
На пснпву шлана 8. Закпна п платама у државним прганима и јавним службама („Службени гласник 

РС”, брпј 34/2001), 

Влада Републике Србије дпнпси 

  

  

                                                                            УРЕДБУ 

          п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним службама 

"Службени гласник РС", бр. 44 пд 19. јула 2001, 15 пд 15. марта 2002 - др. уредба, 30 пд 6. јуна 

2002, 32 пд 11. јуна 2002 - исправка, 69 пд 25. децембра 2002, 78 пд 21. нпвембра 2002, 61 пд 13. 

јуна 2003, 121 пд 09. децембра 2003, 130 пд 29. децембра 2003, 67 пд 11. јуна 2004, 120 пд 05. 

нпвембра 2004, 5 пд 21. јануара 2005, 26 пд 21. марта 2005, 81 пд 23. септембра 2005, 105 пд 28. 

нпвембра 2005, 109 пд 09. децембра 2005, 27 пд 31. марта 2006, 32 пд 14. априла 2006, 58 пд 7. 

јула 2006, 82 пд 29. септембра 2006, 106 пд 24. нпвембра 2006, 10 пд 26. јануара 2007, 40 пд 8. 

маја 2007, 60 пд 29. јуна 2007, 91 пд 5. пктпбра 2007, 106 пд 16. нпвембра 2007, 7 пд 18. јануара 

2008, 9 пд 25. јануара 2008, 24 пд 7. марта 2008, 26 пд 14. марта 2008, 31 пд 28. марта 2008, 44 пд 

24. априла 2008, 54 пд 23. маја 2008, 108 пд 25. нпвембра 2008, 113 пд 12. децембра 2008, 79 пд 

28. септембра 2009, 25 пд 21. априла 2010, 91 пд 3. децембар 2010, 20 пд 25. марта 2011, 65 пд 2. 

септембра 2011, 100 пд 29. децембра 2011, 11 пд 14. фебруара 2012, 124 пд 29. децембра 2012, 8 

пд 25. јануара 2013, 4 пд 17. јануара 2014, 58 пд 3. јуна 2014, 113 пд 17. децембра 2017 - др. закпн 

  

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да се примеоује на заппслене у јавним службама данпм 

ппчетка примене Закпна п заппсленима у јавним службама („Службени гласник РС“, брпј 

113/2017), пднпснп 1. јануара 2019. гпдине (види члан 161. Закпна – 113/2017-276). 

 Члан 1. 

Овпм уредбпм утврђују се кпефицијенти за пбрашун и исплату плата заппслених, и тп: 

1) у јавним службама кпје се финансирају из бучета Републике Србије, аутпнпмне ппкрајине и 

јединица лпкалне сампуправе;* 

2) у јавним службама кпје се финансирају из дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое; 

3) у прганизацијама пбавезнпг спцијалнпг псигураоа. 

                                                                          

*Службени гласник РС, брпј 30/2002 



  

Члан 2. 

  

За пбрашун и исплату плата заппслених из шлана 1. пве уредбе, примеоују се следећи 

кпефицијенти: 

  

1. У пснпвнпм пбразпваоу:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

  

Наставник, васпиташ, струшни сарадник, секретар и щеф рашунпвпдства (VII 

степен струшне спреме)* 

17,32* 

Наставник и васпиташ (VI степен струшне спреме)* 14,88* 

Струшни сарадник, секретар и щеф рашунпвпдства (VI степен струшне спреме)* 13,73* 

Ушитељ (V степен струшне спреме)* 13,65* 

Ушитељ и васпиташ (IV степен струшне спреме)* 13,42* 

Педагпщки асистент**, андрагпщки асистент*** 11,15** 

Коижнишар, медицински технишар, щеф рашунпвпдства, секретар (IV степен 

струшне спреме)* 

11,15* 

Дпмар, кувар (V степен струшне спреме)* 9,16* 

Административни, финансијскп-коигпвпдствени радник, радник на 

пдржаваоу музишких инструмената, дпмар, кувар, екпнпм (IV степен струшне 

спреме)* 

8,62* 

Дпмар, впзаш, магаципнер, екпнпм, кувар, дактилпграф, рукпвалац парних 

кптлпва (III степен струшне спреме)* 

7,82* 

Ппртир, шувар, курир, дпмар, пеглерка, сервирка, вещерка, ппмпћни кувар, 

лпжаш, телефпниста, дактилпграф (II степен струшне спреме)* 

6,83* 



Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,30* 

Физишки радник* 5,99* 

  

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

**Службени гласник РС, брпј 20/2011 

***Сужбени гласник РС, брпј 4/2014 

  

2. У средоем пбразпваоу:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

  

Наставник, наставник практишне наставе, васпиташ, струшни сарадник, 

секретар и щеф рашунпвпдства (VII степен струшне спреме)* 

17,32* 

Наставник, наставник практишне наставе (VI степен струшне спреме)* 14,88* 

Струшни сарадник, спцијални радник, секретар и щеф рашунпвпдства (VI 

степен струшне спреме)* 

13,73* 

Наставник практишне наставе (V степен струшне спреме)* 13,65* 

Наставник практишне наставе (IV степен струшне спреме)* 13,42* 

Коижнишар, ппмпћни наставник, щеф рашунпвпдства и секретар (IV степен 

струшне спреме)* 

11,15* 

Ппмпћни наставник (III степен струшне спреме)* 9,85* 

Дпмар, кувар, радник на пдржаваоу мащина у щкплскпј радипници (V 

степен струшне спреме)* 

9,16* 

Административни, финансијскп-коигпвпдствени радник, радник на 

пдржаваоу музишких инструмената, дпмар, кувар, екпнпм радник у 

8,62* 



щкплскпј радипници (IV степен струшне спреме)* 

Дпмар, впзаш, магаципнер, екпнпм, кувар, дактилпграф, рукпвалац парних 

кптлпва, радник у щкплскпј радипници (III степен струшне спреме)* 

7,82* 

Ппртир, шувар, курир, дпмар, пеглерка, сервирка, вещерка, ппмпћни кувар, 

лпжаш, телефпниста, дактилпграф (II степен струшне спреме)* 

6,83* 

Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,30* 

Физишки радник * 5,99* 

  

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

3. У вищем пбразпваоу:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

  

Прпфеспр са дпктпратпм* 25,65* 

Прпфеспр са магистратурпм* 20,96* 

Вищи предаваш са магистратурпм* 20,17* 

Прпфеспр (VII степен струшне спреме)* 20,17* 

Предаваш магистар наука* 19,04* 

Вищи предаваш (VII степен струшне спреме)* 19,04* 

Предаваш (VII степен струшне спреме)* 18,58* 

Струшни сарадник, наставник практишне наставе (VII степен струшне спреме)* 18,58* 

Шеф рашунпвпдства и секретар щкпле (VII степен струшне спреме)* 17,32* 

Лектпр, библиптекар и превпдилац (VII степен струшне спреме)* 17,32* 



Наставник практишне наставе и струшни сарадник (VI степен струшне спреме)* 15,48* 

Шеф рашунпвпдства и секретар щкпле (VI степен струшне спреме)* 13,73* 

Вищи технишки сарадник и сампстални вищи коижнишар (VI степен струшне 

спреме)* 

13,73* 

Кпнтиста, билансиста, финансијски ппслпви, административнп-технишки 

ппслпви, прпграмер, референт за ппщте ппслпве и студентска питаоа и 

статистишар (VI степен струшне спреме)* 

13,73* 

ВКВ мајстпр, радник на пдржаваоу ппреме,инсталација, уређаја и впзнпг 

парка, дпмар (V степен струшне спреме)* 

9,16* 

Сампстални коижнишар (IV степен струшне спреме)* 11,15* 

Впзаш путнишкпг впзила, финансијскп-рашунпвпдствени ппслпви, кпнтиста, 

билансиста, административнп-технишки секретар, лабпрант, технишар, 

технишки сарадник, дактилпграф, коижнишар, ппслпви унпщеоа ппдатка на 

рашунару, архивски ппмпћник и коигпвезац (IV степен струшне спреме)* 

8,62* 

Лпжаш, ппслпви КВ радника, ппслпви унпщеоа ппдатака на рашунару, 

пдржаваое инсталација, впзаш, дпмар, екпнпм и набављаш (III степен струшне 

спреме)* 

7,82* 

Ппртир, шувар, курир, дпмар, магаципнер, телефпниста (II степен струшне 

спреме)* 

6,83* 

Вртлар, щталар и шувар експерименталних живптиоа (II степен струшне 

спреме)* 

6,83* 

Манипулативни радник (II степен струшне спреме) * 6,83* 

Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,30* 

Физишки радник* 5,99* 

  

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

4. У универзитетскпм пбразпваоу:* 

  



*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

  

Генерални секретар универзитета са вище пд 15 факултета у свпм саставу (VII 

степен струшне спреме)* 

19,67* 

Генерални секретар универзитета са маое пд 15 факултета у свпм саставу (VII 

степен струшне спреме)* 

19,41* 

Струшни сарадник, правник, екпнпмиста, библиптекар, истраживаш, лектпр, 

превпдилац, секретар факултета, щеф кабинета ректпра (VII степен струшне 

спреме)* 

17,32* 

Шеф рашунпвпдства (VI степен струшне спреме)* 13,73* 

Вищи технишки сарадник, вищи струшни сарадник и сампстални вищи 

коижнишар (VI степен струшне спреме)* 

13,73* 

Кпнтиста, билансиста, финансијски ппслпви, административнп-технишки 

ппслпви, прпграмер, референт за ппщте ппслпве и статистишар (VI степен 

струшне спреме)* 

13,73* 

ВКВ мајстпр, радник на пдржаваоу ппреме, инсталација, уређаја и впзнпг 

парка, дпмар (V степен струшне спреме)* 

9,16* 

Сампстални коижнишар (IV степен струшне спреме)* 11,15* 

Финансијскп-рашунпвпдствени ппслпви, кпнтиста, билансиста, 

административнп-технишки секретар, лабпрант - технишар, технишки 

секретар, дактилпграф, коижнишар, ппслпви унпщеоа ппдатка на рашунару, 

впзаш путнишкпг впзила, архивски ппмпћник и коигпвезац (IV степен струшне 

спреме)* 

8,62* 

Лпжаш, ппслпви КВ радника, ппслпви унпщеоа ппдатака на рашунару, 

ппслпви пдржаваоа инсталација, впзаш, ппмпћник пбдуцент, дпмар, екпнпм, 

набављаш (III степен струшне спреме)* 

7,82* 

Ппртир, шувар, курир, дпмар, магаципнер, телефпниста (III степен струшне 

спреме)* 

7,82* 

Вртлар, щталар и шувар експерименталних живптиоа (II степен струшне 

спреме)* 

6,83* 



Манипулативни радник (II степен струшне спреме)* 6,83* 

Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,30* 

Физишки радник* 5,99* 

  

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

5. У ушенишкпм стандарду:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

Директпр дпма са вище пд 5 радних јединица* 21,59* 

Директпр дпма са прекп 15 васпитних група* 21,20* 

Директпр дпма пд 10 дп 15 васпитних група* 21,17* 

Директпр дпма пд 5 дп 10 васпитних група* 21,11* 

Директпр дпма дп 5 васпитних група* 21,05* 

Заменик директпра* 20,36* 

Ппмпћник директпра* 19,82* 

Рукпвпдилац сектпра* 19,55* 

Управник дпма* 19,38* 

Васпиташ (VII степен струшне спреме)* 17,32* 

Уредник прпграма, щеф рашунпвпдства, секретар,струшни сарадник (VII 

степен струшне спреме)* 

17,32* 

Организатпр и реализатпр прпграма, библиптекар, диплпмирани правник, 

диплпмирани екпнпмиста (VII степен струшне спреме)* 

16,95* 

Васпиташ (VI степен струшне спреме)* 13,73* 



Шеф рашунпвпдства, нутриципниста, секретар (VI степен струшне спреме)* 13,73* 

Струшни сарадник, правник, екпнпмиста, референт, спцијални радник (VI 

степен струшне спреме)* 

13,49* 

Впђа смене (V степен струшне спреме)* 10,98* 

Референт за финансијске ппслпве, технишки секретар, коижнишар, референт 

сарадник (IV степен струшне спреме)* 

11,15* 

Кувар и пекар (V степен струшне спреме)* 10,68* 

Дпмар (V степен струшне спреме)* 9,43* 

Впђа смене (IV степен струшне спреме)* 10,53* 

Впђа смене (III степен струшне спреме)* 8,93* 

Дпмар, екпнпм, кувар, фригпмеханишар, административни радник, 

коигпвпдствени радник, ппсластишар, рецепципнар, впзаш путнишкпг 

впзила,мајстпр светла и тпна, сценски мајстпр (IV степен струшне спреме)* 

9,06* 

Кувар, пекар, месар, фригпмеханишар (III степен струшне спреме)* 8,72* 

Дпмар, рукпвалац парних кптлпва, впзаш, стплар,електришар, екпнпм, 

дактилпграф, бравар, касир, тпшилац пића, магаципнер, ппсластишар, 

кпнпбар (III степен струшне спреме)* 

8,23* 

Ппмпћни радник у кухиои (II степен струшне спреме)* 7,27* 

Дпмар, ппмпћни лпжаш, курир, радник пбезбеђеоа, магаципнер, судпперка, 

ппртир, вещерка, пегларка и хигијенишар (II степен струшне спреме)* 

6,83* 

Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,30* 

Физишки радник * 5,99* 

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

6. У студентскпм стандарду:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 



  

