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 (висококвалификовани радник или средња 
 стручна спрема)  .....................................................13,87;

6) шеста платна група:
1. прва платна подгрупа:

-  ложач, возач, кућни мајстор, радник на 
 централи, баштован (средња стручна спрема 
 или квалификовани радник) ..................................12,23;

2. друга платна подгрупа:
-  чистачица, чувар, портир, курир, баштован 
 (завршена основна школа или неквалификовани 
 радник)  .................................................................. 11,08”.

Члaн 2.
У члану 10. у тачки 3) подт. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“2. друга платна подгрупа:

-  библиотекар, секретар, рачуновођа (средња 
 стручна спрема)  .....................................................16,24;

3. трећа платна подгрупа:
-  књиговођа, благајник, оператер, административни 
 радник, шеф кухиње, референт за смјештај, 
 исхрану и набавку, медицинска сестра у 
 студентском дому (средња стручна спрема)...... 14,86;”.

Тачка 4) мијења се и гласи:
“4) четврта платна група:
1. прва платна подгрупа:

-  економ, домар, кувар, ложач централног 
 гријања (висококвалификовани радник 
 или средња стручна спрема) ..................................13,87;

2. друга платна подгрупа:
-  домар, ложач централног гријања, кувар, 
 сервирка (квалификовани радник или 
 средња стручна спрема)  ........................................12,23;

3. трећа платна подгрупа:
-  портир, вешерка, сервирка, помоћни кувар и 
 помоћно особље (полуквалификовани радник) ...12,06;

4. четврта платна подгрупа:
-  ноћни чувар, чистачица и курир (завршена 
 основна школа или неквалификовани радник) .. 11,08” .

Члaн 3.
Oвaj зaкoн сe oбjaвљуje у “Службeнoм глaснику Рe-

публикe Српскe”, a ступa нa снaгу 1. јануара 2023. године.
Број: 02/1-021-1277/22 Предсједник
27. децембра 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Др Ненад Стевандић, с.р.

3341
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 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 до-
мовима у Републици Српској, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Петој посебној сједници, 
одржаној 27. децембра 2022. године, а Вијеће народа 29. 
децембра 2022. године констатовало да се усвојени Закон 
о измјенама Закона о платама запослених у основним и 
средњим школама и ђачким домовима у Републици Срп-
ској не односи на витални национални интерес ниједног од 
конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-5542/22 Предсједник
29. децембра 2022. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, 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, 105/19, 49/21, 
119/21 и 68/22) у члану 9. т. 4) и 5) мијењају се и гласе:

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

- библиотекар, секретар, рачуновођа, наставник 
 (који нема завршену учитељску школу), 
 (средња стручна спрема) ........................................16,24;

2. друга платна подгрупа:
- административно-финансијски радник, 
 књижничар (средња стручна спрема) ...................15,10;

3. трећа платна подгрупа:
-  домар, возач, ложач (висококвалификовани 
 радник или средња стручна спрема)  .................... 14,11;

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

-  домар, ложач (квалификовани радник) ................  12,23;
2. друга платна подгрупа:

-  ноћни чувар, чистачица, ложач 
 (завршена основна школа или 
 неквалификовани радник) .................................... 11,08”.

Члан 2.
У члану 10. у тачки 4) у подтачки 1. алинеја друга 

мијења се и гласи:
“-  координатор практичне наставе 
 (висококвалификовани радник) .......................... 16,74;”.

Подт. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“2. друга платна подгрупа:

-  наставник практичне наставе 
 (средња стручна спрема) ........................................17,40;
-  библиотекар, секретар, рачуновођа, 
 координатор практичне наставе 
 (средња стручна спрема) ........................................16,24;

3. трећа платна подгрупа:
-  књижничар, оператер, административни 
 радник, финансијски радник 
 (средња стручна спрема) ........................................15,10;
-  лаборант, сарадник у настави 
 (висококвалификовани радник или 
 средња стручна спрема) ...................................... 15,10;”.

Тачка 5) мијења се и гласи:
“5) пета платна група:
1. прва платна подгрупа:

-  економ, домар, ложач (висококвалификовани 
 радник или средња стручна спрема) ..................... 14,11;

2. друга платна подгрупа:
-  домар, ложач (квалификовани радник) .................12,23;

3. трећа платна подгрупа:
-  ноћни чувар, чистачица (завршена основна 
 школа или неквалификовани радник) ................  11,08”.

