
15.7.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 68 3
5) прекида рада због пропуста послодавца да предузме 

одговарајуће мјере заштите на раду, утврђених законом 
којим се уређују радни односи и посебним колективним 
уговорима.

Члан 14.
(1) Пуно радно вријеме запослених је 40 часова седмич-

но.
(2) Уколико запослени ради са непуним радним време-

ном, у складу са посебним законом или другим прописима, 
основна мјесечна плата одредиће се сразмјерно времену 
проведеном на раду.

Члан 15.
(1) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже од 

пуног радног времена, за сваки сат прековременог радног 
времена имају право на један сат компензујућег  радног вре-
мена.

(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се 
тромјесечно у слободне дане и сате, које запослени треба 
да искористи најкасније у року од шест мјесеци.

Члан 16.
Основна плата запосленог увећава се за рад ноћу, за рад 

током републичких празника и другим данима када се по 
закону не ради, а висина увећања по овом основу одређује 
се посебним колективним уговорима.

Члан 17.
(1) Запослени имају право на:
1) отпремнину приликом одласка у пензију и престанку 

радног односа у случају ако се из економских, организа-
ционих и технолошких разлога укаже потреба за престан-
ком рада запосленог,

2) накнаду трошкова превоза приликом доласка на по-
сао и повратка са посла,

3) јубиларну награду,
4) новчану накнаду приликом рођења дјетета,
5) новчану помоћ у случају инвалидности и дуготрајне 

болести,
6) новчану помоћ породици у случају смрти радника,
7) новчану помоћ у случају смрти члана уже породице,
8) једнократну новчану накнаду за посебне резултате 

рада,
9) обављање послова под посебно отежаним условима,
10) накнаду по основу обављања функције предсједни-

ка или повјереника репрезентативне синдикалне организа-
ције,

11) друге накнаде утврђене посебним колективним уго-
вором.

(2) Висина накнаде из става 1. овог члана одређује се 
посебним колективним уговорима.

Члан 18.
(1) Запослени чија са плата финансира из буџета Ре-

публике Српске и који су у радом односу на неодређено 
вријеме имају право на пензијски допринос за добровољно 
пензијско осигурање у складу са прописима којима се уре-
ђује област добровољних пензијских фондова и пензијских 
планова, а чију висину утврђује Влада посебном одлуком.

(2) Запослени чија са плата финансира из јавних сред-
става Републике Српске могу остварити право на пензијски 
допринос за добровољно пензијско осигурање у скла-
ду са прописима којима се уређује област добровољних 
пензијских фондова и пензијских планова, а чију висину 
утврђује јавна установа посебном одлуком.

Члан 19.
Запослени, осим накнада утврђених овим законом, 

немају право на друге накнаде за рад које се исплаћују из 
буџета Републике Српске, нити из прихода остварених пре-
ма финансијском плану.

Члан 20.
Јавне службе из члана 2. овог закона дужне су да у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона ускладе 
опште акте којима је уређен обрачун и исплата плата и дру-
гих накнада са одредбама овог закона.

Члан 21.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о платама запослених у јавним службама Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/18, 105/19 
и 119/21).

Члан 22.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

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

Број: 02/1-021-761/22 Потпредсједник
6. јула 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1371
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ 

ЛИЦА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА У ОБЛАСТИ 
ЗДРАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о платама запослених лица у јав-
ним установама у области здравства 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 платама запослених лица у јавним 
установама у области здравства Републике Српске не одно-
си на витални национални интерес ниједног од конститу-
тивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3053/22 Предсједник
13. јула 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 

ЈАВНИМ УСТАНОВАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређује се начин утврђивања плата за-

послених лица у јавним установама у области здравства 
Републике Српске (у даљем тексту: запослени).

Члан 2.
(1) Одредбе овог закона односе се и на запослене у јав-

ним здравственим установама апотекама.
(2) Овај закон може се примијенити и на запослене у 

приватним здравственим установама.

