
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

Члан 1. 

У Закону о систему плата запослених у јавном сектору („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16 и 108/16), у члану 6. став 2. брише се. 

Члан 2. 

У члану 7. став 2. речи: „а чије се плате” замењују се речима: „код којих 
се плате претежно”.  

После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе: 

„Изузетно од става 1. овог члана, основица за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама из члана 1. став 3. тачка 7) овог закона, односно 
правним лицима из члана 1. став 3. тач. 6) и 9) овог закона, који нису директни 
или индиректни корисници буџета, односно корисници средстава организација 
обавезног социјалног осигурања у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем, утврђује се општим актом јавне службе, односно правног лица у складу 
са масом средстава опредељеном за обрачун и исплату плата у оквиру 
финасијских планова тих правних лица. 

Основица из става 5. овог члана не може бити већа од основице из 
става 1. овог члана утврђене за одговарајућу буџетску годину.”. 

Члан 3. 

У члану 10. став 6. после речи: „у складу са чланом 7. став 1. овог 
закона” додају се запета и речи: „осим за радна места која су актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији означена степеном тајности”. 

Став 7. мења се и гласи: 

„Општи каталог садржи и попис радних места за запослене намештенике 
из члана 1. став 3. тач. 1) и 4) овог закона и запослене из члана 1. став 3. тач. 
6)–9) овог закона, њихове опште/типичне описе и захтеве за њихово обављање, 
као и платне групе и платне разреде у које су сврстана та радна места у складу 
са законом. Општи каталог, у делу који се односи на радна места намештеника 
и радна места запослених код правних лица из члана 1. став 3. тач. 6)–9) овог 
закона која су директни и индиректни корисници буџета у складу са прописима 
о буџетском систему, сачињава се на основу акта Владе којим се утврђују та 
радна места, описи тих радних места и захтеви за њихово обављање. Општи 
каталог, у делу који се односи на радна места запослених код правних лица из 
члана 1. став 3. тач. 6)–9) овог закона која нису директни и индиректни 
корисници буџета у складу са прописима о буџетском систему, сачињава се на 
основу радних места садржаних у акту о систематизацији тих правних лица и 
других података потребних за објављивање Општег каталога које министарству 
достављају та правна лица ради објављивања.”. 

Члан 4. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 

Распони коефицијената платних група и платних разреда су следећи:  
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Платне групе

XIII 7,00 - 7,64 7,65 - 8,00 8,01 - 8,35

XII 6,50 - 6,72 6,73 - 6,85 6,86 - 6,96

XI 5,55 - 5,98 5,99 - 6,46 6,47 - 6,69 6,70 - 6,92 6,93 - 7,17 7,18 - 7,42 7,43 - 7,68 7,69 - 7,82 7,83 - 7,96

X 4,63 - 4,97 4,98 - 5,34 5,35 - 5,53 5,54 - 5,72 5,73 - 5,92 5,93 - 6,13 6,14 - 6,34 6,35 - 6,47 6,48 - 6,58

IX 3,86 - 4,12 4,13 - 4,41 4,42 - 4,56 4,57 - 4,72 4,73 - 4,89 4,90 - 5,06 5,07 - 5,24 5,25 - 5,34 5,35 - 5,43

VIII 3,35 - 3,57 3,58 - 3,83 3,84 - 3,96 3,97 - 4,10 4,11 - 4,24 4,25 - 4,39 4,40 - 4,55 4,56 - 4,63 4,64 - 4,71

VII 2,92 - 3,11 3,12 - 3,33 3,34 - 3,45 3,46 - 3,57 3,58 - 3,70 3,71 - 3,83 3,84 - 3,96 3,97 - 4,04 4,05 - 4,11

VI 2,43 - 2,58 2,59 - 2,75 2,76 - 2,84 2,85 - 2,94 2,95 - 3,05 3,06 - 3,15 3,16 - 3,22 3,23 - 3,27

V 2,11 - 2,23 2,24 - 2,36 2,37 - 2,44 2,45 - 2,53 2,54 - 2,62 2,63 - 2,71 2,72 - 2,77 2,78 - 2,82

IV 1,87 - 1,97 1,98 - 2,09 2,10 - 2,16 2,17 - 2,24 2,25 - 2,32 2,33 - 2,40 2,41 - 2,45 2,46 - 2,50

III 1,47 - 1,54 1,55 - 1,62 1,63 - 1,67 1,68 - 1,70 1,71 - 1,73

II 1,28 - 1,34 1,35 - 1,41 1,42 - 1,45 1,46 - 1,48 1,49 - 1,50

I 1,11 - 1,16 1,17 - 1,22 1,23 - 1,25 1,26 - 1,28 1,29 - 1,30

Матрица Платни разреди

5 6 7 8 91 2 3 4

 

Члан 5. 

У члану 39. став 2. број: „2018” замењује се бројем: „2019”. 

У ставу 3. број: „2018” замењује се бројем: „2019”. 

Члан 6. 

У члану 40. број: „2018” замењује се бројем: „2019”. 

Члан 7. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