Члан 3.
У члану 11. у тачки 3) подт. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“2. друга платна подгрупа:

-  васпитач, библиотекар, секретар, рачуновођа 
 (средња стручна спрема) ........................................16,24;

3. трећа платна подгрупа:
-  оператер, административни радник, 
 медицинска сестра, књиговођа, благајник, 
 шеф кухиње (средња стручна спрема)  .............  15,10;”.
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Тачка 4) мијења се и гласи:
“4) четврта платна група:
1. прва платна подгрупа:

-  економ, домар, кувар, ложач централног 
 гријања (висококвалификовани радник 
 или средња стручна спрема) .................................. 14,11;

2. друга платна подгрупа:
-  домар, ложач централног гријања, кувар 
 (квалификовани радник)  .......................................12,23;

3. трећа платна подгрупа:
-  портир, вешарица, помоћни кувар 
 (полуквалификовани радник) ................................12,06;

4. четврта платна подгрупа:
-  ноћни чувар, чистачица (завршена 
 основна школа или неквалификовани 
 радник)  .................................................................  11,08”.

Члан 4.
У члану 12. у тачки 3) подт. 3. и 4. мијењају се и гласе:
“3. трећа платна подгрупа:

- библиотекар, секретар, рачуновођа 
 (средња стручна спрема) ........................................16,24;

4. четврта платна подгрупа:
-  оператер, административни радник, 
 медицинска сестра, књиговођа, благајник 
 (средња стручна спрема) ..................................... 15,10;”.

Тачка 4) мијења се и гласи:
“4) четврта платна група:
1. прва платна подгрупа:

-  економ, домар, кувар, ложач централног 
 гријања, возач (висококвалификовани радник 
 или средња стручна спрема) .................................. 14,11;

2. друга платна подгрупа:
-  домар, ложач централног гријања, кувар, 
 возач (квалификовани радник) .............................  12,23;

3. трећа платна подгрупа:
- портир, вешарица (полуквалификовани радник)  ....12,06;

4. четврта платна подгрупа:
-  ноћни чувар, чистачица (завршена основна 
 школа или неквалификовани радник) ................. 11,08” .

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

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

Број: 02/1-021-1279/22 Предсједник
27. децембра 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Др Ненад Стевандић, с.р.

3342
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА 
О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени Закона о платама за-
послених у области културе Републике Српске, који је 
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петој 
посебној сједници, одржаној 27. децембра 2022. године, а 
Вијеће народа 29. децембра 2022. године констатовало да 
се усвојени Закон о измјени Закона о платама запослених 

у области културе Републике Српске не односи на витални 
национални интерес ниједног од конститутивних народа у 
Републици Српској.
Број: 01-020-5543/22 Предсједник
29. децембра 2022. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у области културе Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
11/19, 105/19, 49/21, 119/21 и 68/22) у члану 9. у тачки 2) у 
подтачки 1. у алинеји првој послије ријечи: “глумац првак,” 
додају се ријечи: “диригент, концерт мајстор”.

У подтачки 2. у алинеји првој послије ријечи: “технич-
ки директор,” додају се ријечи: “директор општег сектора”.

У подтачки 4. у алинеји првој послије ријечи: “умјет-
нички фотограф,” додају се ријечи: “замјеник концерт 
мајстора, вођа дионица, замјеник вође дионица, члан ор-
кестра - tutti музичар, члан оркестра - први дувач, члан ор-
кестра - други дувач, члан оркестра - харфа, члан оркестра 
- тимпан, члан оркестра - удараљке, тифлограф-графолог”.

Т. 4), 5) и 6) мијењају се и гласе:
“4) четврта платна група:

1. конзерватор, столар, моделар, фотограф, 
 тон-мајстор, мајстор свјетла, мајстор сцене, 
 електроинсталатер, декоратер, тапетар, 
 референт противпожарне заштите, бравар 
 (висококвалификовани радник) .............................16,24;

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

- музејски техничар, препаратор, књижничар, 
 књиговезац, архивски техничар, шминкер-маскер, 
 декоратер, суфлер-инспицијент, лаборант, 
 аниматор, гардеробер-магационер, организатор, 
 секретар, шеф рачуноводства, глумац, фотограф, 
 текстилни техничар, каширер, нототекар, 
 коректор-тифлограф (средња стручна спрема) ....16,24;

2. друга платна подгрупа:
- књиговођа, финансијски књиговођа, благајник, 
 референт за обрачун плата, административно-
 технички секретар, референт за финансијске 
 послове, билетар (средња стручна спрема) ..........14,86;

6) шеста платна група:
1. прва платна подгрупа:

- послови заштите књижног фонда, каниста, 
 спикер, расвјетљивач, реквизитер, бински 
 радник, кројач, референт набавке и продаје, 
 возач, курир, дактилограф, технички послови, 
 домар, економ, референт противпожарне 
 заштите (квалификовани радник) ..........................12,23;

2. друга платна подгрупа:
-  хигијеничар, портир, ноћни чувар, спремачица 
 сцене, телефониста централе (завршена 
 основна школа или неквалификовани радник)  . 11,08”.

Члан 2.
Овај закон се објављује у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. године.
Број: 02/1-021-1281/22 Предсједник 
27. децембра 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Др Ненад Стевандић, с.р.

3343
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м


