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5. лицима која су ангажована на пословима 
 обезбјеђења предсједника Владе, на основни 
 коефицијент утврђен за послове и задатке у 
 органу у коме су стално запослени, утврђује 
 се додатни коефицијент ........................................ 18,04”.

Члан 5.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Запослени који немају статус државног службеника 

разврставају се у платне групе и одређује им се сљедећи 
коефицијент за обрачун основне плате:
1) прва платна група: начелници сектора, 
 шеф кабинета министра .........................................33,37;
2) друга платна група: начелници одјељења, 
 шеф Бироа за односе са јавношћу .........................28,47;
3) трећа платна група: руководиоци унутрашњих 
 организационих дијелова, шеф рачуноводства ....26,70;
4) четврта платна група: виши стручни сарадници 
 са високом стручном спремом ...............................24,86;
5) пета платна група: стручни сарадници са 
 вишом стручном спремом ......................................18,04;
6) шеста платна група: стручни сарадници са 
 средњом стручном спремом ...................................14,62;
7) седма платна група: КВ - радно мјесто 
 квалификованог радника ........................................10,94;
8) осма платна група: радно мјесто 
 неквалификованог радника .................................. 10,19”.

Члан 6.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2022. године.
Број: 02/1-021-765/22 Потпредсједник
6. јула 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р .

1373
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА 
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о платама за-
послених у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усво-
јила на Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 6. јула 
2022. године, а Вијеће народа 13. јула 2022. године конста-
товало да се усвојени Закон о измјенама Закона о платама 
запослених у Министарству унутрашњих послова Репу-
блике Српске не односи на витални национални интерес 
ниједног од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3059/22 Предсједник
13. јула 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ 

У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у Министарству уну-

трашњих послова Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 66/18, 36/19, 105/19, 49/21 и 119/21) 
члан 10. мијења се и гласи:

“Коефицијенти за обрачун основне плате из члана 5. 
став 2. овог закона за полицијске службенике, у зависности 
од послова и задатака које обављају, износе:

I платна група
1. директор полиције ВСС 52,99
II платна група
2. замјеник директора полиције ВСС 50,39
III платна група
3. начелник Управе полиције ВСС

47,69

4. начелник Управе криминалистичке 
полиције ВСС

5. начелник Управе за организовани и 
тешки криминалитет ВСС

6. начелник Управе за борбу против те-
роризма и екстремизма ВСС

7. начелник Управе за обезбјеђење лич-
ности и објеката ВСС

8. начелник Управе за полицијску подр-
шку ВСС

IV платна група
9. командант Специјалне антитеро-
ристичке јединице ВСС

45,9410. начелник Управе за полицијску обуку ВСС
11. начелник Службе за заштиту ин-
тегритета и законитости у раду ВСС

V платна група
12. начелник Центра за обуку ВСС

44,4413. начелник полицијске управе I кате-
горије ВСС

14. командант Жандармерије ВСС
VI платна група
15. замјеник начелника Управе полиције ВСС

42,59

16. замјеник начелника Управе кримина-
листичке полиције ВСС

17. замјеник начелника Управе за орга-
низовани и тешки криминалитет ВСС

18. замјеник начелника Управе за борбу 
против тероризма и екстремизма ВСС

19. замјеник начелника Управе за обе-
збјеђење личности и објеката ВСС

20. замјеник начелника Управе за поли-
цијску подршку ВСС

21. начелник полицијске управе II кате-
горије ВСС

VII платна група
22. замјеник начелника Управе за поли-
цијску обуку ВСС

40,7423. замјеник команданта Специјалне ан-
титерористичке јединице ВСС

24. начелник полицијске управе III кате-
горије ВСС

VIII платна група
25. предсједник Полицијског одбора ВСС

38,74

26. члан Полицијског одбора ВСС
27. стручни савјетник ВСС
28. замјеник начелника Центра за обуку ВСС
29. замјеник начелника полицијске упра-
ве I категорије ВСС