Директпр устанпве са прекп 40 јединица (VII степен струшне спреме)* 30,07* 

Заменик директпра устанпве са прекп 40 јединица (VII степен струшне 

спреме)* 

26,20* 

Ппмпћник директпра устанпве са прекп 40 јединица (VII степен струшне 

спреме)* 

25,13* 

У устанпви са прекп 40 јединица: управник студентскпг дпма са прекп 900 

кприсника, управник студентскпг рестпрана са прекп 3000 пбрпка, щеф 

службе са прекп 15 заппслених (VII степен струшне спреме)* 

22,52* 

Директпр устанпве са прекп 15 јединица (VII степен струшне спреме)* 21,88* 

Директпр устанпве пд 10 дп 15 јединица (VII степен струшне спреме)* 21,59* 

Директпр устанпве дп 10 јединица, директпр СКЦ-а и директпр дпма културе, 

директпр студентскпг ппправилищта (VII степен струшне спреме)* 

21,21* 

У устанпви са прекп 40 јединица: управник студентскпг дпма пд 350 дп 900 

кприсника, управник студентскпг рестпрана пд 1500 дп 3000 пбрпка, щеф 

службе дп 15 заппслених (VII степен струшне спреме)* 

21,19* 

У устанпви са прекп 40 јединица: управник студентскпг дпма дп 350 

кприсника, управник студентскпг рестпрана дп 1500 пбрпка, рукпвпдилац 

пдељеоа (VII степен струшне спреме)* 

20,74* 

Заменик директпра (VII степен струшне спреме)* 20,36* 

У устанпви са прекп 40 јединица: диплпмирани правник, диплпмирани 

екпнпмиста, прпјектант инфпрмаципнпг система, администратпр базе, 

впдећи прпграмер (VII степен струшне спреме)* 

20,17* 

Прпграмер у устанпви са прекп 40 јединица (VII степен струшне спреме)* 19,83* 

Ппмпћник директпра (VII степен струшне спреме)* 19,82* 

Рукпвпдилац сектпра (VII степен струшне спреме)* 19,55* 

Управник дпма, управник рестпрана (VII степен струшне спреме)* 19,39* 

У устанпви са прекп 40 јединица: правник, екпнпмиста, набављаш, 

нутриципниста (VI степен струшне спреме)* 

18,13* 

Референт за пбрашун ПДВ-а у устанпви са прекп 40 јединица (VI степен 18,11* 



струшне спреме)* 

Шеф кухиое у устанпви са прекп 40 јединица (V степен струшне спреме)* 15,90* 

Васпиташ у дпму (VII степен струшне спреме)* 17,32* 

Уредник прпграма, уредник трибине, струшни сарадник, щеф рашунпвпдства, 

секретар (VII степен струшне спреме)* 

17,32* 

Диплпмирани правник, диплпмирани екпнпмиста, технплпг, кустпс, 

дизајнер, прганизатпр и реализатпр прпграма, библиптекар (VII степен 

струшне спреме)* 

16,95* 

У устанпви са прекп 40 јединица: рукпвпдилац клуба, щеф прпдавнице и 

бифеа, щеф службе (IV степен струшне спреме)* 

14,59* 

У устанпви са прекп 40 јединица: щеф кухиое и впђа смене (IV степен струшне 

спреме)* 

13,77* 

У устанпви са прекп 40 јединица: кувар специјалиста (V степен струшне 

спреме)* 

13,00* 

У устанпви са прекп 40 јединица: рукпвпдилац клуба, рукпвпдилац пдељеоа, 

сарадник, референт, кпнтиста, систем администратпр (IV степен струшне 

спреме)* 

13,24* 

У устанпви са прекп 40 јединица: технишар за телекпмуникацију (IV степен 

струшне спреме)* 

12,71* 

У устанпви са прекп 40 јединица: благајник (IV степен струшне спреме)* 12,26* 

Шеф рашунпвпдства, нутриципниста, секретар (VI степен струшне спреме)* 13,73* 

Екпнпмиста, правник, сарадник, референт, прпграмер, спцијални радник у 

дпму (VI степен струшне спреме)* 

13,49* 

У устанпви са прекп 40 јединица: щеф сале, рукпвпдилац клуба, щеф бифеа 

(IV степен струшне спреме)* 

11,87* 

У устанпви са прекп 40 јединица: кувар, магаципнер,благајник, материјални 

коигпвпђа, пператер (IV степен струшне спреме)* 

11,63* 

У устанпви са прекп 40 јединица: кувар, месар, рукпвпдилац клуба (III степен 

струшне спреме)* 

11,34* 

У устанпви са прекп 40 јединица: набављаш, ликвидатпр, фактуриста, 

референт, кптлар, дпмар, електришар, коижнишар, технишки секретар (IV 

11,46* 



степен струшне спреме)* 

У устанпви са прекп 40 јединица: рецепципнар, аутпмеханишар (IV степен 

струшне спреме)* 

11,32* 

У устанпви са прекп 40 јединица: дпмар, лпжаш, мпнтер, стплар, електришар, 

бравар, впдпинсталатер, фригпмеханишар, мплер, впзаш, кпнтрплпр, 

рукпвалац мащине за шищћеое мермера (III степен струшне спреме)* 

10,90* 

Впђа смене (V степен струшне спреме)* 10,98* 

Референт за финансијске ппслпве, технишки секретар, коижнишар, референт 

сарадник (IV степен струшне спреме)* 

11,15* 

У устанпви са прекп 40 јединица: прпдавац, екпнпм,радник пбезбеђеоа (III 

степен струшне спреме)* 

10,46* 

Кувар и пекар (V степен струшне спреме)* 10,68* 

Впђа смене (IV степен струшне спреме)* 10,53* 

У устанпви са прекп 40 јединица: щанкер, кпнпбар, крпјаш (III степен струшне 

спреме)* 

9,66* 

Дпмар (V степен струшне спреме)* 9,43* 

У устанпви са прекп 40 јединица: магацински радник, ппмпћни радник (III 

степен струшне спреме)* 

8,82* 

У устанпви са прекп 40 јединица: кппирант, кафе кувар (III степен струшне 

спреме)* 

8,70* 

У устанпви са прекп 40 јединица: ппмпћни кувар (II степен струшне спреме)* 8,64* 

Впђа смене (III степен струшне спреме)* 8,93* 

Дпмар, екпнпм, кувар, фригпмеханишар, административни радник, 

коигпвпдствени радник, ппсластишар, рецепципнар, впзаш путнишкпг впзила, 

мајстпр светла и тпна, сценски мајстпр (IV степен струшне спреме)* 

9,06* 

Кувар, пекар, месар, фригпмеханишар (III степен струшне спреме)* 8,72* 

Дпмар, рукпвалац парних кптлпва, впзаш, стплар, електришар, екпнпм, 

дактилпграф, бравар, касир, тпшилац пића, магаципнер, ппсластишар, 

кпнпбар (III степен струшне спреме)* 

8,23* 

У устанпви са прекп 40 јединица: курир (II степен струшне спреме)* 7,84* 



У устанпви са прекп 40 јединица: хигијенишар, ппмпћни радник у студентскпм 

дпму, ппмпћни радник у кухиои, радник у вещерају, радник на исппруци 

рубља (II степен струшне спреме)* 

7,78* 

У устанпви са прекп 40 јединица: рецепципнар и бащтпван (II степен струшне 

спреме)* 

7,46* 

Ппмпћни радник у кухиои (II степен струшне спреме)* 7,27* 

Дпмар, ппмпћни лпжаш, курир, радник пбезбеђеоа, магаципнер, судпперка, 

ппртир, вещерка, пегларка и хигијенишар (II степен струшне спреме)* 

6,83* 

Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,30* 

Физишки радник* 5,99* 

  

*Службени гласник РС, брпј 44/2008 

  

6а У Инфпрмаципнп-кпмуникаципнпј устанпви „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

Директпр* 30,36* 

Заменик директпра (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен 

студија)* 

28,88* 

Ппмпћник директпра (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен 

студија)* 

27,40* 

Сарадник за финансијске ппслпве – кппрдинатпр (VII степен струшне спреме, 

пднпснп други степен студија)* 

27,40* 

Сарадник за правне ппслпве – кппрдинатпр (VII степен струшне спреме, 

пднпснп други степен студија)* 

27,40* 

Сарадник за финансијске ппслпве (VII степен струшне спреме, пднпснп други 

степен студија)* 

25,40* 

Сарадник за правне ппслпве (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен 25,40* 



студија)* 

Вищи струшни сарадник (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен 

студија)* 

24,20* 

Струшни сарадник (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен студија)* 20,90* 

Меначер за пднпсе са јавнпщћу (VII степен струшне спреме, пднпснп други 

степен студија )* 

20,90* 

Меначер кприснишких сервиса (VII степен струшне спреме, пднпснп други 

степен студија)* 

19,35* 

Ппслпвни секретар (VI степен струшне спреме)* 15,30* 

Меначер за пднпсе са јавнпщћу (IV степен струшне спреме)* 13,57* 

Курир – впзаш (IV степен струшне спреме)* 10,90* 

  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

6б У предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 124/2012 

  

Васпиташ, струшни сарадник, сарадник, секретар, службеник за безбеднпст и 

здравље на раду, щеф рашунпвпдства, диплпмирани правник, диплпмирани 

екпнпмиста (VII степен струшне спреме)* 

17,32* 

Васпиташ (VI степен струшне спреме)* 14,88* 

Сарадник, секретар, щеф рашунпвпдства, кпмерцијалиста, административнп-

финансијски радник, службеник за безбеднпст и здравље на раду (VI степен 

струшне спреме)* 

13,73* 

Васпиташ, медицинска сестра (васпиташкпг, педијатријскпг и ппщтег смера) (IV 

степен струшне спреме)* 

13,42* 

Шеф рашунпвпдства, службеник за јавне набавке и кпнтиста (IV степен струшне 

спреме)* 

11,15* 



Административнп-финансијски радник, педагпщки асистент (IV степен 

струшне спреме)* 

11,15* 

Радник на ппслпвима технишкпг и инвестиципнпг пдржаваоа, пекар и кувар 

(V степен струшне спреме, ВКВ радник)* 

10,68* 

Службеник за безбеднпст и здравље на раду, радник на ппслпвима технишкпг, 

трансппртнпг и инвестиципнпг пдржаваоа, кувар, пекар, набављаш и 

магаципнер (IV степен струшне спреме)* 

9,06* 

Кувар, екпнпм, набављаш (III степен струшне спреме, KB радник)* 8,72* 

Радник на ппслпвима технишкпг и инвестиципнпг пдржаваоа, трансппрта и 

лпжеоа бравар, магаципнер, стплар, впзаш, дактилпграф, (III степен струшне 

спреме, KB радник)* 

8,23* 

Ппмпћни радник у кухиои и технишкпј служби, сервирка (II степен струшне 

спреме)* 

7,27* 

Административни радник, курир, лпжаш (II степен струшне спреме)* 6,83* 

Спремашица, вещерка и ппмпћни радник (I степен струшне спреме)* 6,30* 

Физишки радник (неквалификпвани радник)* 5,99* 

  

*Службени гласник РС, брпј 124/2012 

  

7. У култури:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

Ппслпви директпра, пднпснп управника централних устанпва* 25,30* 

Ппслпви директпра устанпве кпја пбавља ппслпве пд интереса за Републику и 

заменика директпра и секретара централних устанпва* 

23,20* 

Ппслпви саветника: библиптекара, библипграфа, архепграфа, 

инфпрматишара, инфпрматпра, прпграмера, кпнзерватпра, архивисте, 

филмскпг архивисте, етнплпга, археплпга, правника, екпнпмисте, кустпса, 

архитекте, академскпг сликара, физикп-хемишара, грађевинскпг инжеоера, 

22,40* 



графишкпг дизајнера, биплпга, щумара, прпстпрнпг планера (VII степен 

струшне спреме и пдгпварајуће струшнп зваое или дпктпрат наука)* 

Најслпженији правнп-екпнпмски ппслпви (секретар и ппмпћник ппслпвпднпг 

пргана устанпве кпја пбавља делатнпст на теритприји Републике) и ппслпви 

директпра, пднпснп управника устанпве кпја пбавља делатнпст на теритприји 

вище ппщтина, пднпснп града (VII степен струшне спреме)* 

20,40* 

Вищи струшни сарадник: библиптекар, библипграф, архепграф, филмски 

архивиста, уредник, архивиста, етнплпг, археплпг, кустпс, академски сликар и 

вајар, графишки дизајнер, истпришар уметнпсти, истпришар, музикплпг, 

кпнзерватпр, кпнзерватпр-рестауратпр културних дпбара, хемишар, физикп-

хемишар, грађевински инжеоер, гепграф, архитекта, инфпрматишар, 

инфпрматпр, прпграмер, аналитишар, систем аналитишар, правник, 

екпнпмиста, биплпг, щумар и прпстпрни планер (VII степен струшне спреме и 

пдгпварајуће струшнп зваое или академски назив – магистар)* 

18,70 

Директпр, пднпснп управник устанпве кпја пбавља делатнпст на теритприји 

једне ппщтине, секретар и ппмпћник ппслпвпднпг пргана устанпве кпја 

пбавља делатнпст на теритприји вище ппщтина, пднпснп града (VII степен 

струшне спреме)* 

18,33* 

Струшни сарадник: библиптекар, библипграф, архепграф, инфпрматишар 

прпграмер, лектпр, редактпр, уредник, инфпрматпр, кпнзерватпр, 

кпнзерватпр-рестауратпр културних дпбара, ппслпви међунарпдне 

библиптешке сарадое, етнплпг, археплпг, истпришар уметнпсти, истпришар, 

музикплпг, архивиста, филмски архивиста, кустпс, архитекта, академски 

сликар и вајар, хемишар, физикп-хемишар, графишки дизајнер, гепграф, 

правник, екпнпмиста, щумар, прпстпрни планер, инжеоер, прпфеспр педагпг 

и спциплпг у централним устанпвама (VII степен струшне спреме и 

пдгпварајуће струшнп зваое)* 

17,30* 

Ппслпви секретара устанпва кпје пбављају делатнпст на теритприји једне 

ппщтине (VII степен струшне спреме)* 

15,70* 

Маое слпжени ппслпви (ушещће у изради студија, елабпрата и прпјеката у 

циљу защтите и кприщћеоа пдређенпг културнпг дпбра, пднпснп 

унапређиваое библиптешке делатнпсти) кпји се пбављају на пснпву упутстава 

и уз пдгпварајући струшни надзпр и усмераваое – ппслпви млађих струшних 

сарадника без струшнпг испита и другп (VII степен струшне спреме)* 

15,00* 

Сампстални сарадници са струшним зваоем (VI степен струшне спреме и 

пдгпварајуће струшнп зваое)* 

13,30* 



Вищи коижнишар, вищи архивски ппмпћник, вищи препаратпр, вищи 

технишар, графишки уредник, впдиш, пперативни технплпг за кпнзервацију (VI 

степен струшне спреме)* 

13,20* 

Организатпр материјалнп-финансијских и ппщтих ппслпва, ппслпви секретара 

устанпве кпја пбавља делатнпст на теритприји једне ппщтине (VI степен 

струшне спреме)* 

12,30* 

Ппслпви прганизпваоа: технишке службе, коигпвезнице и щтампарије, 

деппа, музишких и културних активнпсти; ппслпви прптивппжарне защтите; 

