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Законом о полицији и Уредбом о платама полицијских службеника, почев од 1.1.2019.године, 

успостављен је систем постепеног усклађивања плата како ниједном полицијском службенику не би 

била умањена плата уколико наставља да обавља исте послове. За усклађивање плата користе се 

буџетска средства опредељена за увећање плата за МУП, на начин да већи раст плате остварује 

полицисјки службеник чија је новоутврђена плата већа од затечене плате, а мањи раст полицијски 

службеник који би на основу новог вредновања плата требало да остварује мању плату. 

Закључком Владе Републике Србије почев од 01.01.2023. године, опредељена је основица за 

обрачун и исплату плата полицијских службеника увећана за 12.5%, те су се стекли услови за 

примену обрачунске методе. 

Узимајући у обзир законске одредбе, као и тренутни пресек усклађивања плата, са 01.01.2023. 

године сви полицијски службеници чија је плата у потпуности усклађена, остварили су увећање од 

12.5%, односно у висини увећања основице за обрачун и исплату плата. Остали полицијски 

службеници, односно они који остварују мању плату од извредноване, остварили су увећање од 12.5 

до 20%, а полицијски службеници који примају већу плату од извредноване, остварили су увећање 

у распону од 3 до 12.5%. 



Узимајући у обзир законску обавезу да се примени усклађивање плата на начин прописан чланом 

187б Закона о полицији и чланом 11. Уредбе о платама полицијских службеника, а применом 

распона од 3 до 20% увећања, приближно 75 % полицијских службеника је завршило процес 

усклађивања и остварује плату која је утврђена за то радно место. 

Такође, у наредном периоду, а након усвајања Закона о унутрашњим пословима и новог 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизације радних места у Министарству унутрашњих 

послова биће израђена и нова Уредба о платама полицијских службеника чиме ће плате свих 

запослених у Министарству биће адекватно усклаћене. 

Стога још једном истичемо да је Министарство унутрашњих послова у законској обавези да примени 

важећу обрачунску методу за усклађивање плата коју прописује Закон о полицији. 

 

 


