
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 45/10

ЗАКОН 

О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Предмет Закона 

Овим законом уређују се плате и накнаде изабраних дужносника, носиоца извршних функција и савјетника у
органима законодавне и органима извршне власти у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
Федерација), државних службеника и намјештеника у органима државне службе Федерације (у даљњем тексту:
орган државне службе), правобраниоца, службеника судске полиције и затворских полицајаца-стражара у
казненопоправним заводима Федерације, те примјена овог закона у кантонима, градовима и општинама у
Федерацији. 

Члан 2. 
Дефиниције појмова кориштених у Закону 

Појмови кориштени у овом закону имају сљедеће значење: 

1) "изабрани дужносници", у смислу овог закона, су чланови Дома народа и Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Парламент Федерације); 

2) "носиоци извршних функција", у смислу овог закона, су: 

- Предсједник и потпредсједници Федерације; 

- чланови Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Влада Федерације); 

3) "савјетницима", у смислу овог закона, сматрају се савјетници предсједавајућих домова Парламента
Федерације и носиоца извршних функција, те савјетници руководиоца самосталних управа и самосталних
управних организација Федерације; 

4) "орган државне службе", у смислу овог закона, представљају федерална министарства, федералне управе
и федералне управне организације; 

5) "радно мјесто" је позиција утврђена актом о унутрашњој организацији органа државне службе на коју се
поставља државни службеник и намјештеник за вршење послова утврђених за то радно мјесто; 

6) "платни разред" представља разврставање радних мјеста утврђених у акту о унутрашњој организацији
органа државне службе у одређене позиције ради одређивања износа основне плате државног службеника и
намјештеника; 

7) "коефицијент" представља бројчану вриједност која се исказује арапским бројевима за сваку позицију
радног мјеста које су разврстане у платне разреде органа државне службе и служи за утврђивање висине
основне плате; 

8) "основица за обрачун плате" представља новчани износ у конвертибилним маркама (у даљњем тексту:



КМ) који се користи за одређивање основне плате; 

9) "службеницима судске полиције", у смислу овог закона, сматрају се службеници судске полиције
Федерације; 

10) "затворским полицајцима - стражарима", у смислу овог закона сматрају се запосленици затворске
страже у казненопоправним заводима Федерације. 

Члан 3. 
Начела за утврђивање висине плате 

При одређивању износа плата и накнада за запослене у органима власти Федерације поштиваће се сљедећа
начела: 

1) Иста плата за исто радно мјесто: према овом начелу запослени у органима власти који обављају послове
истог радног мјеста односно исте или сличне послове имају право на исту основну плату по врсти и степену
стручне спреме; 

2) Транспарентност: у складу са овим начелом, приликом расписивања јавних конкурса и огласа за
попуњавање радних мјеста обавезно се објављује податак о припадајућој основној нето плати за оглашена
радна мјеста. 

3) Фискална одговорност: у складу са овим начелом, водећи рачуна о несметаном функционисању органа
власти Федерације, Влада Федерације ће за кориснике буџета које третира овај закон утврдити јединствени
исплатни коефицијент за обрачун плате у одређеном проценту за фискалну годину уколико то захтијева
одржавање макроекономске стабилности у складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине. 

Члан 4. 
Буџетско осигурање средстава за плате и накнаде 

Финансијска средства за плате и накнаде и друга примања изабраних дужносника, носиоца извршних
функција и савјетника, државних службеника и намјештеника органа државне службе, службеника судске
полиције и затворских полицајаца - стражара предвиђена овим законом планирају се и обезбјеђују у Буџету
Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Буџет Федерације). 

Члан 5. 
Начин утврђивања основице за обрачун плате 

Висина основице за обрачун плате утврђује се на основу најниже нето сатнице договорене са синдикатом на
начин да се најнижа нето сатница множи са фондом радних сати у мјесецу. 

Основица за обрачун плата се утврђује прије доношења буџета за наредну фискалну годину, а примјењује се
од 01.01. за сваку наредну годину. 

Основица из ст. 1. и 2. овог члана усклађиваће се са одредбама Закона о буџетима Федерације Босне и
Херцеговине, односно са расположивим средствима за ове намјене предвиђеним у буџету. 

Уколико се Влада Федерације и синдикат не договоре о висини основице, раније договорена основица остаје
на снази до договора владе и синдиката, а најдуже до 90 дана. 

За обрачун и исплату мјесечних новчаних накнада по овом закону примјењиваће се коефицијент у складу са
Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине. 

Члан 6. 
Елементи за утврђивање основне плате 

Основна плата се утврђује множењем основице за плату из члана 5. овог закона са утврђеним коефицијентом
платног разреда и тако утврђени износ увећава се за 0,5% за сваку започету годину пензијског стажа
изабраног дужносника, носиоца извршних функција и савјетника, државних службеника и намјештеника,



службеника судске полиције и затворских полицајаца - стражара, а највише до 20%. 

