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8) накнаду по основу обављања функције предсједника 

или повјереника репрезентативне синдикалне организације.
(2) Висина накнаде из става 1. овог члана одређује се 

посебним колективним уговором.

Члан 36.
(1) Здравствене установе су дужне да извјештавају 

Министарство здравља и социјалне заштите о подацима о 
обрачунатим и исплаћеним платама.

(2) Здравствене установе су дужне да извјештаје из става 1. 
овога члана достављају до 20. у мјесецу за претходни мјесец.

(3) Министар здравља и социјалне заштите доноси пра-
вилник о садржају и начину извјештавања здравствених 
установа из става 1. овог члана.

ГЛАВА IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.
(1) Министар здравља и социјалне заштите ће у року 

од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети 
правилник из члана 36. став 3. овог закона.

(2) У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог за-
кона ускладиће се са законом сви подзаконски акти којима 
су уређени обрачун и исплата плата и других личних при-
мања запослених у јавним установама у области здравства 
Републике Српске.

Члан 38.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о платама запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 49/21 и 119/21).

Члан 39.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2022. године.

Број: 02/1-021-760/22 Потпредсједник
6. јула 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1372
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 ОРГАНИМА УПРАВЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о платама за-
послених у органима управе Републике Српске, који је На-
родна 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 запослених у 
органима управе Републике Српске не односи на витални 
национални интерес ниједног од конститутивних народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-3058/22 Предсједник
13. јула 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОРГАНИМА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у органима управе Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 66/18, 105/19 и 119/21) члан 9. мијења се и гласи:

“Државни службеници које поставља Влада разврста-
вају се у двије платне групе и одређује им се сљедећи кое-
фицијент за обрачун основне плате:
1) прва платна група: помоћник министра, секретар 
 министарства, руководилац републичке управе
 и републичке управне организације, директор 
 централне јединице за хармонизацију интерне 
 ревизије ....................................................................40,57;

2) друга платна група:
1. прва подгрупа: замјеник и помоћник руководиоца 
 републичке управе и републичке управне 
 организације ............................................................38,74;
2. друга подгрупа: секретар Агенције за државну 
 управу. .................................................................... 36,05”.

Члан 2.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) У трећу платну групу разврставају се државни 

службеници који руководе унутрашњим организационим 
јединицама и високостручни државни службеници које ра-
споређује руководилац органа.

(2) Државни службеници из става 1. овог члана ра-
зврставају се у платне подгрупе на основу радног мјеста, 
руковођења, сложености и одговорности и одређује им се 
сљедећи коефицијент за обрачун основне плате:

1) трећа платна група:
1. прва подгрупа: руководилац одјељења, главни 
 инспектор и руководилац јединице за интерну 
 ревизију ....................................................................33,37;
2. друга подгрупа: стручни савјетник .......................32,14;
3. трећа подгрупа: руководилац одсјека и 
 руководилац бироа ..................................................28,47;
4. четврта подгрупа: интерни ревизори .................. 26,70”.

Члан 3.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Државни службеници који не руководе унутрашњом 

организационом јединицом разврставају се у платне групе и 
одређује им се сљедећи коефицијент за обрачун основне плате:
1) четврта платна група: инспектори.........................26,70;
2) пета платна група: виши стручни сарадници 
 са високом стручном спремом ...............................24,86;
3) шеста платна група: стручни сарадници са 
 вишом стручном спремом ......................................18,04;
4) седма платна група: стручни сарадници са 
 средњом стручном спремом ................................. 14,62”.

Члан 4.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Именована и постављена лица која немају статус др-

жавног службеника разврставају се у платне групе и одре-
ђује им се сљедећи коефицијент за обрачун основне плате:

1) прва платна група:
1. генерални секретар Владе ......................................47,17;
2. шеф Кабинета предсједника Владе .......................45,48;
3. савјетници у Кабинету предсједника Владе и 
 правни представник Владе .....................................40,57;
4. савјетници министара ............................................36,90;
5. помоћници генералног секретара Владе ..............35,13;

2) друга платна група:
1. секретар - координатор предсједника Владе ........24,86;
2. секретар - координатор министра и генералног 
 секретара ..................................................................16,49;
3. возач министра ........................................................16,49;
4. запослени који раде на пословима деминирања 
 у минском пољу или врше прикупљање и 
 уништавање неексплодираних убојних 
 средстава ..................................................................18,04;
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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