30. замјеник команданта Жандармерије ВСС
IX платна група
31. начелник јединице у МУП-у у сје-
дишту ВСС

36,8432. помоћник команданта Специјалне 
антитерористичке јединице ВСС

33. замјеник начелника полицијске упра-
ве II категорије ВСС
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Х платна група
34. помоћник начелника полицијске 
управе I категорије ВСС

34,9935. замјеник начелника полицијске упра-
ве III категорије ВСС

XI платна група
36. помоћник команданта Жандармерије ВСС

33,74
37. начелник сектора у полицијској упра-
ви I категорије ВСС

38. помоћник начелника полицијске 
управе II категорије ВСС

XII платна група
39. начелник дежурног оперативног 
центра ВСС

32,84

40. начелник oдјељења у МУП-у у сје-
дишту ВСС

41. главни инспектор у МУП-у у сје-
дишту ВСС

42. начелник сектора у полицијској упра-
ви II категорије ВСС

43. командир тима у Специјалној антите-
рористичкој јединици ВСС

44. командир тима у Центру за обуку ВСС
45. начелник одјељења у полицијској 
управи III категорије ВСС

XIII платна група 
46. инспектор у Специјалној антитерори-
стичкој јединици ВСС

30,6447. инспектор специјалиста – I пратилац 
личности ВСС

48. инспектор у Центру за обуку ВСС
XIV платна група
49. шеф одсјека у МУП-у у сједишту ВСС

29,84
50. руководилац лабораторије у Крими-
налистичко-техничком центру ВСС

51. начелник одјељења у полицијској 
управи ВСС

52. руководилац тима у МУП-у у сје-
дишту ВСС

XV платна група
53. командир Јединице жандармерије ВСС 29,39
XVI платна група
54. предсједник првостепене дисциплин-
ске комисије ВСС 28,94

XVII платна група
55. инспектор у МУП-у у сједишту ВСС

28,04

56. инспектор специјалиста – II пратилац 
личности ВСС

57. инспектор – I пратилац личности 
директора полиције ВСС

58. командир полицијске станице I и II 
категорије ВСС

59. командир Полицијске станице за ин-
тервенције ВСС

60. вјештак за криминалистичко-технич-
ка испитивања ВСС

61. замјеник командира Јединице жан-
дармерије ВСС

XVIII платна група
62. командир полицијске станице III и IV 
категорије ВСС 27,34

XIX платна група
63. замјеник командира полицијске ста-
нице I и II категорије ВСС

27,0464. руководилац смјене у дежурном опе-
ративном центру ВСС

65. руководилац оперативног дежурства 
у полицијској управи ВСС

66. инспектор у сектору полиције у по-
лицијској управи ВСС

67. замјеник командира Полицијске ста-
нице за интервенције ВСС

68. шеф одсјека у полицијској управи ВСС
XX платна група
69. замјеник командира полицијске ста-
нице III и IV категорије ВСС 26,04

XXI платна група
70. вођа групе у Специјалној антитеро-
ристичкој јединици ВШС 27,94

XXII платна група
71. инспектор – I пратилац личности ВСС

25,1972. инспектор у полицијској управи у 
сједишту ВСС

XXIII платна група
73. шеф смјене оперативног дежурства у 
полицијској управи ВСС

74. инспектор у полицијској станици ВСС

24,1975. помоћник командира полицијске ста-
нице I категорије у полицијској управи I 
категорије

ВСС

XXIV платна група
76. полицајац специјалиста у Специјал-
ној антитерористичкој јединици ССС 24,49

XXV платна група
77. оперативни дежурни у дежурном 
оперативном центру ВШС

23,09
78. инспектор у МУП-у у сједишту ВШС
XXVI платна група
79. полицајац специјалиста за заштиту 
личности ССС 22,64