Основна плата не може бити мања од 70% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији према посљедњем
објављеном статистичком податку. 

У случају да множењем утврђене основице и припадајућег коефицијента основна плата износи мање од 70%
просјећне плате, запосленику ће се исплатити плата у наведеном проценту. 

Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за пуно радно вријеме, према радном мјесту и
одговарајућем платном разреду. 

Уколико запосленик ради са непуним радним временом, у складу са посебним законом или другим
прописима, основна плата одредиће се сразмјерно времену проведеном на раду. 

Пуно радно вријеме запослених је 40 сати седмично. 

II. ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ДУЖНОСНИКА, НОСИОЦА ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА И САВЈЕТНИКА У
ОРГАНИМА ЗАКОНОДАВНЕ И ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

1. Плата 

Члан 7. 
Вријеме остваривања права на плату 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници који дужност обављају професионално,
имају право на плату. 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници остварују право на плату даном ступања на
дужност, у складу са општим актима законодавног односно извршног органа власти (у даљњем тексту:
надлежни орган). 

Изабрани дужносници, право на плату из става 1. овог члана, остварују од дана подношења захтјева за
професионалним обављањем дужности надлежној комисији. 

Носиоци извршних функција, право на плату из става 1. овог члана, остварују даном потврђивања избора
односно именовања у Парламенту Федерације. 

Савјетници предсједавајућих домова Парламента Федерације и носиоци извршних функција, право на плату из
става 1. овог члана, остварују даном постављења на радно мјесто. 

Члан 8. 
Право изабраних дужносника на име повећаних материјалних трошкова у обављању своје дужности 

Изабрани дужносници имају право на стално мјесечно новчано примање (паушал) на име повећаних
материјалних трошкова у обављању своје дужности које не може бити веће од двије основице из члана 5.
овог закона. 

Висину паушала из става 1. овог члана утврђују заједничком одлуком надлежне комисије Парламента
Федерације. 

Комисије из става 2. овог члана могу утврдити нижи износ паушала за посланика/делегата који остварује плату
на основу посланичке/делегатске дужности (професионалци). 

Право из става 1. изабрани дужносници могу остварити само по једном основу, односно на једном нивоу
законодавне власти. 

Износ паушала умањује се за 10% за свако одсуствовање са сједнице дома или радног тијела чији је члан.



Евиденцију о изостанцима води секретар Дома, односно радног тијела. 

Члан 9. 
Платни разреди и коефицијенти за изабране дужноснике, носиоце извршних функција и савјетнике 

Platni
razred Radno mjesto Koeficijent

I Predsjednik Federacije 10,00

II Potpredsjednici Federacije, predsjedavajući domova Parlamenta Federacije,
premijer Federacije 9,80

III Zamjenici premijera Federacije, potpredsjedavajući domova Parlamenta
Federacije 9,50

IV Ministri u Vladi Federacije 9

V Predsjednici klubova u domovima Parlamenta Federacije 8,20

VI Predsjednici radnih tijela domova Parlamenta Federacije 8,10

VII Zamjenici predsjednika radnih tijela domova Parlamenta Federacije 8,00

VIII Poslanik / delegat u Parlamentu Federacije 7,80

IX Federalni pravobranilac, 7,60

X Zamjenici federalnog pravobranioca 7,00

XI Savjetnici predsjedavajućih domova Parlamenta Federacije i nosioca
izvršnih funkcija. 6,40

XII Savjetnici rukovodioca samostalnih federalnih uprava i samostalnih
federalnih upravnih organizacija 5,50

Основна плата изабраног дужносника, носиоца извршних функција и савјетника утврђује се према члану 6.
овог закона. 

2. Накнаде 

Члан 10. 
Накнада плате због болести или повреде 

За првих 42 дана одсутности с посла због болести или повреде, изабрани дужносници, носиоци извршних
функција и савјетници имају право на накнаду плате у висини плате коју је остварио за претходни мјесец. 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници имају право на накнаду плате у висини од
70% плате коју је остварио за претходни мјесец прије одсутности с посла због болести или повреде за
одсутност с посла дуже од 42 дана а најдуже 12 мјесеци односно до краја мандата. 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници имају право на накнаду плате у пуном
износу коју су остварили за претходни мјесец ако је до одсутности с посла дошло из разлога повреде на раду. 

Члан 11. 
Накнада плате након престанка јавне функције 



Изабрани дужносници и носиоци извршних функција након престанка обављања јавне функције, а до
заснивања новог радног или уговорног односа или до испуњавања услови за пензију, према општим
прописима, имају право на накнаду плате коју су остваривали док су обављали јавну функцију у трајању од 12
мјесеци. 

