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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.

909
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;
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3. трећа платна подгрупа:
- наставник, библиотекар, секретар, рачуновођа (висока 
стручна спрема) .............................................................12,60;

4. четврта платна подгрупа:
- водитељ продуженог боравка, водитељ јутарњег чувања 
(висока стручна спрема)  ..............................................12,25;

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

- помоћник директора (виша стручна спрема) ........... 11,35;
2. друга платна подгрупа:

- наставник, учитељ (са завршеном учитељском школом и 
стручни учитељ музичке и ликовне културе), (виша струч-
на спрема) ...................................................................... 11,60;

3. трећа платна подгрупа:
- водитељ продуженог боравка, водитељ јутарњег 
чувања, библиотекар, секретар, рачуновођа 
(виша стручна спрема) ..................................................10,15;

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

- библиотекар, секретар, рачуновођа, наставник 
(који нема завршену учитељску школу), (средња 
стручна спрема)  ..............................................................8,95;

2. друга платна подгрупа:
- административно-финансијски радник, књижничар 
(средња стручна спрема)  ...............................................8,25;

3. трећа платна подгрупа:
- домар, возач, ложач (висококвалификовани радник или 
средња стручна спрема)  .................................................7,65;

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

- домар, ложач (квалификовани радник)  .....................  6,50;
2. друга платна подгрупа:
- ноћни чувар, чистачица, ложач (завршена основна

школа или неквалификовани радник) ........................ 5,80.”.

Члан 2.
Члан 10. мијења се и гласи:
“Запослени у средњој 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 средње школе која има више од 800 ученика 
(висока стручна спрема) ...............................................16,95;

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

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

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

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

- наставник средње школе, стручни сарадници: педагог, 
психолог, социјални радник, логопед, дефектолог (висока 
стручна спрема) .............................................................13,20;

3. трећа платна подгрупа:
- библиотекар, секретар, рачуновођа, координатор праксе 
ван школе (висока стручна спрема)  ...........................  12,60;

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

- наставник практичне наставе 
(виша стручна спрема)  ................................................  11,60;

2. друга платна подгрупа:
- библиотекар, секретар, рачуновођа, координатор праксе 
ван школе (виша стручна спрема) ...............................10,15;

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

- наставник практичне наставе (висококвалификовани рад-
ник) .................................................................................10,00;
- координатор праксе ван школе (висококвалификовани 
радник) .............................................................................9,25;

2. друга платна подгрупа:
- наставник практичне наставе (средња стручна 
спрема) .............................................................................9,65;
- библиотекар, секретар, рачуновођа, координатор праксе 
ван школе (средња стручна спрема)  ............................  8,95;

3. трећа платна подгрупа:
- књижничар, оператер, административни радник, финан-
сијски радник (средња стручна спрема) ......................  8,25;
- лаборант, сарадник у настави (висококвалификовани рад-
ник или средња стручна спрема)  ..................................8,25;

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

- економ, домар, ложач (висококвалификовани радник или 
средња стручна спрема) ..................................................7,65;

2. друга платна подгрупа:
- домар, ложач (квалификовани радник) .......................6,50;

3. трећа платна подгрупа:
- ноћни чувар, чистачица (завршена основна школа или  
неквалификовани радник)  .......................................... 5,80.”.

Члан 3.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Запослени у ђачким домовима разврставају се у плат-

не групе и платне подгрупе са сљедећим платним коефици-
јентима за обрачун основне плате:

1) прва платна група:
1. директор ђачког дома (висока стручна спрема) .....15,65;

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

- васпитач, педагог, психолог, логопед (висока стручна 
спрема)  ..........................................................................13,20;

2. друга платна подгрупа:
- библиотекар, секретар, рачуновођа (висока стручна спре-
ма)  ..................................................................................12,60;

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

- васпитач, библиотекар, секретар, рачуновођа, референт 
за смјештај у ђачком дому (виша стручна спрема) ....10,15;

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

3. трећа платна подгрупа:
- оператер, административни радник, медицинска 
сестра, књиговођа, благајник, шеф кухиње (средња 
стручна спрема) ...............................................................8,25;

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

- економ, домар, кувар, ложач централног гријања 
(висококвалификовани радник или средња стручна 
спрема) .............................................................................7,65;

2. друга платна подгрупа:
- домар, ложач централног гријања, кувар (квалификовани 
радник) .............................................................................6,50;

3. трећа платна подгрупа:
- портир, вешарица, помоћни кувар (полуквалификовани 
радник) .............................................................................6,40;
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4. четврта платна подгрупа:

- ноћни чувар, чистачица (завршена основна школа или 
неквалификовани радник) ........................................... 5,80.”.