XXVII платна група
80. помоћник командира у полицијској 
станици ВШС

22,6481. инспектор – II пратилац личности ВШС
82. командир станичног одјељења полиције ВШС
83. вођа сектора I категорије ВШС
XXVIII платна група
84. вођа тима у Јединици жандармерије ССС

22,29
85. вођа групе у Јединици жандармерије ССС
XXIX платна група
86. шеф смјене у полицијској станици и 
јединици полиције ВШС

22,14
87. оперативни дежурни у полицијској 
управи ВШС

XXX платна група
88. полицајац у Јединици жандармерије ССС

22,1489. криминалистички полицајац у Једи-
ници за посебне послове ССС

XXXI платна група
90. инспектор у полицијској управи у 
сједишту и полицијској станици ВШС 21,74

XXXII платна група
91. криминалистички полицајац у 
МУП-у у сједишту ССС 21,34

ХХХIII платна група
92. полицајац – руковалац МТС – вези-
ста у Јединици жандармерије ССС

20,34
93. криминалистички техничар у поли-
цијској управи и полицијској станици ССС
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XXXIV платна група
94. криминалистички техничар – фо-
тограф у Криминалистичко-техничком 
центру

ССС

19,59

95. криминалистички техничар – ла-
борант у Криминалистичко-техничком 
центру

ССС

96. полицајац за обезбјеђење Специјалне 
антитерористичке јединице – дежурни 
полицајац

ССС

97. криминалистички полицајац у поли-
цијској управи и полицијској станици ССС

98. полицајац – ПДЗ техничар у МУП-у 
у сједишту и полицијској управи ССС

99. шеф смјене у полицијској станици ССС
100. вођа сектора у полицијској станици ССС
101. вођа саобраћајног сектора у поли-
цијској станици ССС

102. полицајац у МУП-у у сједишту ССС
103. полицајац у полицијској станици за 
интервенције ССС

XXXV платна група
104. полицајац у полицијској управи и 
полицијској станици ССС 18,74”.

Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Коефицијенти за обрачун основне плате из члана 5. 

став 2. овог закона за државне службенике, у зависности од 
послова и задатака које обављају, износе:

I платна група
1. начелник Службе министра ВСС

45,94
2. начелник управе ВСС
II платна група
3. замјеник начелника управе ВСС 40,74
III платна група
4. стручни савјетник ВСС 38,74
IV платна група
5. начелник Јединице ВСС 36,84
V платна група
6. начелник одјељења у МУП-у у сје-
дишту ВСС 31,84

VI платна група
7. руководилац одсјека у МУП-у у сје-
дишту ВСС

28,94

8. виши стручни сарадник – главни ин-
жењер у МУП-у у сједишту ВСС

9. виши стручни сарадник – координатор 
у МУП-у у сједишту ВСС

10. инспектор – координатор у МУП-у у 
сједишту ВСС

11. начелник одјељења у полицијској 
управи I и II категорије ВСС

VII платна група
12. начелник одјељења у полицијској 
управи III категорије ВСС 28,04

VIII платна група
13. руководилац одсјека у полицијској 
управи ВСС

27,04

14. виши стручни сарадник – главни ин-
жењер у полицијској управи ВСС

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

26,0420. виши стручни сарадник у МУП-у у 
сједишту ВСС

X платна група
21. виши стручни сарадник у поли-
цијској управи ВСС 24,19

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

ВШС 20,79

XII платна група
23. стручни сарадник у МУП-у у сје-
дишту ВШС 19,89

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

18,74
25. стручни сарадник у полицијској 
управи ВШС

XIV платна група
26. стручни сарадник – техничар ССС 16,64
XV платна група
27. стручни сарадник за депешни систем 
и техничку подршку ССС 16,29

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

15,3429. стручни сарадник за издавање лич-
них докумената и регистрацију мотор-
них возила 

ССС

XVII платна група
30. стручни сарадник у полицијској 
управи ССС 14,14”.