Члан 3.
(1) Плата запослених састоји се од основне плате, 

увећања плате и накнада прописаних овим законом.
(2) Плата из става 1. овог члана представља бруто плату.
(3) У свим елементима који чине плату из става 1. овог 

члана садржани су порез на доходак и доприноси.
(4) Запослени чија се плата финансира из буџета Ре-

публике Српске и који су у радном односу на неодређено 
вријеме имају право на пензијски допринос за добровољно 
пензијско осигурање у складу са прописима којима се уре-
ђује област добровољних пензијских фондова и пензијских 
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планова, а чију висину утврђује Влада Републике Српске (у 
даљем тексту: Влада) посебном одлуком.

(5) Запослени чија се плата финансира из јавних сред-
става Републике Српске могу остварити право на пензијски 
допринос за добровољно пензијско осигурање у скла-
ду са прописима којима се уређује област добровољних 
пензијских фондова и пензијских планова, а чију висину 
утврђује јавна здравствена установа посебном одлуком.

Члан 4.
(1) Право на плату остварује се даном ступања на рад.
(2) Право на плату престаје даном престанка радног 

односа.

Члан 5.
(1) Запослени имају право на плату из члана 3. овог зако-

на, која се исплаћује у текућем мјесецу за претходни мјесец.
(2) Средства за бруто плате обезбјеђују се из остваре-

них прихода здравствене установе.

Члан 6.
(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за 

пуно радно вријеме, према радном мјесту и одговарајућој 
платној групи, платној подгрупи и платном разреду.

(2) Основна плата из става 1. овог члана је производ 
цијене рада као израза вриједности за најједноставнији рад 
и коефицијента утврђеног према платној групи, платној 
подгрупи и платном разреду.

(3) Увећање основне плате за сваку навршену годину 
стажа осигурања износи:

1) до навршених 25 година 0,3%,
2) након навршених 25 година, за сваку наредну годину 

0,5%.
(4) Накнаде за топли оброк, зимницу, огрев и регрес 

урачунате су у износ основне плате из става 2. овог члана и 
не могу се посебно исказивати.

(5) Основна плата утврђена у складу са ставом 2. овог 
члана не може бити нижа од утврђене најниже плате у Ре-
публици Српској.

Члан 7.
(1) Цијена рада је израз вриједности за најједностав-

нији рад и основ за обрачун основне плате.
(2) Влада у току израде буџета Републике Српске и фи-

нансијског плана Фонда здравственог осигурања Републи-
ке Српске (у даљем тексту: Фонд) сваке године са представ-
ницима репрезентативног синдиката у области здравства 
води преговоре о цијени рада за наредну годину.

(3) Акт о цијени рада потписују предсједник Владе и 
предсједник репрезентативног синдиката у области здрав-
ства.

(4) Акт из става 3. овог члана објављује се у “Службе-
ном гласнику Републике Српске”.

Члан 8.
Начин утврђивања и исплате плата запосленог зависе 

од радног мјеста, платне групе, подгрупе и разреда.

ГЛАВА II
ПЛАТНИ КОЕФИЦИЈЕНТИ

1. Прва платна група

Члан 9.
У прву платну групу разврставају се директори здрав-

ствених установа секундарног и терцијарног нивоа и при-
марног нивоа са платним коефицијентима, и то:

1) секундарни и терцијарни ниво:
1. директор здравствене установе која има 
 више од 2.000 запослених ......................................46,43;
2. директор здравствене установе која има 
 од 1.000 до 2.000 запослених .................................37,82;

3. директор здравствене установе која има 
 од 500 до 1.000 запослених ....................................35,84;
4. директор здравствене установе која има 
 до 500 запослених ...................................................32,37;

2) примарни ниво:
1. директор дома здравља са више од 100 тимова 
 породичне медицине ..............................................35,84;
2. директор дома здравља од 50 до 100 тимова 
 породичне медицине ..............................................32,37;
3. директор дома здравља од 10 до 50 тимова 
 породичне медицине ..............................................30,63;
4. директор дома здравља од четири до десет 
 тимова породичне медицине .................................28,90;
5. директор дома здравља до четири тима 
 породичне медицине ..............................................25,34;

3) за директора јавне здравствене установе апотеке при-
мјењује се коефицијент директора дома здравља основаног 
у јединици локалне самоуправе у којој се оснива и апотека.