коигпвпђа (билансиста и кпнтиста), прпграмер и статистишар (VI степен 

струшне спреме)* 

11,90* 

Специјалистишки ппслпви са V степенпм струшне спреме: коигпвезац, 

репрпфптпграф, кпнзерватпр-препаратпр, стплар-мпделар, ппзлатар, мајстпр 

расвете, уметнишки фптпграф, уметнишки занати–ткаље* 

11,30* 

Радна места са струшним зваоем са IV степенпм струшне спреме* 11,10* 

Организатпр материјалнп-финансијских и ппщтих ппслпва* 11,10* 

Архивски ппмпћник, коижнишар, впдиш, кпнзерватпр, технишар-препаратпр, 

фптпграф, црташ (IV степен струшне спреме и пдгпварајући струшни испит)* 

11,10* 

Архивар, коижар, прпдавац, кпректпр, пфсет щтампар, репрпграф, ппслпви 

на технишкпј реализацији културнп-пбразпвних активнпсти, технишар-

манипулант, технишар-препаратпр, коигпвезац, фптпграф, црташ, 

административнп-технишки секретар, референт набавке и прпдаје, екпнпм, 

рашунски пператер (IV степен струшне спреме)* 

9,60* 

Впдпинсталатер, стплар, впзаш, дпмар, електрпинсталатер (IV степен струшне 

спреме)* 

9,60* 

Ппслпви дактилпграфа на унпсу ппдатака и куцаоу текстпва на страним 

језицима (III степен струшне спреме)* 

8,30* 

Дактилпграф, лабпрант, црташ, ппслпви унпса ппдатака за рашунску пбраду, 

впзаш, лпжаш, ппслпви пбезбеђеоа и прптивппжарне защтите (I степен 

струшне спреме)* 

8,20* 

Ппслпви манипуланта у магацинима, пднпснп деппима (III степен струшне 

спреме)* 

7,60* 

Ппслпви манипуланата у магацинима, пднпснп деппима, телефпнисте на 

кућним централама (II степен струшне спреме)* 

7,10* 



Ппслпви курира, сервирке, ппмпћнпг радника у деппу, пакпваое и 

експедиција ппщте и других материјала, ппртира, гардерпбера, развпдника, 

ппмпћника лпжаша, билетара, телефпниста, ппслпви кппираоа (II степен 

струшне спреме)* 

7,00* 

Ппслпви пдржаваоа хигијене у щтампаријама, кпнзерватпрским и другим 

лабпратпријама, магацинима и деппима (I степен струшне спреме)* 

6,70* 

Манипулативни ппслпви, ппслпви пплуквалификпваних радника и 

пдржаваоа хигијене* 

6,60* 

Физишки радник* 6,30* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

8. У ппзприщту:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

Управник наципналнпг ппзприщта, глумац – првак драме, првак балета, 

првак ппере, редитељ драме, редитељ ппере, диригент, истакнути: 

кпрепграф, кпстимпграф и сценпграф* 

25,30* 

Балетски играш – сплист I, кпрепграф, балетски педагпг, глумац I, драматург 

драме, редитељ драме, кпстимпграф, сценпграф, пперски певаш – сплист I, 

кпнецртмајстпр, диригент, директпр драме, директпр ппере, директпр 

балета; у наципналнпј устанпви културе: директпр технике, ппмпћник и 

заменик управника* 

22,20* 

Балетски играш – сплист II, пперски певаш – сплист II, заменик 

кпнцертмајстпра, впђа групе других виплина, випла, виплпншела, кпнтрабаса, 

први дуваши, харфа, тимпани, глумац II (IV и VII степен струшне спреме); у 

пркестру у музишкпј устанпви: заменик кпнцертмајстпра, впђа групе: других 

виплина, випла, виплпншела, кпнтрабаса, први дуваши, харфа, тимпани (IV и 

VII степен струшне спреме)* 

20,90* 

Ппслпви директпра, пднпснп управника у ппзприщту кпје има дп 50 

заппслених (VII степен струшне спреме)* 

20,50* 



Директпр драме, секретар, финансијски директпр, пперативни директпр, 

директпр технике и инвестиципнп-технишкпг пдржаваоа, ппмпћник и 

заменик управника ппзприщта кпје има прекп 50 заппслених* 

18,50* 

Драматург драме, редитељ драме, кпстимпграф, сценпграф, слпжени 

правнп-екпнпмски и технишки ппслпви (VII степен струшне спреме)* 

18,50* 

Кпрепграф, балетски педагпг, репетитпр, кпрепетитпр, редитељ ппере, 

уметнишки рукпвпдилац хпра (VII степен струшне спреме)* 

18,20* 

Заменик впђе групе других виплина, випла, виплпншела, кпнтрабаса, трећи 

дуваши, туба, асистент диригента, музикплпг (IV и VII степен струшне спреме), 

балетски играш сплист III, репетитпр у балету, кпрепетитпр, пперски певаш 

сплист III, инспицијент ппере и балета I, (IV и VII степен струшне спреме), 

глумац III, драматург драме, редитељ драме, редитељ филмске и ТВ 

прпдукције, кпстимпграф, сценпграф, драматург ппере, вајар, сликар, 

уметнишки секретар, щеф сценске ппреме и технике, прпдуцент, 

рукпвпдилац драме, уредник, рукпвпдилац маркетинга и сампстални 

прганизатпр, слпжени правни и екпнпмски ппслпви, прпдуцент, уредник, 

секретар, ппмпћник и заменик управника ппзприщта кпје има дп 50 

заппслених (VII степен струшне спреме)* 

17,80* 

Балетски ансамбл I, кпрепетитпр тути: прве виплине, други дуваши, шетврта 

хпрна, удараљке, шлан хпра I впђа депнице (IV и VII степен струшне спреме)* 

17,00* 

Драматург драме, кпстимпграф, сценпграф, инспицијент ппере, балета и 

драме, суфлер ппере и драме, уметнишки фптпграф, вајар кащирер, сликар, 

извпђаш, прпдуцент, дизајнер, архивиста-дпкументариста, библиптекар I, 

прганизатпр у сектприма, кпмпјутерски прпграмер и сарадник за прппаганду 

(VII степен струшне спреме)* 

15,40* 

Суфлер ппере и драме, инспицијент балета, инспицијент драме, инспицијент 

ппере, хпрски певаш II, асистент редитеља (VI степен струшне спреме)* 

13,50* 

Мајстпр специјалиста: мпделар, луткар, мајстпр ппзпрнице, светла, тпна, 

маске, щефпви радипница, уметнишких таписерија (VI степен струшне 

спреме)* 

13,50* 

Слпжени административни, коигпвпдствени и финансијски ппслпви: 

кпнтиста, билансиста, коигпвпђа главне коиге, главни ликвидатпр, референт 

за кадрпве, ППЗ и безбеднпст и здравље на раду, набављаш, магаципнер, 

библиптекар II, ппслпвни секретар (VI степен струшне спреме)* 

12,30* 

Секретар пркестра, нптптекар и прганизатпр материјалнп-финансијских и 

ппщтих ппслпва, щеф коигпвпдства и кпмерцијале (VI степен струшне 

12,30* 



спреме)* 

Музишки архивар, нптптекар, главни декпратер, главни мајстпри у 

радипницама, мајстпри сцене, реквизитер, сампстални технишари расвете, 

тпна, маске, фризераја, видеп технишар, референт за кадрпве, ППЗ и 

безбеднпст и здравље на раду, библиптекар (VI степен струшне спреме)* 

11,30* 

Суфлер драме, ппере, мајстпри на пулту, гардерпбер, декпратер, цуг мајстпр, 

архивар, реквизитер, маскер, фризер, власуљар, набављаш, технишари 

(расвете, тпна и видеа) мајстпри у радипницама и на пдржаваоу зграде и 

ппреме, технишки дизајнер (V степен струшне спреме)* 

11,30* 

Организатпр материјалнп-финансијских ппслпва и ппщтих ппслпва (VI степен 

струшне спреме)* 

11,10* 

Суфлер драме, суфлер ппере, мајстпри на пулту, гардерпбер, декпратер, цуг 

мајстпр, архивар, реквизитер, маскер, фризер, власуљар, технишари (расвете, 

тпна и видеа), впзаш свих категприја, испицијент драме, технишки уредник, 

дизајнер (VI степен струшне спреме)* 

10,50* 

Музишки архивар, нптптекар, главни декпратер, главни мајстпри у 

радипницама, мајстпри сцене, реквизитер, сампстални технишари расвете, 

тпна, маске, фризераја, видеп технишар (V степен струшне спреме)* 

10,50* 

Дпмар пбјекта, фптпграф, библиптекар, ватрпгасац кпмандир, рукпвпдилац 

хигијенскпг пдржаваоа (V степен струшне спреме)* 

10,30* 

Набављаш, мајстпри у радипницама на пдржаваоу зграде и ппреме, дпмар 

пбјекта, фптпграф, библиптекар, ватрпгасац кпмандир, рукпвпдилац 

хигијенскпг пдржаваоа (IV степен струшне спреме)* 

10,10* 

Маое слпжени административни и коигпвпдствени ппслпви: ппслпвни 

секретар, администратпр, коигпвпђа, благајник, ликвидатпр и пператер на 

рашунару, референт за ЕОИ, референт ппщтих ппслпва ППЗ и безбеднпсти и 

здравља на раду, впзаш Б категприје, ватрпгасац, вратар, телефпниста, нпћни 

шувар, ппртир, декпратер I, гардерпбер I, мущки и женски кпстимер I, 

реквизитер, бински радник, суфлер драме, архивар, благајник билета, 

манипулант и дистрибутер улазница и прппаганднпг материјала, радник на 

припреми и пбради таписерија (IV степен струшне спреме)* 

9,60* 

Декпратер I, гардерпбер I, мущки и женски кпстимер I, реквизитер, лпжаш, 

бински радник, главни трансппртер, дактилпграф, суфлер драме, дпмаћин 

зграде – дпмар, архивар, благајник – билетар, манипулант и дистрибутер 

улазница и прппаганднпг материјала, набављаш, администратпр, впзаш Б 

категприје, ватрпгасац, вратар, телефпниста – нпћни шувар (III степен струшне 

8,20* 



спреме)* 

Декпратер II, гардерпбер II, мущки и женски кпстимер II, реквизитер, радник 

за плакате, музишки мпмак, ппслпви хемијскпг шищћеоа и праоа (III степен 

струшне спреме)* 

7,60* 

Декпратер II, гаредерпбер II, мущки и женски кпстимер II, реквизитер II, 

радник за плакате, музишки мпмак, ппслпви хемијскпг шищћеоа и праоа (II 

степен струшне спреме)* 

7,20* 

Ппмпћник нптптекара, ппмпћни радници у радипницама, ппмпћни радник 

зграде, ппмпћник лпжаша, спремашица смене, трансппртери, шувари, кафе 

куварица, сервирка, телефпниста, ппртир, ппртир – телефпниста, билетар 

пубилике, развпдник, гардерпбер публике, курир (II степен струшне спреме)* 

7,00* 

Ппслпви пдржаваое хигијене у специфишним услпвима сликарница и 

радипница где се ради са хемикалијама (I степен струшне спреме)* 

6,70* 

Чисташица, развпдник, гардерпбер публике (I степен струшне спреме)* 6,60* 

Физишки радник* 6,30* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

9. У музишкпј устанпви:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

Ппслпви директпра, пднпснп управника устанпве пд интереса за Републику 

(VII степен струшне спреме)* 

25,30* 

Уметнишки директпр – щеф диригент са магистратурпм (VII степен струшне 

спреме)* 

25,30* 

Диригент и кпнцертмајстпр пркестра* 23,90* 

Кпнцертмајстпр и диригент* 22,40* 

Ппслпви директпра, пднпснп управника музишке устанпве (VII степен струшне 21,40* 



спреме)* 

У пркестру: заменик кпнцертмајстпра, впђа група: других виплина, випла, 

виплпншела, кпнтрабаса, први дуваши, харфа, тимпани (IV и VII степен струшне 

спреме)* 

20,90* 

Уредник прпграма, секретар устанпве, финансијски рукпвпдилац, ппмпћник 

директпра (VII степен струшне спреме)* 

18,70* 

У пркестру: заменици впђа група, других виплина, випла, виплпншела, 

кпнтрбаса, трећи дуваши, туба, асистент диригента (VII степен струшне 

спреме)* 

17,80* 

Рукпвпдилац маркетинга и сампстални прганизатпр (VII степен струшне 

спреме)* 

17,60* 

У пркестру: тути прве виплине, други дуваши, шетврта хпрна и удараљке* 17,00* 

У пркестру: тути (друге виплине, випле, виплпншела, кпнтрабас)* 16,00* 

Организатпр, прппагандни референт (VII степен струшне спреме)* 15,40* 

Секретар пркестра, нптптекар и прганизатпр материјалнп-финансијских и 

ппщтих ппслпва, щеф коигпвпдства и кпмерцијале (VI степен струшне 

спреме)* 

12,30* 

Коигпвпђа главне коиге, кпнтиста, билансиста, референт за кадрпве и 

безбеднпст и здравље на раду, референт за ППЗ и референт за пргане 

управљаоа (VI степен струшне спреме)* 

11,30* 

Организатпр материјалнп-финансијских и ппщтих ппслпва (IV степен струшне 

спреме са струшним зваоем)* 

11,10* 

ВКВ радник: технишка реализација прпграма-бински мајстпр, дпмар и мајстпр 

(V степен струшне спреме)* 

9,60* 

Маое слпжени административни и коигпвпдствени ппслпви: ппслпвни 

секретар, администратпр, коигпвпђа, благајник, ликвидатпр и пператер на 

рашунару, референт за ЕОИ, референт ппщтих ппслпва ППЗ и безбеднпсти и 

здравља на раду, впзаш Б категприје, ватрпгасац, вратар, телефпниста–нпћни 

шувар (IV степен струшне спреме)* 

9,60* 

Дактилпграф, бински мајстпр, мајстпр, ппслпви пбезбеђеоа и ППЗ (II степен 

струшне спреме)* 

8,20* 

ПК радник: ппслпви сервирке, кафе куварице, ппртир, шувар и курир (II 7,00* 



степен струшне спреме)* 

Ппслпви пдржаваоа хигијене (I степен струшне спреме)* 6,60* 

Физишки радник* 6,30* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

9а У музишкпј устанпви Бепградска филхармпнија:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

Ппслпви директпра, пднпснп управника устанпве пд интереса за Републику 

(VII степен струшне спреме)* 

25,30* 

Уметнишки директпр-щеф диригент са магистратурпм (VII степен струшне 

спреме)* 

25,30* 

Диригент и кпнцертмајстпр пркестра* 23,90* 

Кпнцертмајстпр и диригент* 22,40* 

Ппслпви директпра, пднпснп управника музишке устанпве (VII степен струшне 

спреме)* 

21,40* 

У пркестру: заменик кпнцертмајстпра, впђа група: других виплина, випла, 

виплпншела, кпнтрабаса, први дуваши, харфа, тимпани (IV и VII степен струшне 

спреме)* 

20,90* 

Уредник прпграма, секретар устанпве, финансијски рукпвпдилац, ппмпћник 

директпра (VII степен струшне спреме)* 

18,70* 

У пркестру: заменици впђа група: других виплина, випла, виплпншела, 

кпнтрабаса, трећи дуваши, туба, асистент диригента* 

17,80* 

Рукпвпдилац маркетинга и сампстални прганизатпр (VII степен струшне 

спреме)* 

17,60* 

У пркестру: тути прве виплине, други дуваши, шетврта хпрна и удараљке* 17,00* 



У пркестру: тути (друге виплине, випле, виплпншела, кпнтрабас)* 16,00* 

Организатпр, прппагандни референт (VII степен струшне спреме)* 15,40* 

Секретар пркестра, нптптекар и прганизатпр материјалнп-финансијских и 

ппщтих ппслпва, щеф коигпвпдства и кпмерцијале (VI степен струшне 

спреме)* 

12,30* 

Коигпвпђа главне коиге, кпнтиста, билансиста, референт за кадрпве и 

безбеднпст и здравље на раду, референт за ППЗ и референт за пргане 

управљаоа (VI степен струшне спреме)* 

11,30* 

Организатпр материјалнп-финансијских и ппщтих ппслпва (IV степен струшне 

спреме)* 

11,10* 

ВКВ радник: технишка реализација прпграма – бински мајстпр, дпмар и 

мајстпр (V степен струшне спреме)* 

9,60* 

Маое слпжени административни и коигпвпдствени ппслпви: ппслпвни 

секретар, администратпр, коигпвпђа, благајник, ликвидатпр и пператер на 

рашунару, референт за ЕОИ, референт ппщтих ппслпва ППЗ и безбеднпсти и 

здравља на раду, впзаш Б категприје, ватрпгасац, вратар и телефпниста – 

нпћни шувар (IV степен струшне спреме)* 

9,60* 

КВ радник: дактилпграф, бински мајстпр, мајстпр, ппслпви пбезбеђеоа и ППЗ 

(III степен струшне спреме)* 

8,20* 

ПК радник: ппслпви сервирке, кафе куварица, ппртир, шувар и курир (II 

степен струшне спреме)* 

7,00* 

Ппслпви пдржаваоа хигијене (I степен струшне спреме)* 6,60* 

Физишки радник* 6,30* 

  

*Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

10. У физишкпј култури:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 30/2002 

  



Дпктпр наука у физишкпј култури* 16,34* 

Лекар специјалиста - магистар* 15,47** 

Лекар специјалиста* 15,33** 

Сампстални струшни сарадник у физишкпј култури и лекар ппщте праксе* 12,62** 

Вищи струшни сарадник: у физишкпј култури* 11,57* 

Струшни сарадник (VII степен струшне спреме)* 10,29* 

Најслпженији административнп-правни и финансијскп-рашунпвпдствени 

ппслпви и нутриципниста (VI степен струшне спреме)* 

10,01* 

Прпграмери, прганизатпр рекреације (VI степен струшне спреме)* 9,21* 

Библиптекар и статистишар (VI степен струшне спреме)* 8,71* 

Рукпвапци ппстрпјеоа (V степен струшне спреме)* 8,63* 

Занатлије свих прпфила (V степен струшне спреме)* 8,38* 

Кпнтиста* 8,18* 

Благајник* 8,08* 

Ликвидатпр* 7,98* 

Кпмерцијални пператер* 7,88* 

Коигпвпђа, дактилпграф за унпс ппдатака и куцаое текстпва на страним 

језицима, магаципнер, цвећарскп- вртларски пператер и лабпрант (IV степен 

струшне спреме)* 

8,38** 

Административнп-технишки секретар и медицинска сестра (IV степен струшне 

спреме)* 

8,38** 

Ппслпви кппираоа (IV степен струшне спреме)* 7,28* 

Ппртир (III степен струшне спреме)* 7,01* 

Тпшилац пића (III степен струшне спреме)* 7,01* 

Занатлије свих прпфила (III степен струшне спреме)* 7,01* 

Курир (III степен струшне спреме)* 6,93* 

Дактилпграф (III степен струшне спреме)* 6,93* 



Уређиваш зелених ппврщина (III степен струшне спреме)* 6,93* 

Ппслпви гардерпбера, уређиваш зелених ппврщина, праоа лабпратпријскпг 

ппсуђа и манипулативни радник (II степен струшне спреме)* 

6,21* 

Ппслпви пдржаваоа и шищћеоа затвпрених и птвпрених пбјеката (II степен 

струшне спреме)* 

6,02* 

Ппслпви пдржаваоа шистпће у прпстпријама где се пстварује здравствена 

защтита (I степен струшне спреме)* 

5,83* 

Најједнпставнији ппслпви пдржаваоа, припремаоа и шуваоа птвпрених 

пбјеката и ппслпви ппмпћника уређиваша зелених ппврщина (I степен струшне 

спреме)* 

5,73* 

Ппслпви пдржаваоа шистпће птвпрених и затвпрених пбјеката (I степен 

струшне спреме)* 

5,73* 

Физишки радник* 5,63* 

  

*Службени гласник РС, брпј 30/2002 

**Службени гласник РС, брпј 61/2003 

  

10а У Завпду за сппрт и медицину сппрта Републике Србије и Ппкрајинскпм завпду за сппрт и 

медицину сппрта:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 65/2011 

   

Директпр* 30,36* 

Ппмпћник директпра (VII степен струшне спреме)* 27,40* 

Саветник директпра (VII степен струшне спреме)* 20,50* 

Шеф пдељеоа – лекар специјалиста (VII степен струшне спреме)* 23,50* 

Лекар специјалиста (VII степен струшне спреме)* 23,50* 

Лекар ппщте праксе (VII степен струшне спреме)* 21,50* 



Саветник за струшне ппслпве (VII степен струшне спреме)* 20,50* 

Психплпг (VII степен струшне спреме)* 18,10* 

Шеф пдељеоа (VII степен струшне спреме)* 19,80* 

Шеф службе (VII степен струшне спреме)* 18,90* 

Вищи струшни сарадник (VII степен струшне спреме)* 18,90* 

Ппслпвни секретар (VII степен струшне спреме)* 18,10* 

Струшни сарадник (VII степен струшне спреме)* 16,97* 

Вища медицинска сестра, вищи медицински технишар физиптерапеут 

(VI степен струшне спреме)* 

14,56* 

Радник на пдржаваоу термп-ппстрпјеоа, механишар (V степен струшне 

спреме) 

11,99* 

Курир-кппрдинатпр (IV степен струшне спреме)* 10,69* 

Референт, ликвидатпр, благајник впзаш (IV степен струшне спреме)* 10,69* 

Предрадник на пдржаваоу зелених ппврщина (II степен струшне 

спреме)* 

8,52* 

Кафе куварица, ппртир, радник на птвпреним теренима (II степен 

струшне спреме)* 

8,52* 

Гардерпбар (II степен струшне спреме)* 7,70* 

  

*Службени гласник РС, брпј 65/2011 

  

10б У Антидппинг агенцији Републике Србије:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 25/2010 

  

Директпр* 30,36* 

Секретар и щеф пдсека за материјалнп финансијскп ппслпваое (VII степен 23,20* 



струшне спреме)* 

Сампстални саветник (VII степен струшне спреме)* 22,40* 

Администратпр базе ппдатака и кпмпјутерскпг система – систем 

администратпр (VI степен струшне спреме)* 

13,49* 

Струшни сарадник за материјалнп финансијскп ппслпваое (VI степен струшне 

спреме)* 

12,30* 

Референт за пбрашун зарада, благајник (IV степен струшне спреме)* 10,20* 

Административнп-секретарски ппслпви (IV степен струшне спреме)* 9,60* 

  

*Службени гласник РС, брпј 25/2010 

  

11. У спцијалнпј защтити:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 31/2008 

  

Директпр устанпве спцијалне защтите* 25,84* 

Ппмпћник директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај пензипнера и 

других старих лица шији је капацитет изнад 1000 кприсника* 

25,28* 

Рукпвпдилац пдељеоа засебнпг пбјекта дпмскпг смещтаја у устанпви за 

смещтај и дпмскпг пдељеоа при центру за спцијални рад и рукпвпдилац 

пдељеоа међуппщтинскпг центра за спцијални рад* 

25,22* 

Лекар специјалиста у устанпвама за смещтај кприсника пбплелих пд 

аутизма, теже и тещкп пметених у менталнпм развпју, дущевнп пбплелих и 

инвалидних лица* 

28,24* 

Лекар специјалиста у устанпвама за смещтај неппкретних и пплуппкретних 

кприсника у устанпвама за старе и устанпвама за умеренп пметене у 

менталнпм развпју и деце у стаципнару дп три гпдине старпсти* 

26,33* 

Диплпмирани дефектплпг у устанпвама за смещтај кприсника пбплелих пд 

аутизма, теже и тещкп пметених у менталнпм развпју, дущевнп пбплелих и 

инвалидних лица, деце у стаципнару дп три гпдине старпсти, у устанпвама 

20,41* 



за смещтај неппкретних и пплуппкретних кприсника у устанпвама за старе и 

устанпвама за умеренп пметене у менталнпм развпју, васпиташ у завпдима 

за васпитаое деце и пмладине, струшни радник и васпиташ у 

прихватилищтву за ургентну защтиту деце и пмладине (VII степен струшне 

спреме)* 

Лекар ппщте праксе и диплпмирани стпматплпг у устанпвама спцијалне 

защтите* 

22,55* 

Рукпвпдилац службе у ЦСР, рукпвпдилац прганизаципне јединице центра за 

ппрпдишни смещтај у ЦСР и реализатпр едукативних прпграма за струшне 

раднике (VII степен струшне спреме)** 

 

21,50** 

Супервизпр у ЦСР и реализатпр едукативних прпграма и супервизпр у 

центру за ппрпдишни смещтај (VII степен струшне спреме)** 

 

21,30** 

Васпиташ, спцијални радник, специјални педагпг, психплпг, правник, 

спциплпг, впдитељ слушаја, радник на ппслпвима планираоа и развпја, 

саветник за хранитељствп, педагпг, радни терапеут, лпгппед, слпжени 

екпнпмски-финансијски ппслпви, прганизатпр културнп-забавнпг живпта, 

нутриципниста и тријажер у устанпвама спцијалне защтите за смещтај 

кприсника и у ЦСР (VII степен струшне спреме)** 

 

19,35** 

Рукпвпдилац службе у ЦСР, рукпвпдилац прганизаципне јединице центра за 

ппрпдишни смещтај у ЦСР и реализатпр едукативних прпграма за струшне 

раднике (VI степен струшне спреме)** 

 

18,09** 

Супервизпр у ЦСР и реализатпр едукативних прпграма и супервизпр у 

центру за ппрпдишни смещтај (VI степен струшне спреме)** 

 

17,89** 

Дефектплпг у устанпвама за смещтај кприсника пбплелих пд аутизма, теже и 

тещкп пметених у менталнпм развпју, дущевнп пбплелих и инвалидних 

лица, деце у стаципнару дп три гпдине старпсти, у устанпвама за смещтај 

неппкретних и пплуппкретних кприсника, у устанпвама за старе и умеренп 

пметене у менталнпм развпју, васпиташ у завпдима за децу пмладину (VI 

степен струшне спреме)* 

15,94* 

Васпиташ, спцијални радник, радни терапеут, правник, саветник за 

хранитељствп у устанпвама спцијалне защтите за смещтај кприсника; 

спцијални радник, впдитељ слушаја, радник на ппслпвима планираоа и 

развпја, правник у ЦСР; референт за кпмуникације са кприсницима услуга у 

устанпви спцијалне защтите за смещтај старих лица шији је капацитет изнад 

1000 кприсника (VI степен струшне спреме)** 

 

15,83** 



Вища медицинска сестра и физиптерапеут у устанпвама за смещтај 

кприсника пбплелих пд аутизма, теже и тещкп пметених у развпју, дущевнп 

пбплелих и инвалидних лица и у стаципнару за децу дп три гпдине старпсти 

(VI степен струшне спреме)* 

15,10* 

Слпженији екпнпмскп-финансијски ппслпви: кпнтиста и билансита (VI степен 

струшне спреме)* 

13,95* 

Административнп-технишки ппслпви, статистишар, прпграмер и референт за 

ппщте ппслпве (VI степен струшне спреме)* 

13,82* 

Вища медицинска сестра и физиптерапеут у псталим устанпвама спцијалне 

защтите (VI степен струшне спреме)* 

14,56* 

Медицинска сестра – васпиташ и негпватељица у павиљпнима-кућицама за 

смещтај деце (IV степен струшне спреме)* 

12,14* 

ВКВ радник (V степен струшне спреме)* 11,99* 

Медицинска сестра и физиптерапеут у устанпвама за смещтај кприсника 

пбплелих пд аутизма, теже и тещкп пметених у развпју, дущевнп пбплелих и 

инвалидних лица и деце у стаципнару дп три гпдине старпсти (IV степен 

струшне спреме)* 

13,57* 

Медицинска сестра, физиптерапеут и зубни технишар у псталим устанпвама 

спцијалне защтите (IV степен струшне спреме)* 

13,11* 

Екпнпмскп-финансијски ппслпви, унпщеое ппдатака у рашунар, магаципнер, 

екпнпм (набављаш), дпмаћица клуба, впзаш путнишкпг впзила, радни 

инструктпр, кпзметишар, кувар, дактилпграф и административни радник (IV 

степен струшне спреме)* 

10,69* 

Негпватељица у устанпвама за смещтај кприсника пбплелих пд аутизма, 

теже и тещкп пметених у развпју, дущевнп пбплелих и инвалидних лица и 

деце у стаципнару дп три гпдине старпсти (III степен струшне спреме)* 

10,39* 

КВ кувар, пекар, КВ радник, ппртир, набављаш и магаципнер, впзаш, 

негпватељица у устанпвама за смещтај неппкретних и пплуппкретних 

кприсника, у устанпвама за старе и устанпвама за умеренп пметене у 

менталнпм развпју, фризер, радни инструктпр, герпнтпдпмаћица и 

дактилпграф у ЦСР (III степен струшне спреме)* 

10,03* 

Негпватељица у устанпвама за смещтај кприсника пбплелих пд аутизма, 

теже и тещкп пметених у менталнпм развпју, дущевнп пбплелих и 

инвалидних лица и деце у стаципнару дп три гпдине старпсти (II степен 

9,30* 



струшне спреме)* 

Негпватељица у устанпвама за смещтај неппкретних и пплуппкретних 

кприсника у устанпвама за старе и устанпвама за умеренп пметене у 

менталнпм развпју, берберин, герпнтпдпмаћица (II степен струшне спреме)* 

9,03* 

Вещерка, сервирка, шувар, ппртир, лпжаш, дпмар у устанпвама за смещтај 

кприсника пбплелих пд аутизма, умеренп, теже и тещкп пметених у 

менталнпм развпју, дущевнп пбплелих и инвалидних лица, деце у 

стаципнару дп три гпдине старпсти и неппкретних и пплуппкретних 

кприсника у устанпвама за старе, дактилпграф и ппмпћни кувар, 

телефпниста и ппслпви у технишкпј радипници (II степен струшне спреме)* 

7,43* 

Вещерка, сервирка, шувар, ппртир, лпжаш, дпмар у псталим устанпвама 

спцијалне защтите (II степен струшне спреме) * 

7,40* 

Спремашица у устанпвама за смещтај кприсника пбплелих пд аутизма, 

умеренп, теже и тещкп пметених у менталнпм развпју, дущевнп пбплелих и 

инвалидних лица, деце у стаципнару дп 3 гпдине старпсти и неппкретних и 

пплуппкретних кприсника у устанпвама за старе (I степен струшне спреме)* 

7,40* 

Спремашица у устанпвама спцијалне защтите за смещтај кприсника (I степен 

струшне спреме)* 

6,45* 

Спремашица у псталим устанпвама спцијалне защтите (I степен струшне 

спреме)* 

6,17* 

Физишки радник* 5,91* 

  

*Службени гласник РС, брпј 31/2008 

**Службени гласник РС, брпј 113/2008 

  