Права из става 1. овог члана имају и савјетници у трајању од 6 мјесеци, уколико су дужност савјетника
обављали дуље од двије године. 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници који се, у складу са законом, врате на исто
или слично радно мјесто са којег су изабрани, односно именовани на јавну функцију, немају право на накнаду
плате из става 1. овог члана. 

Члан 12. 
Накнада за трошкове исхране (топли оброк) 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници, са изузетком лица која не остварују плату на
основу посланичке/делегатске дужности (непрофесионалци), имају право на накнаду трошкова исхране (топли
оброк) у висини од 1% просјечне мјесечне нето плате исплаћене у Федерацији према посљедњем објављеном
статистичком податку. 

Накнада из става 1. овог члана неће се обрачунавати за вријеме одсутности с посла по основу службеног пута,
боловања или годишњег одмора. 

Члан 13. 
Накнада за одвојени живот од породице 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници, са изузетком лица која не остварују плату на
основу посланичке/делегатске дужности уколико бораве изван мјеста пребивалишта своје породице које је
удаљено више од 70 км од сједишта институције у којој су запослени, имају право на накнаду за одвојени
живот од породице у висини коју ће утврдити Влада Федерације, односно надлежне административне
комисије Парламента Федерације. 

Лица из става 1. овог члана, која немају обезбијеђен службени смјештај, имају право и на накнаду за закуп
стана за службене потребе у висини коју ће утврдити Влада Федерације, односно надлежне административне
комисије Парламента Федерације. 

Лица из става 1. овог члана која имају обезбијеђен смјештај, али за смјештај плаћају све трошкове, имају право
на накнаду трошкова смјештаја, коју ће утврдити Влада Федерације, односно надлежне административне
комисије Парламента Федерације. 

Лица која остварују право из става 1. овог члана немају право на накнаду дневница и путних трошкова
везаних за судјеловање у раду домова Парламента Федерације и радних тијела домова Парламента
Федерације, а имају право на накнаду трошкова превоза до мјеста пребивалишта породице до четири пута
мјесечно у висини цијене јавног превоза за дотичну релацију. 

За остваривање права из овог члана изабрани дужносник, носилац извршне функције и савјетник подноси
захтјев о коме надлежна комисија, којој су ти послови стављени у надлежност пословником, доноси
појединачну одлуку. 

Члан 14. 
Накнада за годишњи одмор и плаћени допуст 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници, са изузетком лица која не остварују плату на
основу посланичке/делегатске дужности (непрофесионалци) имају право на накнаду за вријеме годишњег
одмора (регрес), у висини 50% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији по задње објављеном
статистичком податку и накнаду за плаћени допуст у дужини од 30 дана у висини своје нето плате из
претходног мјесеца. 



Члан 15. 
Накнада за случај смрти, тешке болести и инвалидности 

Накнаду за случај смрти, тешке болести и инвалидности изабрани дужносници, носиоци извршних функција и
савјетници остварују на начин и под условима утврђеним чл. 37. и 38. овог закона за државне службенике и
намјештенике федералних органа државне службе. 

Члан 16. 
Отпремнина 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници имају право на исплату отпремнине
приликом одласка у пензију у износу од пет његових просјечних плата исплаћених у претходних пет мјесеци. 

Члан 17. 
Накнада трошкова за службено путовање 

Изабрани дужносници, носиоци извршних функција и савјетници упућени на службено путовање имају право
на накнаду трошкова дневнице, ноћења, превоза и осталих издатака насталих у вези са службеним
путовањем. 

Службеним путовањем, у смислу овог закона, сматра се обављање послова изван сједишта институције у коме
изабрани дужносник, носилац извршне функције и савјетник обавља своју функцију. 

Висина дневница и других трошкова службеног путовања и начин њиховог обрачуна уређује се актом Владе
Федерације. 

III. ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА 

1. Основна плата 

Члан 18. 
Одређивање плате према радном мјесту 

Државни службеник и намјештеник у органу државне службе има право на плату која одговара радном мјесту
на које је државни службеник односно намјештеник постављен. 

Члан 19. 
Бруто и нето плата 

Плата државног службеника и намјештеника утврђује се у бруто и нето износу. 

Плата у бруто износу обухвата нето плату, порезе и доприносе. 

Влада Федерације ће својим актом да пропише образац, изглед листе и начин приказа обрачуна плате. 