2. Друга платна група

Члан 10.
(1) У другу платну групу разврставају се плате радни-

ка са посебним овлашћењима и одговорностима: замјеник 
директора, савјетник директора, помоћник директора и ру-
ководиоци основних и унутрашњих организационих једи-
ница које распоређује директор.

(2) Запослени из става 1. овог члана разврставају се у 
платне подгрупе на основу радног мјеста, руковођења, сло-
жености и одговорности, и то:

1) прва платна подгрупа:
1. замјеник директора .....................................90% основне 
  плате директора;

2) друга платна подгрупа:
1. помоћник директора, савјетник .................85% основне
 директора плате директора;

3) трећа платна подгрупа:
1. руководилац основне ....................................... просјечна 
 организационе јединице плата радника са
  високом стручном 
  спремом (ВСС) те 
  организационе 
  јединице увећана 
  за 20%;

4) четврта платна подгрупа:
1. руководилац унутрашње ..........................основна плата
 организационе јединице увећана за 5%;

5) пета платна подгрупа:
1. главна сестра здравствене установе ........основна плата
 са високом стручном спремом увећана за 5%;
2. главна сестра здравствене установе 
 са вишом стручном спремом ...........коефицијент 16,90;
3. главна сестра здравствене установе 
 са средњом стручном спремом ........коефицијент 16,14;

6) шеста платна подгрупа:
1. главна сестра организационе 
 јединице .............................................коефицијент 14,35.

3. Трећа платна група

Члан 11.
За утврђивање плата запослених који не руководе 

основним, нити унутрашњим организационим јединицама, 
одређује се платни коефицијент, и то за:
1) високо образовање у петогодишњем, 
 односно шестогодишњем трајању 
 (супспецијалиста) ...............................од 24,27 до 26,04;
2) високо образовање у петогодишњем, 
 односно шестогодишњем трајању 
 (специјалиста) .....................................од 22,47 до 24,27;
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3) високо образовање у петогодишњем, 
 односно шестогодишњем трајању.....од 17,80 до 19,59.

4. Четврта платна група
Члан 12.

За утврђивање плата запослених који не руководе 
основним, нити унутрашњим организационим јединицама 
одређује се платни коефицијент како слиједи:

1) за раднике на пословима који су у непосредној вези 
са пружањем здравствене заштите:
1. високо образовање у четворогодишњем 
 трајању .................................................од 17,03 до 18,83;
2. високо образовање у трогодишњем 
 трајању .................................................од 16,88 до 18,66;

2) за раднике на пословима који нису у непосредној 
вези са пружањем здравствене заштите:
1. високо образовање у четворогодишњем 
 трајању .................................................од 17,03 до 18,83;
2. високо образовање у трогодишњем 
 трајању .................................................од 16,88 до 18,66.

5. Пета платна група
Члан 13.

У пету платну групу разврставају се радници на посло-
вима здравствене његе, бабинске његе и другим пословима 
који су у непосредној вези са пружањем здравствене зашти-
те, а одређује се платни коефицијент како слиједи:
1) виша школска спрема .........................од 12,63 до 13,61;
2) средња стручна спрема у четворогодишњем 
 трајању ................................................. од 10,12 до 11,95.

6. Шеста платна група
Члан 14.

У шесту платну групу разврставају се радници на ад-
министративним, техничким и другим пословима који нису 
у непосредној вези са пружањем здравствене заштите, а 
одређују  се платни коефицијенти како слиједи:
1) виша школска спрема .........................од 12,48 до 13,46;
2) средња стручна спрема у 
 четворогодишњем трајању ................... од 9,97 до 11,80.

7. Седма платна група
Члан 15.

У седму платну групу разврстава се радник са висо-
коквалификованим образовањем (ВКВ), а платни коефи-
цијент се одређује од 10,89 до 11,80.

8. Осма платна група

Члан 16.
У осму платну групу разврставају се:

1) радно мјесто квалификованог радника (КВ) ..........8,16;
2) средња стручна спрема (ССС) са најмање 
 три године школовања .............................................. 8,16.

9. Девета платна група
Члан 17.

У девету платну групу разврстава се полуквалификова-
ни радник, а платни коефицијент је 7,28.

