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ке Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
167. сједници, одржаној 28.4.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ, 

СЈЕДИШТЕ ТРЕБИЊЕ 

1. Ања Даковић, дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом, поставља се на послове вршиоца ду-
жности помоћника директора Центра за пружање бесплатне 
правне помоћи, Сједиште Требиње на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1459/22 Предсједник 
28. априла 2022. године Владе, 
Бањалука Радован Вишковић, с.р. 

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних 
служби Републике Српске

На основу члана 7. став 3. Закона о платама запослених 
у органима управе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 66/18, 105/19 и 119/21), предсједник 
Владе Републике Српске, којег по овлашћењу Владе Репу-
блике Српске из тачке 4. Закључка Владе Републике Срп-
ске, број: 04/1-012-2-1424/22, од 28.4.2022. године, предста-
вља министар Министарства управе и локалне самоуправе, 
и Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби 
Републике Српске, 10.5.2022. године,  д о н о с е 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА

I
Оовм одлуком утврђује се цијена рада у износу од 110 КМ 

(словима: стотину десет КМ) за све запослене у министар-
ствима, другим републичким органима управе и стручним 
службама Владе Републике Српске.

II
Цијена рада из тачке I ове одлуке примјењиваће се на 

обрачун плата од 1. маја 2022. године и не односи се на 
доспјела и неисплаћена примања.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

ПОТПИСНИЦИ
Број: 04/1-012-1424-2/22 Број: 73/22
10. маја 2022. године 10. маја 2022. године
Предсједник Синдикат локалне самоуправе,
Владе управе и јавних служби
Републике Српске, Републике Српске,
Радован Вишковић, с.р.  Бранко Зеленовић, с.р.

На основу члана 7. став 3. Закона о платама запослених 
у јавним службама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 66/18, 105/19 и 119/21), предсједник 
Владе Републике Српске, којег по овлашћењу Владе Републи-
ке Српске из тачке 4. Закључка број: 04/1-012-2-1424/22, од 
28.4.2022. године, представља министар здравља и социјал-
не заштите, и Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних 
служби Републике Српске, 10.5.2022. године,  д о н о с е

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА

I
Овом одлуком утврђује се цијена рада у износу од 110 КМ 

(словима: стотину десет КМ) за све запослене у јавним слу-
жбама Републике Српске.

II
Цијена рада из тачке I ове одлуке примјењиваће се на 

обрачун плата од 1. маја 2022. године и не односи се на 
доспјела и неисплаћена примања.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

ПОТПИСНИЦИ

Број: 04/1-012-1424-2/22 Број: 74/22
10. маја 2022. године 10. маја 2022. године
Предсједник Синдикат локалне самоуправе,
Владе управе и јавних служби
Републике Српске, Републике Српске,
Радован Вишковић, с.р.  Бранко Зеленовић, с.р.

Синдикат здравства и социјалне заштите 
Републике Српске

На основу члана 7. став 3. Закона о платама запосле-
них лица у јавним установама у области здравства Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 49/21 и 119/21), предсједник Владе Републике Српске, 
којег по овлашћењу Владе Републике Српске датом тачком 
4. Закључка број: 04/1-012-2-1424/22, од 28.4.2022. годи-
не, представља министар здравља и социјалне заштите, и 
предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Ре-
публике Српске, 10.5.2022. године,  д о н о с е

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА

I
Овом одлуком утврђује се цијена рада у износу од 

159,50 КМ (словима: стотину педесет девет и 50/100 КМ) 
за сва запослена лица у јавним установама у области здрав-
ства Републике Српске.

II
Цијена рада из тачке I ове одлуке примјењиваће се на 

обрачун плата од 1. маја 2022. године и не односи се на 
доспјела и неисплаћена примања.

III
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о утврђивању цијене рада, број: 04/1-012-2-2398-1/19 и 
116/19, од 30.9.2019. године (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 83/19).

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1424-1/22 Број: 147/22
10. маја 2022. године 10. маја 2022. године
Предсједник Предсједник Синдиката  
Владе здравства и социјалне заштите
Републике Српске, Републике Српске,
Радован Вишковић, с.р.  Никола Црнчевић, с.р.