Члан 20. 
Платни разреди и коефицијенти за државне службенике 

Platni razredRadno mjesto Koeficijent

I - sekretari domova Parlamenta Federacije. 6,50

II - direktor Agencije za državnu službu 6,20



III - sekretar federalne upravne organizacije. 5,70

IV - interni revizori. 5,20

V - šefovi kabineta zamjenika premijera Vlade Federacije. 4,85

VI - sekretari radnih tijela domova Parlamenta Federacije. 4,60

VII - šef unutrašwe organizacijske jedinice. 4,50

VIII - federalni inspektor. 4,30

IX - stručni savjetnik. 4,10

X - viši stručni saradnik. 3,90

XI - stručni saradnik. 3,70

Члан 21. 
Платни разреди и коефицијенти за намјештенике 

Platni razredRadno mjesto Koeficijent

I - šef unutrašwe organizacijske jedinice (VŠS) 3,20

II - viši samostalni referent (VŠS) 3,10

III - samostalni referent (VŠS) 3,00

IV - šef unutrašwe organizacijske jedinice (SSS) 2,80

V - viši referent (SSS) i VKV radnik 2,70

VI - referent (SSS) i KV radnik III i IV stepena 2,60

VII - pomoćni radnik i nekvalificirani radnik (NK radnik) 1,85

2. Додаци на плату 

Члан 22. 
Врсте додатака на плату 

Државни службеник и намјештеник има право на додатке на плату који су утврђени у одредбама члана
23. овог закона. 

Додаци на плату из става 1. овог члана чине саставни дио основне плате. 

Члан 23. 
Додатак на плату по основу посебних услова рада 

Додатак на плату по основу посебних услова рада износи: 

1) за инспекторе, главне инспекторе и директоре инспекцијских тијела од 20% до 30% од основне
плате; 

2) за деминере од 30% до 50% од основне плате; 



3) за затворске полицајце-стражаре до 30% од основне плате; 

4) за државне службенике и намјештенике који раде на пословима који захтијевају непосредан контакт
са осуђеним лицима у казненопоправним заводима од 10% до 30 % од основне плате; 

5) за ватрогасце у износу до 30% од основне плате; 

6) за остале послове који се врше под посебним условима одређеним посебним законом додатак на
плату се може одредити од 10% до 20%. 

Посебан додатак из става 1. овог члана обрачунава се на основну плату без дијела плате по основу
радног стажа и чини саставни дио плате. 

Висина додатка на плату по основу посебних услова рада из става 1. овог члана утврђује се у
правилнику о платама и накнадама органа државне службе, у складу са критеријима утврђеним у
колективном уговору. 

Руководиоци органа управе на свим нивоима власти ће у својим правилницима о платама и накнадама
предвидјети додатке на плату државним службеницима који имају научне степене магистра и доктора
наука ако извршавање послова захтијева такве квалификације. 

Члан 24. 
Накнада за прековремени рад, рад у нерадне дане, ноћни рад и рад у дане државних празника 

У случају прековременог рада, рада у нерадне дане, ноћног рада или рада у дане државних празника,
државни службеник и намјештеник има право на накнаду основне плате, сразмјерно времену трајања
тог рада, увећаном за проценат утврђен колективним уговором. 

Висина накнаде и услови за остваривање накнаде утврдиће се актом Владе Федерације. 

Обрачун накнаде из става 1. овог члана врши се од основне плате без дијела плате по основу
пензијског стажа. Накнада из овог члана чини саставни дио плате. 

3. Плате за приправнике и накнаде за волонтере 

Члан 25. 
Висина плате за приправнике 

Плата приправника високе, више и средње стручне спреме у органу државне службе утврђује се у
износу, и то: 

1) за високу школску спрему у износу од 80% од почетне основне плате утврђене за радно мјесто
стручног сарадника; 

2) за вишу школску спрему у износу од 80% од почетне основне плате утврђене за радно мјесто
самосталног референта; 

3) за средњу стручну спрему у износу од 80% од почетне основне плате утврђене за радно мјесто
референта. 

Почетна основна плата из става 1. овог члана представља само износ плате без дијела плате по основу
пензијског стажа. 

Члан 26. 
Висина накнаде за волонтере 



Волонтери високе, више и средње стручне спреме у органу државне службе имају право на накнаду, и
то: 

1) за високу школску спрему у износу од 35% од основне плате стручног сарадника; 

2) за вишу школску спрему у износу од 35% од основне плате самосталног референта; 

3) за средњу стручну спрему у износу од 35% од основне плате референта. 

Висина накнаде из става 1. овог члана одређује се од основне плате одговарајуће школске спреме. 

4. Обрачун и исплата плате 

Члан 27. 
Начин обрачуна и исплате плате 

Плата се обрачунава за један мјесец унатраг, а исплаћује за претходни мјесец у складу са Законом о
раду и Законом о извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине. 

Плата из става 1. овог члана утврђује се рјешењем којег доноси руководилац органа државне службе.
Рјешење садржи: личне податке државног службеника и намјештеника, радно мјесто на које је
постављен, платни разред и све елементе који су узети у обзир за утврђивање висине плате. 

Подаци о платама државних службеника и намјештеника су јавни. 

Све измјене у висини плате врше се рјешењем којег доноси руководилац органа државне службе. 

Члан 28. 
Врсте накнада 

Државни службеник и намјештеник има право на накнаде утврђене у одредбама чл. 30. до 44. овог
закона. 