10. Десета платна група

Члан 18.
У десету платну групу разврстава се неквалификовани 

радник, а платни коефицијент је 7,03.

Члан 19.
(1) Трећа платна група из члана 11. тачка 1) овог закона 

дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују 
се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................24,27;

2) други платни разред................................................25,16;
3) трећи платни разред ................................................ 26,04.

(2) Трећа платна група из члана 11. тачка 2) овог закона 
дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују 
се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................22,47;
2) други платни разред................................................23,38;
3) трећи платни разред ................................................ 24,27.

(3) Трећа платна група из члана 11. тачка 3) овог закона 
дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују 
се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................17,80;
2) други платни разред................................................18,70;
3) трећи платни разред ................................................ 19,59.

Члан 20.
(1) Четврта платна група из члана 12. став 1. тачка1) 

овог закона дијели се у три платна разреда и за обрачун 
плата утврђују се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................17,03;
2) други платни разред................................................17,94;
3) трећи платни разред ................................................ 18,83.

(2) Четврта платна група из члана 12. став 1. тачка 2) 
овог закона дијели се у три платна разреда и за обрачун 
плата утврђују се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................16,88;
2) други платни разред................................................17,77;
3) трећи платни разред ................................................ 18,66.

(3) Четврта платна група из члана 12. став 2. тачка 1) 
овог закона дијели се у три платна разреда и за обрачун 
плата утврђују се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................17,03;
2) други платни разред................................................17,94;
3) трећи платни разред ................................................ 18,83.

(4) Четврта платна група из члана 12. став 2. тачка 2) 
овог закона дијели се у три платна разреда и за обрачун 
плата утврђују се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................16,88;
2) други платни разред................................................17,77;
3) трећи платни разред ................................................ 18,66.

Члан 21.
(1) Пета платна група из члана 13. тачка 1) овог закона 

дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују 
се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................12,63;
2) други платни разред................................................13,12;
3) трећи платни разред ................................................ 13,61.

(2) Пета платна група из члана 13. тачка 2) овог закона 
дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују 
се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................10,12;
2) други платни разред................................................ 11,05;
3) трећи платни разред ................................................ 11,95.

Члан 22.
(1) Шеста платна група из члана 14. тачка 1) овог закона 

дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују 
се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................12,48;
2) други платни разред................................................12,97;
3) трећи платни разред ................................................ 13,46.

(2) Шеста платна група из члана 14. тачка 2) овог закона 
дијели се у три платна разреда и за обрачун плата утврђују 
се сљедећи платни коефицијенти:
1) први платни разред ...................................................9,97;
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2) други платни разред................................................10,89;
3) трећи платни разред ................................................ 11,80.

Члан 23.
Седма платна група из члана 15. овог закона дијели се у 

два платна разреда и за обрачун плата утврђују се сљедећи 
платни коефицијенти:
1) први платни разред .................................................10,89;
2) други платни разред................................................ 11,80.

Члан 24.
Директор здравствене установе утврђује платну групу, по-

дгрупу и платни разред за сваког запосленог уговором о раду.

Члан 25.
Ако је за радно мјесто прописан посебан услов, док-

тор наука или магистар наука, основна плата радника за то 
радно мјесто увећава се за 10% за доктора наука и 5% за 
магистра наука.

Члан 26.
Уколико запослени ради са непуним радним временом, 

у складу са посебним законом или другим прописима, 
основна мјесечна плата одређује се сразмјерно времену 
проведеном на раду.

Члан 27.
Основна плата приправника са високом, вишом или 

средњом стручном спремом утврђује се у износу од 80% 
основне плате платне групе одговарајуће стручне спреме.

ГЛАВА III
НАКНАДА ПЛАТА И ДРУГА ПРИМАЊА 

ПО ОСНОВУ РАДА
Члан 28.

Приправност и дежурство у здравственој установи уво-
ди се само у случају ако се редовним распоредом не може 
обезбиједити здравствена заштита током 24 часа.