Синдикат правосуђа Републике Српске
На основу члана 7. став 3. Закона о платама запослених 

у институцијама правосуђа Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 66/18, 105/19 и 119/21), пред-
сједник Владе Републике Српске, којег по овлашћењу Владе 
Републике Српске из тачке 4. Закључка Владе Републике Срп-
ске, број: 04/1-012-2-1424/22, од 28.4.2022. године, предста-
вља министар правде Антон Касиповић,  и репрезентативни 
грански синдикат у области правосуђа – Синдикат правосуђа 
Републике Српске, који представља предсједник Синдиката 
Синиша Петровић, 10. маја 2022. године,  д о н о с е
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ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА

I
Овом одлуком утврђује се цијена рада у износу од 

110,00 КМ за запослене на које се примјењује Закон о пла-
тама запослених у институцијама правосуђа Републике 
Српске.

II
Цијена рада из тачке I ове одлуке примјењиваће се за 

обрачун плата од 1. маја 2022. године и не односи се на 
доспјела и неисплаћена примања.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1424-4/22 Број: 01-05/22
10. маја 2022. године 10. маја 2022. године
Предсједник Предсједник Синдиката  
Владе правосуђа
Републике Српске, Републике Српске,
Радован Вишковић, с.р.  Синиша Петровић, с.р.

Синдикат образовања, науке и културе 
Републике Српске

На основу члана 7. став 3. Закона о платама запосле-
них у основним и средњим школама и ђачким домовима 
у Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 11/19, 105/19, 49/21 и 119/21) и члана 7. став 3. 
Закона о платама запослених у области културе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/19, 
105/19, 49/21 и 119/21), предсједник Владе Републике 
Српске, којег по овлашћењу Владе Републике Српске да-
том тачком 4. Закључка Владе Републике Српске, број: 
04/1-012-2-1424/22, од 28. априла 2022. године, предста-
вља министар просвјете и културе, и Синдикат образо-
вања, науке и културе Републике Српске, 10. маја 2022. 
године,  д о н о с е

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА

I
Овом одлуком утврђује се цијена рада у износу од 110 КМ 

(словима: стотину десет конвертибилних марака) за запо-
слене у основним и средњим школама и ђачким домовима 
и за запослене у области културе Републике Српске.

II
Цијена рада из тачке I ове одлуке примјењиваће се на 

обрачун плата од 1. маја 2022. године и не односи се на 
доспјела и неисплаћена примања. 

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 Број: 192/22
Број: 04/1-012-2-1424-5/22 10. маја 2022. године
10. маја 2022. године Синдикат образовања, 
Предсједник науке и културе
Владе Републике Српске,
Републике Српске, предсједник,
Радован Вишковић, с.р.  Мр Драган Гњатић, с.р.

На основу члана 7. став 3. Закона о платама запослених 
у области високог образовања и студентског стандарда Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
11/19, 105/19, 49/21 и 119/21), предсједник Владе Републике 
Српске, којег по овлашћењу Владе Републике Српске датом 
тачком 4. Закључка Владе Републике Српске, број: 04/1-012-
2-1424/22, од 28. априла 2022. године, представља министар 
за научнотехнолошки развој, високо образовање и информа-
ционо друштво, и предсједник Синдиката образовања, науке 
и културе Републике Српске, 10. маја 2022. године,  д о н о с е 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ РАДА

I
Oвом одлуком утврђује се цијена рада у износу од 

110,00 КМ (словима: стотину десет конвертибилних мара-
ка) за лица запослена у јавним високошколским установа-
ма и јавним установама студентског стандарда у Републици 
Српској.

II
Цијена рада из тачке I ове одлуке примјењиваће се на 

обрачун плата од 1. маја 2022. године и не односи се на 
доспјела и неисплаћена примања.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1424-6/22 Број: 192-1/22
10. маја 2022. године 10. маја 2022. године
Предсједник  Предсједник Синдиката 
Владе образовања, науке и културе
Републике Српске, Републике Српске,
Радован Вишковић, с.р.  Мр Драган Гњатић, с.р.