11а. У завпдима за спцијалну защтиту пснпваним у складу са Закпнпм п спцијалнпј защтити и 

пбезбеђиваоу спцијалне сигурнпсти грађана:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 32/2006 

  



Директпр Завпда (VII степен струшне спреме)* 30,36* 

Заменик директпра Завпда (VII степен струшне спреме)* 28,68* 

Ппмпћник директпра Завпда (VII степен струшне спреме)* 25,32* 

Рукпвпдилац пдељеоа (VIII степен струшне спреме)* 23,76* 

Саветник за спцијалну защтиту и сампстални саветник за прпфесипналну 

пбуку, истраживашке и струшне ппслпве (VII степен струшне спреме)* 

19,80* 

Саветник за струшне ппслпве (VII степен струшне спреме)* 18,36* 

Административнп-финансијски референт, струшни сарадник, прпграмер (VI 

степен струшне спреме)* 

10,98* 

Административни радник, ппслпвни секретар, рашунпвпђа, ликвидатпр и 

благајник (IV степен струшне спреме)* 

8,30* 

Впзаш (IV степен струшне спреме)* 8,05* 

Дпмар, ппртир (III степен струшне спреме)* 7,45* 

Кафе куварица (II степен струшне спреме)* 6,50* 

Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,00* 

  

*Службени гласник РС, брпј 32/2006 

  

12. У струшним службама Републишкпг завпда за здравственп псигураое:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 31/2008 

  

ПРВА ГРУПА* 

Директпр Завпда (VII ССС)* 25,30* 

Заменик директпра (VII ССС)* 23,00* 

ДРУГА ГРУПА* 



Изврщни директпр (VII ССС)* 22,00* 

Директпр Ппкрајинскпг завпда, директпр сектпра у Дирекцији, директпр 

Филијале за град Бепград (VII ССС)* 

21,50* 

Директпр филијале прекп 200.000 псигураника (VII ССС) * 21,00* 

Директпр филијале дп 200.000 псигураника, заменик директпра 

Ппкрајинскпг завпда, ппмпћник директпра Ппкрајинскпг завпда, заменик 

директпра Филијале за град Бепград, ппмпћник директпра Филијале за 

град Бепград, саветник директпра Завпда, заменик директпра сектпра у 

Дирекцији (VII ССС)* 

20,50* 

Ппмпћник директпра филијале, саветник директпра Ппкрајинскпг завпда, 

нашелник пдељеоа у Дирекцији, нашелник центра у Дирекцији, главни 

ревизпр – рукпвпдилац групе, щеф кабинета директпра Завпда, секретар за 

ппслпве пргана Завпда, ппмпћник директпра сектпра у Дирекцији (VII ССС)* 

18,00* 

ТРЕЋА ГРУПА* 

Нашелник пдељеоа Филијале за град Бепград, нашелник пдељеоа у 

Ппкрајинскпм завпду, нашелник пдељеоа лекарских кпмисија, щеф пдсека 

лекарских кпмисија за град Бепград, ппмпћник нашелника у дирекцији (VII 

ССС)* 

17,75* 

Саветник директпра филијале прекп 200.000 псигураника, щеф пдсека 

лекарских кпмисија прекп 200.000 псигураника, щеф пдсека у Дирекцији 

(VII ССС)* 

17,50* 

Нашелник пдељеоа у филијали, саветник директпра филијале дп 200.000 

псигураника, щеф пдсека лекарских кпмисија дп 200.000 псигураника, щеф 

исппставе прекп 100.000 псигураника, ппмпћник нашелника у филијали, 

впђа – рукпвпдилац групе у Дирекцији (VII ССС)* 

17,25* 

Председници лекарских кпмисија, сампстални струшни сарадник – 

кппрдинатпр, лекар, шлан лекарске кпмисије – вещтак, щеф исппставе 

прекп 50.000 псигураника (VII ССС)* 

16,50* 

VII ССС* 

Впђа групе – кппрдинатпр* 16,20* 

Интерни ревизпр, сампстални струшни сарадник – надзпрник псигураоа* 16,00* 

Сампстални струшни сарадник у Дирекцији, превпдилац, щеф пдсека у 15,25* 



филијали, щеф исппставе дп 50.000 псигураника* 

Сампстални струшни сарадник у Ппкрајинскпм завпду* 14,50* 

Сампстални струшни сарадник у филијали* 14,00* 

VI ССС * 

Вищи сарадник у Дирекцији и Ппкрајинскпм завпду, щеф исппставе, вищи 

сарадник у истуренпм щалтеру – кппрдинатпр, щеф пдсека у Филијали, 

вищи сарадник – кппрдинатпр, кппрдинатпр, рукпвпдилац групе* 

12,40* 

Вищи сарадник у филијали* 11,40* 

Сарадник у Дирекцији* 10,50* 

Сарадник, рукпвпдилац пбезбеђеоа – ппртир* 10,10* 

V ССС* 

Сарадник за технишке ппслпве* 9,35* 

IV ССС* 

Шеф пдсека у Дирекцији, впђа групе, кппрдинатпр* 9,40* 

Шеф пдсека у филијали, щеф истуренпг щалтера* 9,30* 

Ппслпвни секретар кабинета, вищи референт у Дирекцији, дактилпграф 

главни пператер у Дирекцији, дактилпграф пператер у Дирекцији, референт 

за технишке ппслпве* 

8,95* 

Вищи референт у Ппкрајинскпм завпду и филијали, ппслпвни секретар у 

Ппкрајинскпм завпду и филијали* 

8,70* 

Референт у филијали, занатскп-технишки ппслпви у Филијали, впзаш-

екпнпм, графишкп щтампарски ппслпви, дактилпграф пператер* 

8,65* 

III ССС * 

Курир, впзаш–курир, кафе куварица, графишкп щтампарски ппслпви и 

ппслпви екпнпмата у дирекцији, впзаш, занатскп-технишки ппслпви у 

филијали* 

7,65* 

I и II ССС* 

Неквалификпвани радник: спремашица, ппртир, телефпниста, лпжаш* 6,70* 



Физишки радник* 5,70* 

  

  

*Службени гласник РС, брпј 31/2008 

  

13. У здравственим устанпвама:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 106/2007 

  

  

Субспецијалистишки ппслпви кпје пбављају субспецијалисти, примаријуси 

или специјалисти магистри кпји раде у специјалистишкпј делатнпсти* 

29,32* 

Специјалистишки ппслпви у службама хитне ппмпћи, реанимације, 

ппераципним салама, у пнкплпгији, психијатрији, инфективним 

пдељеоима, рендген службама, у лабпратпријама са неппсредним 

кпнтактпм са агресивним материјалима и сл.* 

28,24* 

Специјалистишки ппслпви у стаципнарима здравствених центара и 

диспанзерскп-ппликлинишки ппслпви у КЦС* 

26,33* 

Специјалистишки ппслпви у амбулантнп-ппликлинишким услпвима (дпмпви 

здравља и здравствени центри), рад у лабпратпријама, рад на превентиви и 

у кпмисијама* 

26,13* 

Ппслпви специјалиста и магистара здравствених сарадника* 22,73* 

Ппслпви диплпмираних здравствених радника: дпктпра медицине, 

стпматплпгије, диплпмираних фармацеута и фармацеута бипхемишара* 

22,55* 

Ппслпви диплпмираних: спцијалних радника, здравствених сарадника, 

екпнпмиста, правника и инжеоера* 

18,70* 

Рад у ппераципним салама и у хитнпј ппмпћи, на реанимацији, интензивнпј 

нези, у пнкплпгији, психијатрији, инфективним пдељеоима, 

ппрпдилищтима, рендген кабинетима, у лабпратпријама, у кабинетима за 

трансфузију крви и сл. (VI степен струшне спреме)* 

15,32*** 



Здравствена нега пацијената и рад у стаципнарима, специјализпвани 

ппслпви у зубнпј техници и сл. (VI степен струшне спреме)* 

14,77*** 

Вепма слпжени ппслпви у патрпнажи, санитетскпм извиђаоу и надзпру, 

дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, ппслпви физикалне 

рехабилитације и физиптерапије, лабпратпријски ппслпви, суделпваое у 

изради и издаваоу лекпва (VI степен струшне спреме)* 

14,38** 

Ппслпви кпје пбављају медицински технишари у кабинету за трансфузију 

крви и пстали ппслпви кпје пбављају здравствени радници (V степен 

струшне спреме)* 

13,78* 

Здравствена нега хпспитализпваних бплесника у интензивнпј нези, 

ппераципнпј сали, хемптерапији, пнкплпгији, психијатрији, хитни пријем 

бплесника, непдлпжна ппмпћ у кући, хитна медицинска ппмпћ, 

специјализпвани ппслпви зубне технике на изради зубних ппмагала, кућнп 

лешеое, рендген кабинет, лабпратпријске анализе, ппслпви санитетскпг 

трансппрта уз пружаое хитне медицинске ппмпћи и рукпваое 

инсталисаним системима у впзилу и специјални ппслпви у галенскпј 

лабпратприји (IV степен струшне спреме)* 

13,57* 

Ппслпви технишкпг пдржаваоа ппреме, инсталација и уређаја, 

административни, слпженији управни, правни, коигпвпдствени и оима 

слишни ппслпви (VI степен струшне спреме)* 

13,26* 

Ппслпви здравствене неге хпспитализпваних бплесника, уже 

специјализпвани ппслпви здравствене неге у примарнпј, амбулантнп-

ппликлинишкпј и стпматплпщкпј защтити, ппслпви зубне технике, ЕЕГ, ЕКГ, 

развпјна саветпвалищта, саветпвалищта за дијабет (IV степен струшне 

спреме)* 

13,11* 

Ппслпви здравствене неге бплесника у примарнпј здравственпј защтити и 

амбулантнп-ппликлинишкпј и стпматплпщкпј защтити, издаваое лекпва без 

рецепта, физикална терапија и рехабилитација, дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и трансфузија крви (IV степен струшне 

спреме)* 

12,59* 

Ппслпви технишкпг пдржаваоа ппреме и инсталација уређаја и оима 

слишни ппслпви (V степен струшне спреме) * 

10,71* 

Средое слпжени екпнпмски, управни и административни ппслпви (IV 

степен струшне спреме) * 

10,20* 

Ппслпви технишкпг пдржаваоа, ппслпви на припреми хране (куваое), 

ппслпви на усппстављаоу телефпнских веза већег интензитета, ппслпви 

8,98* 



санитетскпг трансппрта бплесника, впзаша, дактилпграфије, ппслпви 

пбезбеђеоа и прптивппжарне защтите и сл. (III степен струшне спреме)* 

Ппмпћни ппслпви кпд пбдукције (II степен струшне спреме)* 8,36* 

Ппмпћни ппслпви неге бплесника и извпђеое других медицинскп-

технишких радои и ппмпћни ппслпви кпд пакпваоа санитетскпг материјала 

(II степен струшне спреме)* 

8,06* 

Ппслпви праоа лабпратпријскпг ппсуђа и прибпра за рад, праоа и пеглаоа 

рубља, сервираое хране бплесницима, ппмпћни ппслпви у технишким 

радипницама, ппслпви ппртира, шувара, курира и ппмпћни ппслпви у 

апптекама и сл. (II степен струшне спреме)* 

7,34* 

Ппслпви пдржаваоа шистпће у прпстпријама где се пстварује здравствена 

защтита (I степен струшне спреме)* 

6,83* 

Ппслпви пдржаваоа шистпће у административним прпстпријама* 6,18* 

Најједнпставнији ппслпви (физишки радник – НК)* 5,93* 

За здравствене сараднике кпји дплазе у неппсредан кпнтакт са пацијентима, раде на пдељеоу, 

пднпснп ушествују у здравственпј дијагнпстици и терапији, на истраживаоима у лабпратпријама 

дпдатни кпефицијент на кпефицијент наведен у табели изнпси 0,36.* 

  

  

*Службени гласник РС, брпј 106/2007 

**Службени гласник РС, брпј 7/2008 

***Службени гласник РС, брпј 26/2008 

  

14. У струшним службама Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 9/2008 

  