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 39,89
II платна група
2. савјетник министра ВСС

38,74
3. начелник Хеликоптерске јединице ВСС
III платна група
4. шеф Бироа за представке грађана ВСС 32,84
5. начелник одјељења у Хеликоптерској 
јединици ВСС

IV платна група
6. члан Бироа за представке грађана ВСС 28,04
V платна група
7. наставник у Полицијској академији ВСС

26,04

8. виши стручни сарадник у МУП-у у 
сједишту ВСС

9. психолог ВСС
10. пилот хеликоптера ВСС
11. главни инжењер за ваздухопловну 
технику ВСС
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VI платна група
12. преводилац ВСС 25,09
VII платна група
13. библиотекар ВСС 23,2414. лектор ВСС
VIII платна група
15. секретар – координатор министра ССС 18,89
IX платна група
16. радно мјесто са ВКВ стручном спре-
мом ВКВ 15,79

X платна група
17. стручни сарадник у МУП-у у сједишту ССС

15,34
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

14,1423. магационер ССС
24. благајник ССС
XII платна група
25. дактилограф ССС

13,2426. помоћни радник ССС
27. радник на одржавању ССС
XIII платна група
28. радно мјесто са КВ стручном спре-
мом КВ 12,19

XIV платна група
29. радно мјесто са НСС НСС 10,39”.

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

блике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2022. године.
Број: 02/1-021-766/22 Потпредсједник
6. јула 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Д енис Шулић, с.р.

1374
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  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 
Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 6. јула 2022. 
године, а Вијеће народа 13. јула 2022. године констатовало 
да се усвојени Закон о измјенама Закона о платама запосле-
них у институцијама правосуђа Републике Српске не одно-
си на витални национални интерес ниједног од конститу-
тивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3060/22 Предсједник
13. јула 2022. 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 пра-

восуђа Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 66/18, 54/19, 105/19, 49/21 и 119/21) 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: 32,91;
2. судски администратор у суду са 60 или више судија - 

висока стручна спрема: 32,91;
3. руководилац унутрашње организационе јединице - 

висока стручна спрема: 27,47;
4. шеф рачуноводства - висока стручна спрема: 27,47;
5. виши стручни сарадник у Врховном суду: 31,15;
6. виши стручни сарадник у окружном суду и Вишем 

привредном суду: 27,47;
7. стручни сарадник у основном и Окружном привред-

ном суду: 25,63;
8. стручни савјетник у основном суду: 25,63;
9. стручни савјетник у окружном суду: 25,63;
10. референт са високом стручном спремом: 25,63;
2) друга платна група:
1. референт са вишом стручном спремом: 18,81;
3) трећа платна група:
1. референт са средњом стручном спремом: 15,49;
4) четврта платна група:
1. висококвалификовани радник: 13,46;
2. квалификовани радник: 11,82;
3. неквалификовани радник: 10,80”.

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: 

32,91;
2. руководилац унутрашње организационе јединице - 

висока стручна спрема: 27,47;
3. шеф рачуноводства - висока стручна спрема: 27,47;
4. стручни сарадник у Републичком јавном и окружном 

јавном тужилаштву: 31,15;
5. стручни савјетник у окружном јавном тужилаштву: 

25,63;
6. референт са високом стручном спремом: 25,63;
2) друга платна група:
1. шеф тужилачких истражилаца: 35,90;
2. тужилачки истражилац: 32,91;
3) трећа платна група:
1. референт са вишом стручном спремом: 18,81;
4) четврта платна група:
1. референт са средњом стручном спремом: 15,49;
5) пета платна група:
1. висококвалификовани радник: 13,46;
2. квалификовани радник: 11,82;
3. неквалификовани радник: 10,80”.

Члан 3.
Члан 15. мијења се и гласи:
“Плате запослених у Правобранилаштву Републике 

Српске (у даљем тексту: Правобранилаштво) разврставају 