Члан 29. 
Плаћени допуст 

Државни службеник и намјештеник има право на плаћени допуст у дужини од 30 дана у висини своје
нето плате из претходног мјесеца. 

Члан 30. 
Накнада за исхрану током рада 

Државни службеник и намјештеник има право на новчану накнаду за исхрану у току рада (топли
оброк), у висини 1% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији по задњем статистичком податку. 

Члан 31. 
Регрес за годишњи одмор 

Државни службеник и намјештеник има право на накнаду на име регреса за кориштење годишњег
одмора у висини 50% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији по задњем објављеном
статистичком податку. 

Право на регрес из става 1. овог члана има сваки државни службеник и намјештеник који у току текуће
календарске године има право на годишњи одмор. 



Члан 32. 
Накнада за боловање 

Државни службеник и намјештеник има право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености
за рад (боловање) до 42 календарска дана у висини његове нето плате исплаћене за претходни мјесец. 

Накнада плате за боловање преко 42 дана из става 1. овог члана остварује се по пропису кантона којим
се уређује накнада за ово боловање, с тим да разлику до пуне плате исплаћује орган државне службе
Федерације, кантона, града и општине у којем се државни службеник или намјештеник налази у
радном односу. 

Члан 33. 
Накнада за породиљски допуст 

Државни службеник и намјештеник за вријеме породиљског допуста има право на накнаду плате
према прописима кантона којим се уређује ова област, према мјесту уплате доприноса с тим да разлику
до висине пуне плате уплаћује орган државне службе у којем се тај државни службеник или
намјештеник налази у радном односу. 

Члан 34. 
Накнада за службено путовање 

Државни службеници и намјештеници имају право на накнаду за трошкове службеног путовања на
подручју Федерације, односно Босне и Херцеговине, као и за путовања у иностранство, на које се
упућују на извршење службеног задатка. 

Висину и начин остваривања накнаде из става 1. овог члана утврђује Влада Федерације у складу са
Колективним уговором. 

Члан 35. 
Накнада за превоз на посао и с посла 

Државном службенику и намјештенику коме није организован службени превоз на посао и с посла, а
чије је мјесто становања од мјеста рада удаљено најмање 2 км, припада накнада за трошкове превоза у
висини мјесечне карте градског, приградског и међуградског саобраћаја. 

У међуградски саобраћај спадају мјеста која су удаљена од мјеста рада до 70 км. 

Члан 36. 
Накнада за одвојени живот од породице 

Руководећи државни службеници чије је мјесто пребивалишта удаљено више од 70 км од мјеста
органа државне службе у којем врше службену дужност имају право на накнаду трошкова за одвојени
живот од породице и накнаду трошкова смјештаја у мјесту рада чију висину ће својим актом уредити
Влада Федерације. 

Државни службеници и намјештеници чије је мјесто пребивалишта удаљено више од 70 км од мјеста
органа државне службе у којем врше службену дужност имају право на накнаду трошкова смјештаја у
мјесту рада чију висину ће својим актом уредити Влада Федерације. 

Члан 37. 
Накнада за случај повреде на раду, тешке болести и инвалидности 

У случају повреде на раду, тешке болести или инвалидности државног службеника или намјештеника
или члана његове уже породице исплаћује се једнократна новчана помоћ у висини од двије просјечне
нето плате исплаћене у Федерацији према задњем објављеном статистичком податку. 



Члан 38. 
Накнада за случај смрти и право на осигурање од посљедица несретног случаја 

У случају смрти државног службеника, односно намјештеника његовој породици се исплаћују
трошкови сахране у висини од четири просјечне нето плате исплаћене у Федерацији према задњем
објављеном статистичком податку. 

Чланом уже породице државног службеника или намјештеника, у смислу става 1. овог члана сматрају
се брачни и ванбрачни друг ако живе у заједничком домаћинству, дијете (брачно, ванбрачно, усвојено,
пасторче и дијете без родитеља узето на издржавање до 18 година односно до 26 година старости ако
се налазе на редовном школовању и нису у радном односу, а дјеца неспособна за рад без обзира на
старосну доб), родитељи (отац, мајка, очух, маћеха и усвојиоци) под условом да живе у заједничком
домаћинству са државним службеником и намјештеником, браћа и сестре без родитеља до 18 односно
до 26 година старости ако се налазе на редовном школовању и немају других прихода већ их корисник
накнаде стварно издржава или је обавеза њиховог издржавања законом утврђена, а ако су неспособни
за рад , без обзира на старосну доб, под условом да с њима живи у заједничком домаћинству и унучад
ако немају родитеља и живе у заједничком домаћинству с државним службеником или
намјештеником. 

Накнада из става 1. овог члана исплаћује се и у случају смрти члана уже породице државног
службеника или намјештеника. 

Уколико у органу државне службе истог нивоа власти раде два или више чланова породице, трошкови
сахране из става 1. овог члана се исплаћују само једном запосленом члану породице. 