Члан 4.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Запослени у основним школама за дјецу са сметња-

ма у развоју, основним музичким и балетским школама 
и средњим школама за ученике са посебним потребама 
и умјетничким школама 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 умјетничке школе која има више од 400 учени-
ка (висока стручна спрема) ..........................................16,30;
- директор умјетничке школе која има више од 400 учени-
ка (виша стручна спрема)  ............................................14,50;
- директор основне школе за дјецу са сметњама у развоју и 
средње школе за ученике са посебним потребама која има 
више од 100 ученика (висока стручна спрема)  ........  16,30;
- директор основне школе за дјецу са сметњама у развоју и 
средње школе за ученике са посебним потребама која има 
више од 100 ученика (виша стручна спрема) ...............4,50;

2. друга платна подгрупа:
- директор умјетничке школе која има до 400 ученика (ви-
сока стручна спрема) ....................................................15,65;
- директор умјетничке школе која има до 400 ученика 
(виша стручна спрема)  .................................................13,90;

- директор основне школе за дјецу са сметњама у разво-
ју и средње школе за ученике са посебним потребама која 
има до 100 ученика (висока стручна спрема) 15,65;
- директор основне школе за дјецу са сметњама у развоју и 
средње школе за ученике са посебним потребама која има 
до 100 ученика  (виша стручна спрема) ......................13,90;

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

- педагог, психолог, социјални радник, логопед, 
дефектолог, физиотерапеут, редукатор психомоторике, 
педагошки СИ терапеут (стручни сарадници), 
(висока стручна спрема) ...............................................13,20;

2. друга платна подгрупа:
- наставник средње школе (висока стручна 
спрема) ...........................................................................13,20;
- наставник основне школе, библиотекар, секретар, 
рачуновођа (висока стручна спрема) ...........................12,60;

3. трећа платна подгрупа:
- водитељ продуженог боравка (висока стручна 
спрема) ...........................................................................12,25;

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

- наставник, учитељ са завршеном учитељском школом и 
стручни учитељ музичке и ликовне културе (виша стручна 
спрема) ........................................................................... 11,60;
- медицинска сестра (виша стручна спрема) ..............10,75;

2. друга платна подгрупа:
- водитељ продуженог боравка, библиотекар, секретар, 
рачуновођа (виша стручна спрема) .............................10,15;

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

4. четврта платна подгрупа:
- оператер, административни радник, медицинска сестра, 
књиговођа, благајник (средња стручна спрема) ...........8,25;

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

- економ, домар, кувар, ложач централног гријања, 
возач (висококвалификовани радник или средња стручна 
спрема) .............................................................................7,65;

2. друга платна подгрупа:
- домар, ложач централног гријања, кувар, возач (квали-

фиковани радник) 6,50;
3. трећа платна подгрупа:

- портир, вешарица (полуквалификовани радник) ......  6,40;
4. четврта платна подгрупа:

- ноћни чувар, чистачица (завршена основна школа или 
неквалификовани радник) ........................................... 5,80.”.

Члан 5.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

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

Број: 02/1-021-416/21 Предсједник
25. маја 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

910
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 ОБЛАСТИ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о платама за-
послених у области високог образовања и студентског 
стандарда Републике Српске, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Деветнаестој посебној 
сједници, одржаној 25. маја 2021. године, а Вијеће народа 
27. маја 2021. године констатовало да усвојеним Законом 
о измјенама Закона о платама запослених у области висо-
ког образовања и студентског стандарда Републике Српске 
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1841/21 Предсједник
27. маја 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

ЗAКOН
O ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛATAМA ЗAПOСЛEНИХ У 
OБЛAСTИ ВИСOКOГ OБРAЗOВAЊA И СТУДEНТСКOГ 

СТAНДAРДA РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члaн 1.
У Закону о платама запослених у области високог обра-

зовања и студентског стандарда Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 11/19 и 105/19) члан 
9. мијења се и гласи:

“Запослени у јавним високошколским установама 
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:

- ректор универзитета ...................................................33,90;
2. друга платна подгрупа:

- декан, директор високе школе, проректор, редовни про-
фесор, финансијски директор, генерални секретар ...28,10;

3. трећа платна подгрупа:
- продекан .......................................................................25,60;