ПРВА ГРУПА* 

1.* Директпр Фпнда* 25,30* 



2.* Заменик и ппмпћник директпра Фпнда* 23,00* 

ДРУГА ГРУПА* 

1.* Директпр Ппкрајинскпг фпнда, директпр Филијале за град Бепград, 

директпр Службе дирекције Фпнда, директпр сектпра у дирекцији 

Фпнда* 

21,50* 

2.** Директпр филијале прекп 70.000 псигураника, заменик и ппмпћник 

директпра Ппкрајинскпг Фпнда, директпр сектпра у дирекцији 

Ппкрајинскпг фпнда, ппмпћник директпра Службе дирекције Фпнда** 

21,00** 

3.* Директпр филијале дп 70.000 псигураника, саветник директпра Фпнда, 

заменик директпра Филијале за град Бепград, директпр Службе 

Филијале за град Бепград, заменик директпра сектпра у дирекцији 

Фпнда* 

20,50* 

4.* Нашелник пдељеоа, саветник директпра Ппкрајинскпг фпнда, 

ппмпћник директпра сектпра у дирекцији Фпнда* 

18,00* 

ТРЕЋА ГРУПА* 

1.* Кппрдинатпр сектпра и ппмпћник нашелника у дирекцији Фпнда* 17,75* 

2.* Заменик, ппмпћник и саветник директпра филијале, щеф пдсека у 

дирекцији, нашелник пдељеоа у Филијали за град Бепград, лекар 

вещтак-кппрдинатпр* 

17,50* 

3.* Нашелник пдељеоа у филијали, ппмпћник нашелника, щеф пдсека и 

щеф писарнице (у служби дирекције Фпнда и у Филијали за град 

Бепград), рукпвпдилац групе у дирекцији, лекар вещтак (кпнсултант у 

другпстепенпм ппступку, у кпнтрпли налаза, кпнсултант у кпнтрпли 

налаза)* 

17,25* 

4.* Сампстални струшни сарадник-кппрдинатпр и правни заступник-

кппрдинатпр у дирекцији* 

16,50* 

VII ССС* 

1.* Шеф службе филијале, ппмпћник нашелника пдељеоа и щеф пдсека у 

филијали, лекар вещтак у другпстепенпм ппступку, лекар вещтак у 

првпстепенпм ппступку-кпнсултант, главни и пдгпвпрни уредник, 

правни заступник и сампстални струшни сарадник у дирекцији* 

15,25* 

2.* Лекар специјалиста, лекар вещтак (у првпстепенпм ппступку, пп 

међунарпдним угпвприма), лекар или фармацеут-специјалиста 

14,50* 



медицинске бипхемије, вищи струшни сарадник у дирекцији, 

сампстални струшни сарадник-кппрдинатпр и правни заступник у 

филијали* 

3.* Систем инжеоер, специјалиста (за кпмуникације, за банку ппдатака), 

пдгпвпрни уредник за Впјвпдину, сампстални струшни сарадник, вищи 

струшни сарадник-кппрдинатпр и кппрдинатпр за ИТ у филијали* 

14,00* 

4. Уредник нпвинар, вищи струшни сарадник у филијали, струшни 

сарадник, биплпг, клинишки психплпг, нпвинар, лектпр, превпдилац, 

уредник-нпвинар за Впјвпдину, саветпдавац за ИТ* 

13,00* 

VI ССС* 

1.* Шеф писарнице, щеф пдсека, вищи сарадник-кппрдинатпр, 

кппрдинатпр, рукпвпдилац групе и вищи сарадник-кпнтрплпр* 

12,40* 

2.* 2. Вищи сарадник, рендген технишар, старији прпграмер, сарадник 

кпнтрплпр, кпнтрплпр, превпдилац, специјалиста банке ппдатака, 

прпграмер-прганизатпр* 

11,40* 

3.* Сарадник, рукпвпдилац пбезбеђеоа-ппртир* 10,10* 

V ССС* 

1. ВКВ* 9,35* 

IV ССС* 

1.* Рукпвпдилац групе, кппрдинатпр, вищи сампстални прпграмер, систем 

прпграмер-впђа смене, вищи референт кпнтрплпр, кпнтрплпр, главна 

медицинска сестра* 

8,95* 

2.* Главни коигпвпђа, коигпвпђа-кпнтиста, технишар за пдржаваое, 

пператер на систему, старији прпграмер, прпграмер-аналитишар, 

рашунски референт, нпвинар и вищи референт* 

8,70* 

3.* Медицинска сестра, медицински технишар, екпнпм, магаципнер, 

технишар за пдржаваое, благајник,статистишар, пператер на 

перспналнпм рашунару,референт, курир, ппртир, телефпниста, впзаш, 

лпжаш, дпмаћин зграде, радник у щтампарији, пфсетмащиниста-

репрпфптпграф, дактилпграф, административни радник, датптекар, 

пператер припреме, спремаш у ИТ, радник у бифеу* 

8,65* 

III ССС* 



1.* КВ радник: административни радник, дактилпграф, пператер 

припреме, курир, ппртир,лпжаш, телефпниста, дпмаћин зграде, впзаш и 

други ппслпви КВ радника* 

7,65* 

I и II ССС* 

1.* Неквалификпвани радник: административни радник, курир, дпмаћин 

зграде, спремашица, лпжаш, впзаш, ппртир, радник у бифеу и други 

ппслпви НК радника* 

6,70* 

2.* Физишки радник* 5,70* 

  

  

*Службени гласник РС, брпј 9/2008 

**Службени гласник РС, брпј 100/2011 

  

15. У струшним службама Наципналне службе за заппщљаваое:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 108/2008 

  

  

ПРВА ГРУПА* 

Директпр* 25,30* 

Заменик директпра* 23,00* 

ДРУГА ГРУПА* 

Директпр Ппкрајинске службе, директпр сектпра, секретар Наципналне 

службе за заппщљаваое* 

21,50* 

Директпр филијале за град Бепград* 21,00* 

Директпр филијале са вище пд 70 заппслених* 20,50* 

Директпр филијале са маое пд 70 заппслених* 20,00* 



ТРЕЋА ГРУПА* 

Заменик директпра Ппкрајинске службе, заменик директпра Филијале за 

град Бепград* 

19,75* 

Заменик директпра филијале са вище пд 70 заппслених, нашелник пдељеоа 

у Дирекцији, рукпвпдилац центра у Дирекцији, директпр прпјекта* 

19,25* 

Заменик директпра филијале са маое пд 70 заппслених* 18,75* 

Нашелник пдељеоа у филијали, щеф пдсека у Дирекцији, рукпвпдилац 

групе у дирекцији* 

16,50* 

VII ССС у Дирекцији и Ппкрајинскпј служби:* 

Ппртпарпл Наципналне службе за заппщљаваое; саветник за: 

заппщљаваое, планираое каријере, каријернп инфпрмисаое, 

заппщљаваое пспба са инвалидитетпм, правну ппмпћ, развпј 

предузетнищтва, пствариваое права из псигураоа у другпм степену, 

примену међудржавних сппразума п спцијалнпм псигураоу, нпрмативнп-

правне ппслпве, правне ппслпве, правнп-заступнишке ппслпве, импвинскп- 

правне ппслпве, пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета, анализу и статистику, 

правне, кадрпвске и ппщте ппслпве, израду и имплементацију прпјеката, 

имплементацију прпјекта, мпнитпринг и евалуацију прпјеката, екстерну 

финансијску пперативу, интерну финансијску пперативу, ппслпве принудне 

наплате, безбеднпст и здравље на раду, радне пднпсе, развпј прганизације 

и кадрпва, јавне набавке, грађевинску ппдрщку; прганизатпр: пбразпваоа 

пдраслих, прпграма прпфесипналне рехабилитације, међунарпдне 

сарадое, прпграма заппщљаваоа, ппступка принудне наплате, мера 

рещаваоа вищкпва заппслених, инфпрмаципнпг система, пбука, 

финансијскп-рашунпвпдствених ппслпва; аналитишар занимаоа, аналитишар 

тржищта рада; специјалиста за прпфесипналну рехабилитацију; 

кппрдинатпр примене међудржавних сппразума, кппрдинатпр ппслпва 

прпфесипналне рехабилитације и заппщљаваоа пспба са инвалидитетпм, 

кппрдинатпр за ппзивне центре; превпдилац; нпвинар; уредник 

електрпнских издаоа НСЗ; графишки дизајнер; лектпр-кпректпр; 

библиптекар; прпјектант инфпрмаципних система; прпјектант wеб 

апликација; систем аналитишар; систем инжеоер; систем инжеоер за 

рашунарске мреже; wеб прпграмер; инжеоер-сервисер, wеб дизајнер; 

интерни ревизпр; статистишар; билансиста; аналитишар за финансијскп 

извещтаваое* 

14,00* 

VII ССС у филијали:* 



Рукпвпдилац службе, щеф пдсека, рукпвпдилац центра у филијали* 15,75* 

Рукпвпдилац групе* 15,25* 

Саветник за: заппщљаваое, заппщљаваое пспба са инвалидитетпм, 

планираое каријере, каријернп инфпрмисаое, развпј предузетнищтва, 

правну ппмпћ, пствариваое права из псигураоа у првпм степену, правне и 

кадрпвске ппслпве; прганизатпр: пбразпваоа пдраслих, прпграма 

заппщљаваоа, мера рещаваоа вищкпва заппслених, инфпрмаципнпг 

система; аналитишар мера активне пплитике заппщљаваоа, систем 

инжеоер* 

13,00* 

VI ССС у филијали:* 

Саветник за заппщљаваое* 12,00* 

Ппслпвнп-технишки секретар; ликвидатпр; пператер на систему* 10,10* 

VI ССС у Дирекцији и Ппкрајинскпј служби:* 

Рукпвпдилац групе; ппслпвнп-технишки секретар директпра Наципналне 

службе за заппщљаваое;* 

10,70* 

Статистишар; билансиста; аналитишар за финансијскп извещтаваое; 

инжеоер-сервисер; wеб дизајнер; ппслпвнп-технишки секретар; 

прганизатпр дпкументације система управљаоа квалитетпм; ликвидатпр; 

сарадник за пбрашунске и девизне ппслпве; благајник; кпнтиста, 

администратпр за: ппсредпваое у заппщљаваоу и планираое каријере, 

прпграме заппщљаваоа, евиденцију правних ппслпва, прпјекте, 

међунарпдну сарадоу, пднпсе са јавнпщћу, финансијскп-рашунпвпдствене 

ппслпве, перспналне ппслпве, грађевинску ппдрщку; администратпр 

статистишкпг извещтаваоа; администратпр дпкументације инфпрмаципнпг 

система; пператер на централнпм систему; пператер на систему технишар 

сервисер* 

10,40* 

ВКВ* 

Впзаш, рукпвалац технике у щтампарији* 9,35* 

IV ССС у Дирекцији и Ппкрајинскпј служби:* 

Ппслпвнп-технишки секретар; прганизатпр прптпкпла; администратпр за: 

ппсредпваое у заппщљаваоу и планираое каријере, прпграме 

заппщљаваоа, евиденцију правних ппслпва, прпјекте, међунарпдну 

сарадоу, пднпсе са јавнпщћу, финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве, 

перспналне ппслпве, праћеое и дистрибуцију рашунарске и кпмуникаципне 

8,95* 



ппреме, перспналну дпкументацију, канцеларијске ппслпве, 

микрпфилмпваое; грађевинску ппдрщку; администратпр: статистишкпг 

извещтаваоа, дпкументације инфпрмаципнпг система, претплате и прпдаје 

кпмерцијалнпг пгласнпг прпстпра, захтева за ИТ ппдрщкпм, ппщтих 

ппслпва, прганизације прптивппжарне защтите; пператер на централнпм 

систему; пператер на систему; технишар-сервисер; коигпвпђа; коигпвпђа 

материјалних и нематеријалних улагаоа; благајник; технишар за ТТ мрежу; 

магаципнер; архивар; впзаш; рукпвалац технике у щтампарији; дпмар* 

IV ССС у филијали:* 

Ппслпвнп-технишки секретар; ликвидатпр; пператер на систему; пператер у 

ппзивнпм центру; евидентишар; администратпр статистишкпг извещтаваоа; 

управнп административни ппслпви у псигураоу; управнп-административни 

ппслпви; пбрашунски ппслпви; благајник; рашунпвпдствени ппслпви; 

пбрашунски и благајнишки ппслпви; рашунпвпдствп и ликвидатура; 

администратпр за канцеларијске ппслпве; административнп-технишки 

пператер; магаципнер; впзаш; дпмар* 

8,65* 

III ССС* 

Дпмар; рукпвалац технике у щтампарији; рукпвалац технике у 

фптпкппирници; телефпниста* 

7,65* 

I и II ССС* 

Курир; кафе куварица; хигијенишар–курир* 6,70* 

Хигијенишар* 6,50* 

  

*Службени гласник РС, брпј 108/2008 

  

16. У завпдима пснпваним у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 32/2006 

  

Директпр Завпда (VII степен струшне спреме)* 30,36* 



Заменик директпра Завпда (VII степен струшне спреме)* 28,68* 

Ппмпћник директпра Завпда (VII степен струшне спреме)* 25,32* 

Рукпвпдилац центра (VII степен струшне спреме)* 23,76* 

Рукпвпдилац сектпра (VII степен струшне спреме)* 20,28* 

Вищи саветник, меначер прпјекта, вищи систем инжеоер прпјектант, 

саветник - кппрдинатпр (VII степен струшне спреме)* 

19,80* 

Кппрдинатпр прпјекта, прпјектант администратпр базе ппдатака, прпјектант 

Wеб апликација и базе ппдатака и саветник (VII степен струшне спреме)* 

18,36* 

Графишки уредник, кппрдинатпр за пднпсе са јавнпщћу (ПР), прганизатпр 

међунарпднпг тестираоа, прганизатпр наципналнпг тестираоа и 

испитиваоа, прпјектант Wеб апликација, сампстални сарадник за студијскп 

аналитишке и статистишке ппслпве, сампстални струшни сарадник, 

кппрдинатпр за псигураое и кпнтрплу квалитета, администратпр 

рашунарскпг система, секретар, щеф финансијске службе (VII степен струшне 

спреме)* 

16,92* 

Библиптекар, лектпр, превпдилац, струшни сарадник, администратпр мреже 

(VII степен струшне спреме)* 

13,56* 

Административнп-финансијски референт, графишки дизајнер, струшни 

сарадник, ппслпвни секретар, систем администратпр, прпграмер (VI степен 

струшне спреме)* 

10,98* 

Рашунпвпђа, ликвидатпр и благајник, прпграмер сарадник и струшни 

сарадник (IV степен струшне спреме)* 

8,30* 

Технишки секретар, ппслпвни секретар, административни радник, сарадник 

за дистрибуцију материјала, впзаш, екпнпм, магаципнер, пператер базе 

ппдатака, пператер щтампе и радник пбезбеђеоа (IV степен струшне 

спреме)* 

8,05* 

Дпмар, кувар (III степен струшне спреме)* 7,45* 

Кафе куварица (II степен струшне спреме)* 6,50* 

Спремашица (I степен струшне спреме)* 6,00* 

  

*Службени гласник РС, брпј 32/2006 



  

16а У Централнпм регистру пбавезнпг спцијалнпг псигураоа:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 91/2010 

  

ПРВА ГРУПА* 

Директпр (VII степен струшне спреме)* 29,30* 

Ппмпћник директпра (VII степен струшне спреме)* 24,00* 

ДРУГА ГРУПА* 

Саветник директпра (VII степен струшне спреме)* 21,50* 

Нашелник пдељеоа (VII степен струшне спреме)* 20,00* 

ТРЕЋА ГРУПА* 

Шеф пдсека (VII степен струшне спреме)* 17,75* 

Сампстални струшни сарадник за: регистрацију и усаглащаваое и ппдатака п 

псигураницима, анализу ппдатака п псигураницима, кпнтрплу ппдатака п 

плаћеним дппринпсима, анализу ппдатака п плаћеним дппринпсима; 

сампстални струшни сарадник за извещтаваое, анализу квалитета, ппдрщку 

апликацијама; сампстални струшни сарадник за правне, ппщте и кадрпвске 

ппслпве, финансијскп-материјалне и коигпвпдствене ппслпве; 

администратпр система; администратпр мреже; прпграмер; пператер 

инфпрматишке ппдрщке (VII степен струшне спреме)* 

17,50* 

Вищи струшни сарадник за: регистрацију и усаглащаваое ппдатака п 

псигураницима, кпнтрплу ппдатака п плаћеним дппринпсима (VII степен 

струшне спреме)* 

17,00* 

Вищи сарадник за пперативнп-финансијске и коигпвпдствене ппслпве (VI 

степен струшне спреме)* 

16,50* 

Ппслпвни секретар (VI степен струшне спреме)* 15,25* 

Администратпр кприснишке ппдрщке (IV степен струшне спреме)* 12,40* 

Впзаш – курир (IV степен струшне спреме)* 9,60* 



  

*Службени гласник РС, брпј 91/2010 

  

17. У Фпнду сплидарнпсти:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

Директпр (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен студија)* 30,36* 

Заменик директпра (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен 

студија)* 

28,68* 

Секретар, нашелник пдељеоа (VII степен струшне спреме, пднпснп други 

степен студија)* 

23,76* 

Шеф пдсека (VII степен струшне спреме, пднпснп други степен студија)* 18,50* 

Сампстални саветник за административнп-правну пбраду захтева (VII степен 

струшне спреме, пднпснп други степен студија)* 

18,20* 

Саветник за административнп-правну пбраду захтева, саветник за ппщте 

правне ппслпве, систем администратпр (VII степен струшне спреме, пднпснп 

други степен студија)* 

17,50* 

Вищи сарадник за пперативнп-финансијске и коигпвпдствене ппслпве (VI 

степен струшне спреме)* 

16,50* 

Референт лпгистике (IV степен струшне спреме)* 14,20* 

Административнп технишки ппслпви, коигпвпђа (IV степен струшне спреме)* 12,40* 

  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

Члан 3. 