Државни службеник и намјештеник има право на осигурање од посљедица несретног случаја са
укљученим ризиком од природне смрти за вријеме трајања радног односа у органима државне
службе. 

Висина осигурања по овој основи одређује се према полици осигурања од посљедица несретног
случаја односно полици осигурања од природне смрти. 

Уговор о осигурању са одговарајућом осигуравајућом кућом закључује руководилац органа управе за
све државне службенике и намјештенике запослене у том органу у складу са Колективним уговором. 

Члан 39. 
Отпремнина 

Државни службеник и намјештеник има право на отпремнину при одласку у пензију у висини својих
пет остварених просјечних нето плата исплаћених у претходних пет мјесеци. 

Члан 40. 
Накнада у случају прекобројности 

У случају престанка радног односа државног службеника односно намјештеника због прекобројности,
тај државни службеник односно намјештеник има право на накнаду у износу и то: 

1) за радни стаж до 10 година накнада износи три нето плате државног службеника односно
намјештеника. 

2) за радни стаж од 11 до 30 година накнада износи шест нето плата државног службеника односно
намјештеника. 

3) за радни стаж преко 30 година накнада износи десет нето плата државног службеника односно
намјештеника. 

Члан 41. 
Накнада за рад у комисијама 



Чланови комисија које се формирају на основу рјешења Владе Федерације односно руководилаца
органа управе а чије оснивање је предвиђено законом, имају право на максималну мјесечну накнаду за
рад у комисија до висине једне и по (1,5) основице из члана 5. овог закона. 

Тачан износ односно висину накнаде за рад својим актом утврђује Влада Федерације за сваку
појединачну комисију. 

Накнаде за рад у комисијама из става 1. овог члана а које се финансирају од уплата физичких или
правних лица не улазе у ограничење из става 1. овог члана. 

Члан 42. 

За кориснике накнада по овом закону, опорезиве накнаде, осим плате, условљене су приходовним
цензусом. 

Висина приходовног цензуса дефинисаће се посебним Законом о приходовном цензусу за све буџетске
кориснике у Федерацији. 

Члан 43. 
Пропис о условима и поступку остваривања накнада 

Поступак остваривања права на накнаде и висину тих накнада, у складу са тим законским одредбама,
утврђује Влада Федерације на усаглашен приједлог Федералног министарства правде и консултација са
Синдикатом. 

Члан 44. 
Доношење правилника о платама и накнадама 

Руководилац органа државне службе дужан је донијети правилник о платама и накнадама у складу са
одредбама овог закона и правилником о унутрашњој организацији органа државне службе, као и
прописом из члана 43. овог закона. 

Правилник из става 1. овог члана доноси се уз прибављено мишљење Федералног министарства
финансија и синдиката. 

Члан 45. 
Права на накнаде осталих категорија које третира овај закон 

Права на поједине накнаде утврђене за државне службенике и намјештенике које нису посебно
прописане у одговарајућим поглављима осталих категорија запослених у органима власти Федерације
а које третира овај закон, остварују се на начин и под условима како су прописане за државне
службенике и намјештенике у федералним органима управе. 

IV. ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАТВОРСКИХ ПОЛИЦАЈАЦА-СТРАЖАРА И СЛУЖБЕНИКА СУДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ 

1. Плате 

Члан 46. 
Одређивање плате према чину и службеном звању 

Плата полицијског службеника и службеника судске полиције веже се уз његов чин. 

Плата затворског полицајца-стражара веже се уз његово службено звање које се одређује према



степену стручне спреме, сложености послова и радном искуству. 

Члан 47. 
Платни разреди, чинови и коефицијенти за 

Platni razredČinovi Koeficijent

I Generalni inspektor sudske policije 6,70

II Glavni inspektor sudske policije 6,30

III Samostalni inspektor sudske policije 5,70

IV Viši inspektor sudske policije 5,20

V Inspektor sudske policije 4,80

VI Mlađi inspektor sudske policije 4,50

VII Stariji narednik sudske policije 3.80

VIII Narednik sudske policije 3.30

IX Stariji sudski policajac 2,80

X Sudski policajac 2,70

Обрачун плате за службенике судске полиције и затворске полицајце - стражаре врши се према
основици за плату из члана 5. овог закона. 

Плата из става 2. овог члана се повећава на основу пензијског стажа службеника судске полиције и
затворског полицајца - стражара на начин предвиђен у члану 6. овог закона. 

