група
17. стручни сарадник у МУП-у у сје-
дишту

ССС

8,85

18. медицински техничар ССС
19. технички секретар у МУП-у у сје-
дишту

ССС

20. технички секретар у полицијској 
управи у сједишту

ССС

21. ваздухопловни техничар ССС
XI платна група
22. технички секретар у полицијској 
станици

ССС

8,1023. магацинер ССС
24. благајник ССС
XII платна група
25. дактилограф ССС

7,5026. помоћни радник ССС
27. радник на одржавању ССС
XIII платна група
28. радно мјесто са КВ стручном спре-
мом

КВ 6,85

XIV платна група
29. радно мјесто са НСС НСС 5,70.”.

Члан 4.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јуна 2021. године.

Број: 02/1-021-422/21 Предсједник
25. маја 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

908
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 ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА 
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУЦИЈАМА 

ПРАВОСУЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о платама за-
послених у институцијама правосуђа Републике Српске, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
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Деветнаестој посебној сједници, одржаној 25. маја 2021. 
године, а Вијеће народа 27. маја 2021. године констато-
вало да усвојеним Законом о измјенама Закона о платама 
запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1844/21 Предсједник
27. маја 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ИНСТИТУЦИЈАМА ПРАВОСУЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у институцијама право-

суђа Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 66/18, 54/19 и 105/19) 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: 20,50;
2. судски администратор у суду са 60 или више судија - 

висока стручна спрема: 20,50;
3. руководилац унутрашње организационе јединице - 

висока стручна спрема: 16,95;
4. шеф рачуноводства - висока стручна спрема: 16,95;
5. виши стручни сарадник у Врховном суду: 19,35;
6. виши стручни сарадник у окружном суду и Вишем 

привредном суду: 16,95;
7. стручни сарадник у основном и Окружном привред-

ном суду: 15,75;
8. стручни савјетник у основном суду: 15,75;
9. стручни савјетник у окружном суду: 15,75;
10. референт са високом стручном спремом: 15,75;
2) друга платна група:
1. референт са вишом стручном спремом: 11,30;
3) трећа платна група:
1. референт са средњом стручном спремом: 8,96;
4) четврта платна група:
1. висококвалификовани радник: 7,66;
2. квалификовани радник: 6,61;
3. неквалификовани радник: 5,96.”.

Члан 2.
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: 

20,50;
2. руководилац унутрашње организационе јединице - 

висока стручна спрема: 16,95;
3. шеф рачуноводства - висока стручна спрема: 16,95;
4. стручни сарадник у Републичком јавном и окружном 

јавном тужилаштву: 19,35;
5. стручни савјетник у окружном јавном тужилаштву: 

15,75;
6. референт са високом стручном спремом: 15,75;
2) друга платна група:
1. шеф тужилачких истражилаца: 22,45;

2. тужилачки истражилац: 20,50;
3) трећа платна група:
1. референт са вишом стручном спремом: 11,30;
4) четврта платна група:
1. референт са средњом стручном спремом: 8,96;
5) пета платна група:
1. висококвалификовани радник: 7,66;
2. квалификовани радник: 6,61;
3. неквалификовани радник: 5,96.”.

Члан 3.
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: 30,29;
2. замјеник правобраниоца Републике Српске: 26,00;
3. помоћник правобраниоца Републике Српске: 21,30;
4. начелник одјељења: 19,35;
5. секретар Правобранилаштва: 18,10;
6. руководилац одсјека: 16,95;
7. шеф рачуноводства, шеф писарнице и интерни реви-

зор: 16,95;
8. стручни сарадник са високом стручном спремом: 15,75;
2) друга платна група:
1. сарадник са вишом стручном спремом: 11,30;
3) трећа платна група:
1. сарадник са средњом стручном спремом: 8,96;
4) четврта платна група:
1. послови висококвалификованог радника: 7,66;
2. послови квалификованог радника: 6,61;
3. послови неквалификованог радника: 5,96.”.

Члан 4.
Члан 17. мијења се и гласи:
“Коефицијенти за обрачун основне плате директора, за-

мјеника и помоћника у Установама за извршење кривичних 
и прекршајних санкција (у даљем тексту: Установа) износе:

1) директор Установе: 29,20;
2) замјеник директора Установе: 27,15;
3) помоћник директора Установе: 21,30.”.