Кпефицијенти из шлана 2. пве уредбе увећавају се, и тп за: 

  



1. Оснпвне щкпле: 

  

1) за ппслпве рукпвпђеоа щкплпм: 

- директпр щкпле 20% 

- ппмпћник директпра щкпле 10% 

2) наставнику разреднпм старещини 4% 

3) наставнику за рад у кпмбинпванпм пдељеоу пд: 

- два разреда 3% 

- три разреда 4% 

- шетири разреда 5% 

4) заппсленпм у щкпли за децу пметену у развпју и 

наставнику пдељеоа за децу пметену у развпју при 

редпвнпј пснпвнпј щкпли 

10% 

5) наставнику у забашеним планинским селима 

(забашеним планинским селпм сматра се селп кпје се 

налази на надмпрскпј висини прекп 500 м и удаљенп је пд 

главних путева најмаое 5 км) 

8% 

6) наставнику, васпиташу, струшнпм сараднику, директпру, ппмпћнику 

директпра, секретару и щефу рашунпвпдства за: 

- једнпгпдищоу специјализацију 2% 

- двпгпдищоу специјализацију 3% 

- магистратуру 4% 

- дпктпрат 6%. 

  

2. Средое щкпле: 

  

1) за ппслпве рукпвпђеоа щкплпм: 



- директпр щкпле 20% 

- ппмпћник директпра щкпле 10% 

- прганизатпр практишне наставе* 8%* 

2) наставнику разреднпм старещини 4% 

3) заппсленпм у щкпли за децу пметену у развпју и 

наставнику пдељеоа за децу пметену у развпју при 

редпвнпј средопј щкпли 

10% 

4) наставнику, васпиташу, струшнпм сараднику, директпру, ппмпћнику 

директпра, секретару и щефу рашунпвпдства за: 

- једнпгпдищоу специјализацију 2% 

- двпгпдищоу специјализацију 3% 

- магистратуру 4% 

- дпктпрат 6% 

  

*Службени гласник РС, брпј 106/2006 

  

3. Вище щкпле: 

  

- директпру щкпле 20% 

- ппмпћнику директпра щкпле 10% 

- секретару и щефу рашунпвпдства 8% 

- щефу пдсека 4% 

  

4. Факултети: 

  

- ректпру универзитета 25% 



- прпректпру, декану факултета 20% 

- директпру, рукпвпдипцу института 18% 

- генералнпм секретару универзитета 15% 

- прпдекану факултета 10% 

- щефу катедре, председнику већа катедре, секретару 

устанпве, щефу рашунпвпдства, щефу студија, щефу 

кабинета ректпра 

8% 

- щефу пдсека групе или службе 4% 

  

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: У члану 3. тачка 4. престала је да важи у делу кпји се пднпси на 

наставнике и сараднике универезитета и факултета (види члан 44. Уредбе - 15/2002-5) 

  

4а Предщкплске устанпве:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 124/2012 

  

1) за ппслпве рукпвпђеоа:* 

– директпр устанпве* 20%* 

– ппмпћник директпра* 10%* 

– щеф рашунпвпдства* 4%* 

– рукпвпдилац радне јединице (вртића и јаслица) 1% пп 

групи, а највище* 

дп 10%* 

– щеф технишке службе* 3%* 

– щеф кухиое дп 50 група* дп 5%* 

– щеф кухиое прекп 50 група* дп 10%* 

2) васпиташу:*  



– у васпитнпј групи у кпјпј има деце са сметоама у 

развпју* 

3% пп детету* 

– у развпјнпј групи* 10%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 124/2012 

  

5. Устанпве у пбласти физишке културе: 

  

На пснпву рукпвпђеоа: 

- ппмпћнику директпра, секретару, председнику управнпг 

пдбпра 

2,50 

- директпру 4,50 

- рукпвпдипци пдељеоа, јединица и слишнп* 1,50* 

- рукпвпдипци струшних тимпва* 1,00* 

  

*Службени гласник РС, брпј 30/2002 

  

5а Завпд за сппрт и медицину сппрта Републике Србије и Ппкрајински 

завпд за сппрт и медицину сппрта* 

  

*Службени гласник РС, брпј 65/2011 

  

На пснпву рукпвпђеоа:* 

-директпру* 30%* 

-ппмпћнику директпра* 20%* 

-Шефу пдељеоа* 1,50* 



-щеф службе* 1,00* 

На пснпву струшнп признатих наушних зваоа:* 

-за дпктпрат* 1,00* 

-за магистратуру* 0,50* 

  

*Службени гласник РС, брпј 65/2011 

  

5б Антидппинг агенција Републике Србије:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 25/2010 

  

1) за ппслпве припреме прпјеката, анализе, 

прпграмираоа, кпнтрпле базе ппдатака, у зависнпсти пд 

пдгпвпрнпсти и слпженпсти* 

дп 1,50* 

2) пп пснпву рукпвпђеоа: * 

– директпру* дп 30%* 

– секретару и щефу пдсека* дп 20%* 

3) за ппслпве на кпјима заппслени дплазе у неппсредан 

кпнтакт са агресивним биплпщким материјалима* 

15%* 

4) за кппрдинацију ппслпва* 5%* 

5) на пснпву струшнп признатих и наушних зваоа:* 

– специјализација* 0,50* 

– магистру наука* 0,50* 

– дпктпру наука* 1,00* 

  

*Службени гласник РС, брпј 25/2010 



  

6. Устанпве у пбласти културе (библиптеке, музеји, архиви, кинптеке и 

завпди за защтиту сппменика културе):* 

  

*Службени гласник РС, брпј 5/2005 

  

На пснпву рукпвпђеоа:* 

- директпру, пднпснп управнику централне устанпве* 2,40* 

- директпру, пднпснп управнику устанпве пд интереса за 

Републику* 

2,16* 

- директпру, пднпснп управнику устанпве кпја пбавља 

делатнпст на теритприји вище ппщтина, града и 

ппкрајине* 

1,77* 

- директпру, пднпснп управнику устанпве на теритприји 

једне ппщтине* 

1,42* 

- за рукпвпђеое прганизаципнпм јединицпм (зависнп пд 

велишине, брпја радника, структуре и разнпврснпсти 

ппсла)* 

пд 0,50 дп 1,17* 

- заменику директпра, пднпснп ппмпћнику устанпве* за кпефицијент 

кпји шини 80% пд 

кпефицијента 

директпра, 

пднпснп 

управника 

устанпве* 

– за струшнп зваое IV степен струшне спреме** 0,30** 

– за струшнп зваое VI степен струшне спреме** 0,60** 

  

*Службени гласник РС, брпј 5/2005 

**Службени гласник РС, брпј 54/2008 



  

7. Ппзприщта:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 5/2005 

**Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

На пснпву рукпвпђеоа: * 

- директпру - управнику наципналнпг ппзприщта* 2,40* 

- директпру - управнику ппзприщта кпје има прекп 50 

заппслених* 

1,77* 

- директпру - управнику ппзприщта кпје има дп 50 

заппслених* 

1,17* 

- заменику директпра - управнику ппзприщта* 0,82* 

- за рукпвпђеое прганизаципнпм јединицпм (зависнп пд 

велишине, брпја радника, структуре и разнпврснпсти 

ппсла)* 

пд 0,50 дп 1,77* 

– за струшнп зваое IV степен струшне спреме** 0,30** 

– за струшнп зваое VI степен струшне спреме** 0,60** 

  

*Службени гласник РС, брпј 5/2005 

**Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

8. Музишке устанпве:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 5/2005 

**Службени гласник РС, брпј 54/2008 



  

На пснпву рукпвпђеоа: * 

- директпру - управнику наципналне устанпве* 2,40* 

- директпру - управнику устанпве кпја има прекп 50 

заппслених* 

1,77* 

- директпру - управнику устанпве кпја има дп 50 

заппслених* 

1,17* 

- за рукпвпђеое прганизаципнпм јединицпм (зависнп пд 

велишине, брпја радника, структуре и разнпврснпсти 

ппсла)* 

пд 0,30 дп 0,94* 

- заменику директпра, пднпснп ппмпћнику директпра 

устанпве* 

за кпефицијент 

кпји шини 80% пд 

кпефицијента 

директпра, 

пднпснп 

управника 

устанпве* 

– за струшнп зваое IV степен струшне спреме** 0,30** 

– за струшнп зваое VI степен струшне спреме** 0,60** 

  

*Службени гласник РС, брпј 5/2005 

**Службени гласник РС, брпј 54/2008 

  

9. Устанпве спцијалне защтите:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 26/2005 

**Службени гласник РС, брпј 31/2008 

  



За прганизатпре прпцеса рада и рукпвпдеће раднике:* 

1) Директпри устанпва спцијалне защтите:* 

- Директпр устанпве прекп 500 кприсника* 20%* 

- Директпр ЦСР и директпр центра за ппрпдишни смещтај 

у ппщтини, пднпснп граду прекп 400.000 станпвника* 

25%* 

- Директпр устанпве за смещтај пд 200 дп 500 кприсника 

и ЦСР у ппщтини пд 100.000 дп 400.000 станпвника* 

15,0%* 

- Директпр центра за ппрпдишни смещтај, устанпве за 

смещтај дп 200 кприсника и ЦСР у ппщтини пд 30.000 дп 

100.000 станпвника* 

10,0%* 

- Директпр центра за спцијални рад у ппщтини дп 30.000 

станпвника* 

5,0%* 

1а) Ппмпћник директпра устанпве спцијалне защтите за 

смещтај пензипнера и других старих лица шији је 

капацитет изнад 1.000 кприсника* 

7%* 

2) Рукпвпдилац пдељеоа засебнпг пбјекта дпмскпг смещтаја у устанпви 

за смещтај и дпмскпг пдељеоа при центру за спцијални рад:* 

- прекп 500 кприсника* 1,0* 

- пд 200 дп 500 кприсника* 0,85* 

- дп 200 кприсника* 0,70* 

3) Рукпвпдилац пдељеоа међуппщтинскпг центра за спцијални рад:* 

- пд 100.000 дп 400.000 станпвника* 0,85* 

- пд 30.000 дп 100.000 станпвника* 0,70* 

- дп 30.000 станпвника* 0,50* 

4) Шеф рашунпвпдства, секретар устанпве за смещтај кприсника, центра за 

спцијални рад са дпмским пдељеоем и центра за ппрпдишни смещтај:* 

– прекп 500 кприсника* 2,15* 

– пд 200 дп 500 кприсника* 2,05* 



– дп 200 кприсника* 1,98* 

5) Шеф рашунпвпдства, секретар у центру за спцијални рад: * 

- прекп 400.000 станпвника* 1,90* 

- пд 100.000 дп 400.000 станпвника* 1,80* 

- пд 30.000 дп 100.000 станпвника* 1,70* 

- дп 30.000 станпвника* 1,60* 

6) Кппрдинатпр струшне екипе* 2,15* 

7) Рукпвпдилац струшнпг тима* 1,95* 

8) Главна медицинска сестра у устанпви* 1,23* 

9) Главна пдељенска медицинска сестра* 0,82* 

10) Рукпвпдилац технишке службе* 0,50* 

11) Главни кувар* 0,36* 

12) Организатпр службе исхране и неге* 0,50* 

13) Тријажер у центру за спцијални рад* 1,00* 

14) Дпктпрат* 1,00* 

15) Магистратура* 0,50* 

16) Специјализација* 0,50* 

Брисан је ранији став 2. (види члан 2. Уредбе – 26/2005-3 

За негпватељице у устанпвама за смещтај кприсника 

пбплелих пд аутизма, умеренп, теже и тещкп пметених 

у менталнпм развпју, дущевнп пбплелих и инвалидних 

лица, деце у стаципнару дп три гпдине старпсти** 

15%** 

  

*Службени гласник РС, брпј 26/2005 

**Службени гласник РС, брпј 31/2008 

  



10. Наципнална служба за заппщљаваое:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 100/2011 

  

1) За ппслпве припреме ппдзакпнских аката, прпјеката, 

правнпг заступаоа, анализе, надзпра, кпнтрпле, 

ревизије, прпграмираоа, кпнтрпле базе ппдатака, 

другпстепенпг ппступка, у зависнпсти пд пдгпвпрнпсти и 

слпженпсти* 

дп 1,50* 

2) пп пснпву рукпвпђеоа:* 

– директпру и заменику директпра* дп 30%* 

– директпру Ппкрајинске службе, ппмпћнику директпра, 

секретару Наципналне службе за заппщљаваое, 

директпру филијале, заменику директпра Ппкрајинске 

службе, заменику директпра филијале, ппмпћнику 

директпра сектпра, рукпвпдипцу службе, нашелнику 

пдељеоа, щефу пдсека у Дирекцији* 

дп 20%* 

– щефу пдсека, рукпвпдипцу групе* дп 10%* 

3) за ппслпве ппмпћи при заппщљаваоу* дп 20%* 

4) за ппслпве приправнпсти и ппдрщке* дп 30%* 

5) за кппрдинацију ппслпва* 5%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 100/2011 

  

11. У здравственим устанпвама: 

  

а) Пп пснпву рукпвпђеоа: 

- впђи групе немедицинских радника (главнпм впзашу) 0,41 



- главнпј сестри кабинета и пдсека, рукпвпдипцима у 

администрацији и технишкпј служби 

0,61 

- главнпј сестри у амбулантама, главним технишарима и 

главним лабпрантима, рукпвпдипцима немедицинских 

служби у ДЗ и кппрдинатприма - щефпвима пдсека и 

службе 

0,82 

- нашелницима немедицинских служби и завпдима и 

завпду за здравствену защтиту, главним сестрама 

пдељеоа у стаципнарима и рукпвпдипцима 

немедицинских служби у ЗЦ и главнпј сестри у ДЗ 

1,02 

- нашелницима медицинских служби у ДЗ, главним 

сестрама института и клиника и нашелницима 

немедицинских служби у КБЦ и КЦ, главнпј сестри 

бплнице, главнпм технишару у завпду за здравствену 

защтиту и завпдима 

1,23 

- главнпј медицинскпј сестри КБЦ и КЦ и нашелницима 

медицинских служби у здравственим центрима 

1,43 

- ппмпћницима и заменицима директпра у ДЗ и 

апптекарским устанпвама, нашелницима медицинских 

служби у КБЦ и КЦ, ппмпћницима директпра 

немедицинских служби у КБЦ и КЦ, ЗЦ и завпдима 

1,63 

- ппмпћницима и заменицима директпра института и 

клиника, дпмпва здравља и сампсталних апптекарских 

устанпва и директпру немедицинских служби у КБЦ, КЦ, 

ЗЦ и завпдима 

1,84 

- ппмпћницима и заменицима директпра КБЦ и КЦ и 

завпда и директприма института и клиника 

2,04 

- директприма дпмпва здравља и апптека 10% 

- директприма бплница (ппщте и специјалне, завпда) 15% 

- директприма завпда за защтиту здравља, апптекарских 

устанпва и здравствених центара 

20% 

- директприма КБЦ-а, завпда за фармацију и института 25% 

- директприма клинишких центара 30% 



б) На пснпву струшнп признатих и наушних зваоа: 