Члан 48. 
Платни разреди, службена звања и коефицијенти за службенике затворске полиције - страже 

Platni razredČinovi Koeficijent

I Zapovjednik zatvorske policije - straže 5,20

II Stariji nadzornik zatvorske policije - straže prve klase 3,45

III Stariji nadzornik zatvorske policije - straže 3,30

IV Nadzornik zatvorske policije -straže 3,10

V Stariji zatvorski policajac-stražar prve klase 2,95

VI Stariji zatvorski policajac-stražar 2,80

VII Zatvorski policajac - stražar 2,70

2. Додаци на плату 



Члан 49. 
Додатак на посебне услове рада 

Зависно о ризику одговорности, сложености или посебних радних услова на одређеним радним
мјестима службеника судске полиције, руководилац органа одлучује о трајном одређеном додатку за
посебне услове рада на таквим радним мјестима. 

Додатак за посебне услове рада трајно је везан за радна мјеста из става 1. овог члана, те не може бити
измијењен уколико не наступе нове посебне радне околности. 

Додатак за посебне услове рада износи до 30% од основне плате. 

Члан 50. 
Једнократни додатак на плату за изванредне резултате 

На основу изванредних и објективно оцијењених радних резултата службеника судске полиције и
затворског полицајца - стражара, руководилац органа може одлучити о једнократном додатку на плату
том службенику до 30% од основне плате. 

Додатак за изванредне радне резултате може се исплатити истом службенику судске полиције и
затворском полицајцу - стражару само једном годишње за један мјесец. 

Одлука из става 1. овог члана биће објављена на огласној табли надлежног органа. 

3. Накнаде плате 

Члан 51. 
Накнада плате за исхрану током рада, годишњи одмор, 

Службеник судске полиције и затворски полицајац - стражар има право на накнаду плате за исхрану
током рада, накнаду плате за вријеме годишњег одмора и плаћеног допуста, те за вријеме боловања,
која се остварују према одредбама чл. 29.,30., 31. и 32. овог закона. 

Члан 52. 
Накнада за прековремени и ноћни рад 

Основна плата службеника судске полиције и затворског полицајца - стражара који ради прековремено
увећаће се за: 

1) 40% уколико је прековремени рад био у периоду између 22х и 07х; 

2) 30% уколико је прековремени рад био у периоду између 07х и 22х; 

3) 30% за ноћни рад између 22х и 07х. 

Члан 53. 
Накнада за привремени интерни премјештај 

Службеник судске полиције и затворски полицајац - стражар који према закону буде интерно
премјештен на друго радно мјесто које је 70 км или више удаљено од његовог тренутног радног мјеста,
има право на накнаде за привремени интерни премјештај. 

Уз основну плату која је одређена чином службеника судске полиције и службеним звањем затворског
полицајца -стражара накнаде из става 1. овог члана су: 

1) накнада трошкова за одвојени живот; 



2) накнада за одговарајући смјештај. 

Службеник судске полиције и затворски полицајац - стражар који је премјештен по личном захтјеву
нема право на накнаде за привремени премјештај. 

Одредба става 1. овог члана не примјењује се на службеника судске полиције и затворског полицајца -
стражара који је први пут распоређен на радно мјесто. 

Члан 54. 
Отпремнина за случај прекобројности 

У случају отпуста због вишка службеника судске полиције и затворских полицајаца - стражара, у складу
са законом, отпуштени службеник судске полиције и затворски полицајац - стражар који има до 15
година пензијског стажа има право на отпремнину која одговара износу плате коју је примио у вријеме
кад је проглашен вишком, обрачунате за период од пет мјесеци. 

Отпремнина из става 1. овог члана износи 10 мјесечних плата за службенике судске полиције и
затворске полицајце - стражаре који имају најмање 15 година пензијског стажа као службеници судске
полиције и затворски полицајци - стражари. 

Члан 55. 
Накнада за трошкове сахране 

Службеник судске полиције и затворски полицајац - стражар који изгуби живот на дужности сахрањује
се на мјесту које одреди његова породица на трошак полицијског органа, односно надлежног органа
судске полиције, односно надлежног казненопоправног завода. 

Надлежни орган судске полиције и надлежни казненопоправни завод сноси сљедеће укупне трошкове: 

1) трошкове за превоз посмртних остатака на мјесто укопа; 

2) путне трошкове за два пратећа лица; 

3) трошак за гробницу, уколико није већ обезбјеђена на други начин; 

4) друге уобичајене трошкове у износу који одређује надлежни орган. 

Породица коју је преминули службеник судске полиције и затворски полицајац-стражар издржавао
има право на једнократну финансијску помоћ у износу посљедње нето плате коју је службеник
остварио, увећане шест пута. 

Члан 56. 
Право на остале накнаде 

Службеници судске полиције и затворски полицајци - стражари имају право и на накнаде утврђене
посебним колективним уговорима. 

V. ПРИМЈЕНА ЗАКОНА У КАНТОНИМА, ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ 

Члан 57. 
Основна начела 

Кантони, општине и градови у Федерацији ће у својим прописима о платама и накнадама поштовати
основна начела за утврђивање плата прописана чланом 3. овог закона. 