Члан 29.
(1) Директор здравствене установе утврђује потребу за 

увођењем приправности.
(2) Накнада за приправност утврђује се тако да:
1) ако запослени у периоду приправности није обављао 

радне задатке, накнада за приправност износи до 1,5% 
основне плате за дан приправности,

2) ако је запослени у периоду приправности обављао 
радне задатке, накнада за приправност износи до 2,5% 
основне плате за дан приправности.

Члан 30.
(1) Накнада за дежурство у установама секундарног и 

терцијарног нивоа утврђује се тако да:
1) понедјељком, уторком, сриједом и четвртком износи 

5,0% од основне плате запосленог, а обрачунава се на сље-
дећи начин:

1. првих осам часова обрачунава се као редован рад,
2. других осам часова обрачунава се као редован рад, 

јер запослени одрађује сљедећи радни дан,
3. трећих осам часова дежурства (ноћних) обрачунава 

се у паушалном износу у висини од 5,0% од основне плате 
запосленог,

2) петком, суботом и недјељом накнада за дежурство 
износи 7,8% од основне плате запосленог, а обрачунава се 
на сљедећи начин:

1. првих осам часова обрачунава се као редован радни дан,
2. осталих шеснаест часова обрачунава се у паушалном 

износу 7,8% од основне плате запосленог,
3) празником накнада за дежурство износи 10,0% од 

основне плате запосленог, а обрачунава се на сљедећи на-
чин:

1. првих осам часова обрачунава се као рад на празник,
2. осталих шеснаест часова обрачунава се у паушалном 

износу 10,0% од основне плате запосленог.
(2) Послије одрађеног дежурства суботом, запослени 

има право на један плаћени слободан дан, који може иско-
ристити у току наредне радне седмице.

(3) Послије одрађеног дежурства недјељом и празни-
ком, радник има право на слободан наредни радни дан.

Члан 31.
(1) Накнада за дежурство у примарној здравственој за-

штити износи 5,0% од основне плате запосленог.
(2) Уколико дежурство траје 12 часова, првих осам ча-

сова одрађује се за сљедећи радни дан, а накнада за сље-
дећа четири часа износи 5,0% од основне плате запосленог, 
ако наставља даље да ради.

(3) Ако запослени послије дежурства користи слободан 
дан, накнада за рад из става 2. овог члана износи 2,5% од 
основне плате запосленог.

Члан 32.
(1) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже од 

пуног радног времена, за сваки сат прековременог радног 
времена имају право на један сат компензујућег радног вре-
мена.

(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се 
тромјесечно у слободне дане и сате који запослени треба да 
искористе најкасније у року од шест мјесеци.

Члан 33.
(1) Основна плата запослених увећава се за рад ноћу, за 

рад током републичких празника и других дана када се по 
закону не ради и у другим случајевима одређеним посеб-
ним колективним уговором.

(2) Висина увећања основне плате из става 1. овог чла-
на одређује се посебним колективним уговором.

(3) Посебни колективни уговор закључује репрезента-
тивни синдикат из члана 7. став 2. овог закона са надле-
жним министром, по овлашћењу Владе.

Члан 34.
(1) Запослени имају право на накнаду плате у пуном 

износу за:
1) вријеме коришћења годишњег одмора,
2) плаћеног одсуства,
3) републичких празника и других дана кад се по закону 

не ради,
4) привремене спријечености за рад због повреде на 

раду или професионалне болести,
5) за вријеме прекида рада због пропуста послодавца 

да предузме одговарајуће мјере заштите на раду утврђене 
законом којим се уређују радни односи и посебним колек-
тивним уговором.

(2) Запослени остварују право на накнаду плате за 
вријеме привремене спријечености за рад због болести, у 
складу са прописима из здравственог осигурања.

Члан 35.
(1) Запослени имају право на:
1) отпремнину при одласку у пензију и у случају ако 

се из економских, организационих и технолошких разлога 
укаже потреба за престанком рада запосленог,

2) накнаду трошкова превоза приликом доласка на по-
сао и повратка са посла,

3) накнаду за путне трошкове службених путовања у 
складу са важећим прописима,

4) јубиларну награду,
5) новчану накнаду приликом рођења дјетета,
6) новчану помоћ породици у случају смрти радника,
7) новчану помоћ у случају смрти члана уже породице,
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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;