- примаријусу 0,50 

- магистру наука 0,50 

- дпктпру наука 1,00 

в) 20% за заппслене кпји дплазе у неппсредан кпнтакт са пацијентима у 

психијатријским устанпвама, и тп у:* 

– Специјалнпј бплници за психијатријске бплести Нпви Кнежевац;* 

– Специјалнпј бплници за психијатријске бплести Врщац;* 

– Специјалнпј бплници за психијатријске бплести Кпвин;* 

– Специјалнпј бплници за психијатријске бплести „Гпроа Тпппница” 

Нищ;* 

– Специјалнпј бплници за бплести зависнпсти, Бепград;* 

– Специјалнпј бплници за психијатријске бплести „др Лаза Лазаревић” 

Бепград;* 

– Клиници за неурплпгију и психијатрију за децу, Бепград;* 

– Институту за менталнп здравље, Бепград* 

  

*Службени гласник РС, брпј 40/2007 

  

11а. Завпди за спцијалну защтиту пснпвани у складу са Закпнпм п 

спцијалнпј защтити и пбезбеђиваоу спцијалне сигурнпсти грађана:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 32/2006 

  

Заппсленима из шлана 2. ташка 11а пве уредбе за:* 

- једнпгпдищоу специјализацију* 2%* 



- двпгпдищоу специјализацију* 3%* 

- магистратуру* 4%* 

- дпктпрат* 6%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 32/2006 

  

12.Републишки завпд за здравственп псигураое:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 31/2008 

  

1)за ппслпве припреме ппдзакпнских аката, прпјеката, 

анализе, ревизије, кпнтрпле, кпнтрпле централне базе 

ппдатака, правнпг заступаоа, другпстепенпг ппступка, 

медицинских ппслпва, у зависнпсти пд пдгпвпрнпсти и 

слпженпсти ппслпва* 

пд 0,5 дп 1,50* 

2) пп пснпву рукпвпђеоа: *   

– за директпра и заменика директпра Републишкпг 

завпда* 

30%* 

– за изврщнпг директпра и директпра Ппкрајинскпг 

завпда* 

25%* 

– за директпра сектпра у Дирекцији, заменика 

директпра сектпра у Дирекцији, ппмпћника директпра 

сектпра у Дирекцији, директпра филијале, заменика 

директпра филијале, заменика директпра Ппкрајинскпг 

завпда, ппмпћника директпра Ппкрајинскпг завпда, 

ппмпћника директпра филијале и председника 

лекарске кпмисије за град Бепград, председника 

лекарске кпмисије* 

дп 20%* 

– за нашелника пдељеоа у Дирекцији, нашелника 

пдељеоа Ппкрајинскпг завпда, щефа кабинета, 

дп 15%* 



секретара за ппслпве пргана управљаоа, нашелника 

пдељеоа у филијали, щефа пдсека, щефа исппставе, 

впђу групе* 

– лекар – вещтак* дп 10%* 

3) за ппслпве ппмпћи при пствариваоу права из 

здравственпг псигураоа* 

дп 20%* 

4)за пвераваое здравствених коижица псигураним 

лицима* 

дп 10%* 

5)за кппрдинацију ппслпва у Дирекцији, Ппкрајинскпм 

завпду и филијалама, за ппслпве надзпрника псигураоа 

и ппслпве интерне ревизије* 

10%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 31/2008 

  

13. Републишки фпнд за пензијскп и инвалидскп псигураое:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 100/2011 

  

(1) за ппслпве припреме ппдзакпнских аката, прпјеката, 

анализе, ревизије, кпнтрпле, кпнтрпле централне базе 

ппдатака, правнпг заступаоа, другпстепенпг ппступка, у 

зависнпсти пд пдгпвпрнпсти и слпженпсти ппслпва* 

пд 0,5 дп 1,50* 

(2) пп пснпву рукпвпђеоа:* 

-директпру Фпнда* 30%* 

-заменику директпра Фпнда* 25%* 

– ппмпћнику директпра Фпнда, директпру Ппкрајинскпг 

фпнда и заменику директпра Ппкрајинскпг фпнда, 

директпру Службе дирекције Фпнда, директпру сектпра 

у дирекцији Фпнда и дирекцији Ппкрајинскпг фпнда, 

дп 20%* 



ппмпћнику директпра Ппкрајинскпг Фпнда, директпру 

Филијале за град Бепград, директпру Службе Филијале 

за град Бепград, заменику директпра сектпра у 

дирекцији Фпнда, ппмпћнику директпра Службе 

дирекције Фпнда, заменику директпра Филијале за град 

Бепград, ппмпћнику директпра сектпра у Дирекцији 

Фпнда, директпру филијале, заменику и ппмпћнику 

директпра филијале* 

– щефу службе филијале, нашелнику и ппмпћнику 

нашелника, щефу пдсека* 

дп 10%* 

(3)лекару вещтаку* дп 20%* 

(4) за ппслпве ппмпћи при пствариваоу права из 

пензијскпг и инвалидскпг псигураоа* 

дп 20%* 

(5)за кппрдинацију ппслпва* 5%* 

(5а) за пмпгућаваое дпстављаоа и пбраде ппдатака из 

база ппдатака за пптребе других пргана и 

прганизација** 

дп 26%** 

  

*Службени гласник РС, брпј 100/2011 

**Службени гласник РС, брпј 58/2014 

  

14. Завпди пснпвани у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа 

и васпитаоа:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 120/2004 

  

Заппсленима из шлана 2. ташка 16. пве уредбе за:* 

- једнпгпдищоу специјализацију* 2%* 

- двпгпдищоу специјализацију* 3%* 



- магистратуру* 4%* 

- дпктпра* 6%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 120/2004 

  

15. Ушенишки стандард:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 81/2005 

  

1) васпиташу* 4%* 

2) за ппслпве рукпвпђеоа* 

- щефу службе* 3%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 81/2005 

  

16. Студентски стандард* 

  

*Службени гласник РС, брпј 81/2005 

  

1) васпиташу* 4%* 

2) за ппслпве рукпвпђеоа:* 

- щефу службе* 3%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 81/2005 



  

16а Централни регистар пбавезнпг спцијалнпг псигураоа:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 91/2010 

  

1) за ппслпве припреме ппдзакпнских аката, прпјеката, 

анализе, правнпг заступаоа, прпграмираоа, кпнтрпле 

базе ппдатака, у зависнпсти пд пдгпвпрнпсти и 

слпженпсти* 

дп 1,50* 

2) пп пснпву рукпвпђеоа:* 

– директпру* дп 30%* 

– ппмпћнику директпра* дп 25%* 

– саветнику директпра* дп 20%* 

– нашелнику пдељеоа, щефу пдсека* дп 10%* 

3) за ппслпве ппмпћи при регистрацији псигураника и 

псигураних лица* 

дп 15%* 

4) за финансијскп-материјалне и коигпвпдствене 

ппслпве* 

дп 15%* 

5) за ппслпве кпнтрпла ппдатака п пбрашунатим и 

наплаћеним дппринпсима за пбавезнп спцијалнп 

псигураое пп псигуранику пп свим пснпвама приликпм 

сваке исплате* 

дп 15%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 91/2010 

  

16б Инфпрмаципнп-кпмуникаципна устанпва „Академска мрежа 

Републике Србије – АМРЕС:* 



  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

На пснпву рукпвпђеоа:* 

– директпру* 30%* 

– заменику директпра* 25%* 

– ппмпћнику директпра* 20%* 

– кппрдинатпру* 20%* 

На пснпву струшнп признатих и наушних зваоа:* 

– за дпктпрат* 1,00* 

– за магистратуру* 0,50* 

– за специјализацију* 0,50* 

  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

17. Фпнд сплидарнпсти:* 

  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

1) за ппслпве припреме ппдзакпнских аката, прпјеката, 

анализе, прпграмираоа, кпнтрпле базе ппдатака, у 

зависнпсти пд пдгпвпрнпсти и слпженпсти* 

дп 2* 

2) пп пснпву рукпвпђеоа:* 

– директпру* дп 30%* 



– заменику директпра* дп 20%* 

– секретару, нашелнику пдељеоа, щефу пдсека* дп 15%* 

3) за ппслпве ппмпћи при пствариваоу права 

неисплаћених пптраживаоа кпд ппслпдавца над кпјим 

је ппкренут стешајни ппступак* 

дп 20%* 

4) за финансијскп-материјалне и коигпвпдствене 

ппслпве* 

дп 15%* 

5) представљаое и заступаое у стешајнпм ппступку* дп 20%* 

  

*Службени гласник РС, брпј 11/2012 

  

  

Брисан је ранији члан 3а кпји је дпдат у брпју 61/2003 (види члан 3. Уредбе – 124/2012-50 

  

Члан 3а* 

Кпефицијенти утврђени шланпм 2. ташка 6б пве уредбе не примеоују се на пбрашун и исплату 

плата заппслених у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу кпји, за пунп раднп време, на дан 

ппшетка примене пве уредбе, пстварују пснпвну плату у већем изнпсу пд пснпвне плате 

пбрашунате пп пдредбама пве уредбе и других прпписа кпјима се уређују плате.* 

Заппсленима из става 1. пвпг шлана исплата пснпвне плате врщиће се у затешенпм изнпсу све дпк 

пснпвна плата кпја им припада пп пдредбама пве уредбе и других прпписа не дпстигне тај 

изнпс.* 

  

*Службени гласник РС, брпј 8/2013 

  

Члан 3б* 

Кпефицијент из шлана 2. ташка 14. Уредбе мпже се увећати пп вище пснпва из шлана 3. ташка 13. 

Уредбе, такп да укупан кпефицијент заппсленпг не мпже бити већи пд укупнпг кпефицијента 

заппсленпг утврђенпг за месец фебруар 2014. гпдине увећанпг за 17,5%.* 



Увећаое кпефицијента из шлана 2. ташка 14. Уредбе пп пснпвама из шлана 3. ташка 13. Уредбе не 

мпже бити веће пд истпг, а акп нема истпг пд неппсреднп вищег кпефицијента из шлана 2. ташка 

12. Уредбе увећанпг пп истпм или слишнпм пснпву из шлана 3. ташка 12. Уредбе.* 

  

*Службени гласник РС, брпј 58/2014 

  

Члан 4. 

Ова уредба ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије". 

  

  

05 брпј 121-7139/2001 

У Бепграду, 17. јула 2001. гпдине 

Влада Републике Србије 

Пптпредседник, 

прпф. др Жаркп Кпраћ, с.р. 

  

  

  

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ 

  

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 30/2002 

  

Члан 4. 



Ова уредба ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику 

Републике Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за мај месец 2002. 

гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 69/2002 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоиваће се пд пбрашуна и исплате плата за пктпбар 2002. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама : "Службени гласник РС", брпј 78/2002 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2002. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама : "Службени гласник РС", брпј 61/2003 

  

Члан 4. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за мај 2003. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 121/2003 

  

Члан 3. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за децембар 2003. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 130/2003 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за децембар 2003. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 67/2004 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за јун 2004. гпдине. 

  

Уредба п дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 120/2004 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за пктпбар 2004. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 5/2005 

  

Члан 4. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за децембар 2004. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 26/2005 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за фебруар 2005. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 81/2005 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за август 2005. гпдине. 

  

Уредба п дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 105/2005 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2005. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 109/2005 

  

Члан 3. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за пктпбар 2005. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама : "Службени гласник РС", брпј 27/2006 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за април 2006. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 32/2006 

  

Члан 3. 

За заппслене кпји за пунп раднп време, на дан ступаоа на снагу пве уредбе, пстварују плату у 

већем изнпсу пд плате пбрашунате пп пдредбама пве уредбе и других прпписа кпјима се уређују 

плате, исплата ће се врщити у затешенпм изнпсу све дпк плата кпја им припада пп пдредбама 

пве уредбе и других прпписа не дпстигне тај изнпс. 

  

Члан 4. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за април 2006. гпдине, а за 

заппслене у завпдима за спцијалну защтиту пснпваним у складу са Закпнпм п спцијалнпј 

защтити и пбезбеђиваоу спцијалне сигурнпсти грађана пва уредба примеоује се ппшев пд 

пбрашуна и исплате плата за мај 2006. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама : "Службени гласник РС", брпј 58/2006 

  

Члан 2. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за јун 2006. гпдине, псим за устанпве 

у култури, ппзприщту и музишкпј делатнпсти шији је псниваш јединица лпкалне сампуправе, на 

кпје се примеоује ппшев пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2006. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 82/2006 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за септембар 2006. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 106/2006 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2006. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама : "Службени гласник РС", брпј 10/2007 

  

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за јануар 2007 гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 40/2007 

  

Члан 3. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за април 2007. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј. 60/2007 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се пд пбрашуна и исплате плата за јун 2007. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј. 91/2007 

  

Члан 3 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 

Србије", а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за септембар 2007. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј. 106/2007 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2007. гпдине. 

  

Сампстални члан Уредбе п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј. 7/2008 

  

Члан 2. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за децембар 2007. гпдине. 

  

Уредбa п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 9/2008 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за јануар 2008. гпдине. 

  

Уредбa п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 24/2008 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за фебруар 2008. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 26/2008 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за фебруар 2008. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 31/2008 

  

Члан 3. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за фебруар 2008. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 44/2008 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за април 2008. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 54/2008 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плате за мај 2008. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама : "Службени гласник РС", брпј 108/2008 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2008. гпдине. 

  

Уредба п изменама и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата 

заппслених у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 113/2008 

  

Члан 3. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2008. гпдине. 

  

Уредба п дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 79/2009-4 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за септембар 2009. гпдине. 

  

Уредба п дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 25/2010-4 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за март 2010. гпдине. 

  

 Уредба п дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 91/2010-143 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за нпвембар 2010. гпдине. 

  

  

Уредба п дппуни Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 20/2011-3 

  

Члан 2. 



Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за фебруар 2011. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 65/2011-3 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за август 2011. гпдине. 

  

Уредба п изменама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 100/2011-61 

 Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за јануар 2012. гпдине. 

  

Уредба п дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 11/2012-13 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плата за јануар 2012. гпдине. 

  

  Уредба п измени и дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених 

у јавним службама: "Службени гласник РС", брпј 124/2012-50 

  

Члан 4. 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 

Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плате за јануар 2013. гпдине. 



  

 Уредба п дппуни Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 8/2013-20 

  

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

Републике Србије”, а примеоује се пд пбрашуна и исплате плате за јануар 2013. гпдине. 

   

 Уредба п дппуни Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 4/2014-6 

Члан 2. 

Ова уредба ступа на снагу данпм пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике Србије”, а 

примеоује се на пбрашун и исплату плата пд јануара 2014. гпдине. 

  

Уредба п дппунама Уредбе п кпефицијентима за пбрачун и исплату плата заппслених у јавним 

службама: "Службени гласник РС", брпј 58/2014-3 

  

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

Републике Србије”, а примеоује се ппшев пд пбрашуна и исплате плате за мај 2014. гпдине. 

 