Члан 58. 
Средства за плате и накнаде 

Финансијска средства за плате и накнаде и друга примања запослених у органима власти кантона,
општине и града, планирају се и обезбјеђују у буџету кантона, општине и града. 

Члан 59. 
Основица за обрачун плате 

Основица утврђена чланом 5. овог закона примјењује се у кантонима, градовима и општинама. 

Члан 60. 
Начин утврђивања коефицијената и платних разреда 

Коефицијенти и платни разреди запослених у органима власти кантона, општине и града се утврђују
Законом о платама и накнадама запослених у органима власти кантона односно одлукама градских и
општинских вијећа о платама и накнадама запослених у општинским односно градским органима
власти. 

Кантони ће својим прописима уз сагласност синдиката прописати коефицијенте за радна мјеста, с тим
да основна плата за иста или слична радна мјеста у кантону не може прећи 90% од плате за таква радна
мјеста на федералном нивоу. 

Општине и градови ће својим прописима прописати коефицијенте за поједина радна мјеста, с тим да
основна плата за иста или слична радна мјеста у општини и у граду не може прећи 90% од плате
утврђене у кантону у чијем је саставу та општина или град. 

Прописима из претходних ставова овог члана, ако се не усагласе са синдикатом у року од 90 дана не
могу се утврдити коефицијенти у вриједности мањој од 80% од коефицијената прописаних прописима
на првом вишем нивоу власти. 

Члан 61. 
Утврђивање основне плате 

Кантони, општине и градови у Федерацији ће у својим прописима о платама и накнадама примијенити
елементе за утврђивање плате прописане у члану 6. овог закона. 

Члан 62. 
Накнаде и додаци на плату 

Права на накнаде и додатке на плату запослених у органима власти Федерације односе се и на
запослене у кантону, општини и граду у складу са чланом 43. овог закона. 

Висину и начин остваривања права на накнаде и додатке на плату за кантоне утврдиће влада кантона, а
за општину и град општинско, односно градско вијеће. 

Члан 63. 
Рок за доношење прописа о платама и накнадама 

Кантони, општине и градови у Федерацији дужни су донијети своје усаглашене прописе из области
плата и накнада са овим законом у року од 90 дана од дана примјене овог закона. 

VI. НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ ОВОГ ЗАКОНА 



Члан 64. 
Органи надлежни за вршење надзора 

Надзор над примјеном овог закона врши Федерално министарство правде и Федерално министарство
финансија, свако у оквиру својих надлежности. 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 65. 

Новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.000 КМ казниће се за прекршај руководилац органа
државне службе: 

1) ако не одреди плату за радно мјесто на које је државни службеник, односно намјештеник примљен
(члан 6. овог закона), 

2) ако одреди додатак на плату по основу услова рада супротно одредбама члана 23. овог закона, 

3) ако не донесе рјешење о плати или рјешење о промјени висине плате (члан 27. овог закона), 

4) ако одреди накнаде супротно чл. 30. до 43. овог закона односно чл. 51. до 55. овог закона, 

5) ако не донесе правилник о платама и накнадама (члан 44. овог закона). 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 66. 

Одредбе чл. 30. и 31. овог закона почеће се примјењивати наредног мјесеца од дана потписивања
измјена и допуна Колективног уговора за службенике органа управе и судске власти у Федерацији,
којим су регулисане ове накнаде. 

Члан 67. 
Рок за доношење подзаконских прописа 

Влада Федерације односно овлаштени органи за доношење подзаконских прописа дужни су те прописе
донијети у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 68. 
Рок за доношење правилника о платама и накнадама 

Органи државне службе Федерације дужни су своје правилнике о платама и накнадама донијети у року
од 60 дана од дана доношења прописа из члана 67. овог закона. 

Члан 69. 
Престанак примјене одредби других закона 

Даном ступања на снагу овог закона престаје примјена: 

1) одредби Закона о правима изабраних дужносника, носиоца извршних функција и савјетника у
институцијама власти Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 59/06,
84/08 и 9/10) које се односе на плате, накнаде и друга материјална права изабраних дужносника,



носиоца извршних функција и савјетника у институцијама власти Федерације, 

2) одредби Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 2/06 и 8/06) које се односе на плате и накнаде
државних службеника, 

3) одредби Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 49/05) које се односе на плате и накнаде намјештеника. 

4) одредби Закона о судској полицији ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 19/96 и 37/04) које се
односе на накнаде (плата, додаци на плату и остале накнаде), 

5) одредби Уредбе о накнадама и другим материјалним правима која немају карактер плате
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 34/04, 56/04, 68/05, 33/06 и 75/07) које се односе на накнаде
ако су другачије уређене овим законом. 

Члан 70. 
Ступање на снагу 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације
БиХ". 

Предсједавајући
Дома народа

Парламента Федерације БиХ
Стјепан Крешић, с. р.

Предсједавајући
Представничког дома

Парламента Федерације БиХ
Сафет Софтић, с. р.