Члан 5.
Члан 18. мијења се и гласи:
“Коефицијенти за обрачун основне плате полицајаца у 

Установама, у зависности од послова и задатака које оба-
вљају, износе:

1) замјеник помоћника директора за службу обезбјеђе-
ња: 18,10;

2) начелник полиције: 15,75;
3) наредник полиције I класе: 14,60;
4) наредник полиције: 13,50;
5) старији полицајац I класе: 12,80;
6) старији полицајац: 12,70;
7) полицајац I класе: 11,60;
8) полицајац: 11,10.”.

Члан 6.
Члан 19. мијења се и гласи:
“Плате осталих запослених разврставају се у платне 

групе и одређују им се сљедећи коефицијенти за обрачун 
основне плате:
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1) прва платна група:
1. руководиоци унутрашњих организационих јединица: 

18,50;
2. шеф рачуноводства: 16,95;
3. шефови одјељења и васпитачи васпитних колектива: 

16,35;
4. виши стручни сарадник са високом стручном спре-

мом: 15,75;
2) друга платна група:
1. виши стручни сарадник са вишом стручном спремом: 

11,30;
3) трећа платна група:
1. стручни сарадник са средњом стручном спремом: 

8,96;
2. инструктор: 8,96;
4) четврта платна група:
1. послови висококвалификованог радника: 7,66;
2. послови квалификованог радника: 6,61;
3. послови неквалификованог радника: 5,96.”.

Члан 7.
Члан 22. мијења се и гласи:
“За плате запослених у Судској полицији Републике 

Српске (у даљем тексту: Судска полиција) одређују се сље-
дећи коефицијенти за обрачун основне плате:

1) директор Судске полиције: 27,15;
2) инспектор Судске полиције: 22,45;
3) начелник окружног центра Судске полиције: 19,35;
4) замјеник начелника окружног центра Судске поли-

ције: 16,95;
5) помоћник начелника окружног центра Судске поли-

ције: 14,60;
6) командир интервентне јединице Судске полиције: 

14,60;
7) помоћник командира интервентне јединице Судске 

полиције: 13,35;
8) виши наредник Судске полиције: 12,80;
9) наредник Судске полиције: 12,70;
10) виши полицајац Судске полиције: 11,60;
11) судски полицајац: 11,10;
12) референт са средњом стручном спремом: 8,96.”.

Члан 8.
Члан 23. мијења се и гласи:
“За плате запослених у Центру за едукацију судија и 

јавних тужилаца Републике Српске (у даљем тексту: Цен-
тар) одређују се сљедећи коефицијенти за обрачун основне 
плате:

1) прва платна група:
1. директор Центра: 29,20;
2. помоћник директора: 24,80;
3. начелник одјељења: 19,35;
4. виши стручни сарадник са високом стручном спре-

мом: 15,75;
2) друга платна група:
1. виши стручни сарадник са вишом стручном спремом: 

11,30;
3) трећа платна група:
1. стручни сарадник са средњом стручном спремом: 

8,96;
4) четврта платна група:
1. послови висококвалификованог радника: 7,66;
2. послови квалификованог радника: 6,61;
3. послови неквалификованог радника: 5,96.”.

Члан 9.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јуна 2021. године.

Број: 02/1-021-420/21 Предсједник
25. маја 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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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 ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 
ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ 

ШКОЛАМА И ЂАЧКИМ ДОМОВИМА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о платама за-
послених у основним и средњим школама и ђачким домо-
вима у Републици Српској, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Деветнаестој посебној сједни-
ци, одржаној 25. маја 2021. године, а Вијеће народа 27. маја 
2021. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама Закона о платама запослених у основним и средњим 
школама и ђачким домовима у Републици Српској није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1842/21 Предсједник
27. маја 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ 
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ЂАЧКИМ 

ДОМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у основним и средњим 

школама и ђачким домовима у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 11/19 и 105/19) члан 
9. мијења се и гласи:

“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 
(висока стручна спрема) ...............................................16,95;
- директор основне школе која има више од 800 ученика 
(виша стручна спрема) ..................................................15,10;

2. друга платна подгрупа:
- директор основне школе која има од 401 до 800 ученика 
(висока стручна спрема) ...............................................16,30;
- директор основне школе која има од 401 до 800 ученика 
(виша стручна спрема)  .................................................14,50;

3. трећа платна подгрупа:
- директор основне школе која има до 400 ученика (висока 
стручна спрема)  ............................................................15,65;
- директор основне школе која има до 400 ученика (виша 
стручна спрема) ............................................................  13,90;

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

- помоћник директора (висока стручна спрема).........13,70;
2. друга платна подгрупа:

- стручни сарадници: педагог, психолог, логопед, дефекто-
лог, социјални радник (висока стручна спрема) ........13,20;


