
 
  На основу члана 8. Закона о платама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС”, број 34/01) и члана 17. став 1. и члана 42. став 
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07),  
  

 Влада доноси 

 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О 

КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА OБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА 

 

Члан 1. 

 

 У Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених 

у јавним службама (,,Службени гласник РС”, бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 

78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 

32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 

26/08 и 31/08), у члану 2. тач. 1, 2, 3, 4, 5. и 6. мењају се и гласе:  

             

        ,, 1. У основном образовању:  

Наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства 

(VII степен стручне спреме) 

 

17,32 

Наставник и васпитач (VI степен стручне спреме) 14,88 

Стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства (VI степен стручне 

спреме) 

 

13,73 

Учитељ (V степен стручне спреме) 13,65 

Учитељ и васпитач (IV степен стручне спреме) 13,42 

Књижничар, медицински техничар, шеф рачуноводства,  секретар  

(IV степен стручне спреме) 

 

11,15 

Домар, кувар (V степен стручне спреме) 9,16 

Административни, финансијско-књиговодствени радник, радник на 

одржавању музичких инструмената, домар, кувар, економ  (IV степен 

стручне спреме) 

 

 

8,62 

Домар, возач, магационер, економ, кувар, дактилограф, руковалац 

парних котлова  (III степен стручне спреме) 

 

7,82 



 2

Портир, чувар, курир, домар, пеглерка, сервирка, вешерка, помоћни 

кувар, ложач, телефониста, дактилограф (II степен стручне спреме) 

 

6,83 

Спремачица (I степен стручне спреме) 6,30 

Физички радник 5,99 

 

 2. У средњем образовању: 

Наставник, наставник практичне наставе, васпитач, стручни сарадник, 

секретар и шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме) 

 

17,32 

Наставник, наставник практичне наставе (VI степен стручне спреме) 14,88 

Стручни сарадник, социјални радник, секретар и шеф рачуноводства  

(VI степен стручне спреме) 

 

13,73 

Наставник практичне наставе (V степен стручне спреме) 13,65 

Наставник практичне наставе (IV степен стручне спреме) 13,42 

Књижничар, помоћни наставник, шеф рачуноводства и секретар  

(IV степен стручне спреме) 

 

11,15 

Помоћни наставник (III степен стручне спреме) 9,85 

Домар, кувар, радник на одржавању машина у школској радионици  

(V степен стручне спреме) 

 

9,16 

Административни, финансијско-књиговодствени радник, радник на 

одржавању музичких инструмената, домар, кувар, економ радник у 

школској радионици (IV степен стручне спреме) 

 

 

8,62 

Домар, возач, магационер, економ, кувар, дактилограф, руковалац 

парних котлова, радник у школској радионици  (III степен стручне 

спреме) 

 

 

7,82 

Портир, чувар, курир, домар, пеглерка, сервирка, вешерка, помоћни 

кувар, ложач, телефониста, дактилограф (II степен стручне спреме) 

 

6,83 

Спремачица (I степен стручне спреме) 6,30 

Физички радник 5,99 

 

3. У вишем образовању: 

Професор са докторатом  25,65 

Професор са магистратуром 20,96 

Виши предавач са магистратуром 20,17 
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Професор (VII степен стручне спреме) 20,17 

Предавач магистар наука 19,04 

Виши предавач (VII степен стручне спреме) 19,04 

Предавач (VII степен стручне спреме) 18,58 

Стручни сарадник, наставник практичне наставе (VII степен стручне 

спреме) 

 

18,58 

Шеф рачуноводства и секретар школе (VII степен стручне спреме) 17,32 

Лектор, библиотекар и преводилац (VII степен стручне спреме) 17,32 

Наставник практичне наставе и стручни сарадник (VI степен стручне 

спреме) 

 

15,48 

Шеф рачуноводства и секретар школе (VI степен стручне спреме) 13,73 

Виши технички сарадник и самостални виши књижничар (VI степен 

стручне спреме) 

 

13,73 

Контиста, билансиста, финансијски послови, административно- 

технички послови, програмер, референт за опште послове и студентска 

питања и статистичар (VI степен стручне спреме) 

 

 

13,73 

ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и 

возног парка, домар (V степен стручне спреме) 

 

9,16 

Самостални књижничар (IV степен стручне спреме) 11,15 

Возач путничког возила, финансијско-рачуноводствени послови, 

контиста, билансиста, административно-технички секретар, лаборант, 

техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, послови 

уношења податка на рачунару, архивски помоћник и књигoвeзац  

(IV степен стручне спреме) 

 

 

 

 

8,62 

Ложач, послови КВ радника, послови уношења података на рачунару, 

одржавање инсталација, возач, домар, економ и набављач  

(III степен стручне спреме) 

 

 

7,82 

Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста (II степен 

стручне спреме) 

 

6,83 

Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња (II степен стручне 

спреме) 

 

6,83 

Манипулативни радник (II степен стручне спреме) 6,83 

Спремачица (I степен стручне спреме) 6,30 
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Физички радник 5,99 

 

4. У универзитетском образовању: 

Генерални секретар универзитета са више од 15 факултета у свом 

саставу (VII степен стручне спреме) 

 

19,67 

Генерални секретар универзитета са мање од 15 факултета у свом 

саставу (VII степен стручне спреме) 

 

19,41 

Стручни сарадник, правник, економиста, библиотекар, истраживач, 

лектор, преводилац, секретар факултета, шеф кабинета ректора (VII 

степен стручне спреме) 

 

 

17,32 

Шеф рачуноводства (VI степен стручне спреме) 13,73 

Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши 

књижничар (VI степен стручне спреме) 

 

13,73 

Контиста, билансиста, финансијски послови, административно- 

технички послови, програмер, референт за опште послове и  

статистичар (VI степен стручне спреме) 

 

 

13,73 

ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и 

возног парка, домар (V степен стручне спреме) 

 

9,16 

Самостални књижничар (IV степен стручне спреме) 11,15 

Финансијско-рачуноводствени послови, контиста, билансиста, 

административно-технички секретар, лаборант – техничар, технички 

секретар, дактилограф, књижничар, послови уношења податка на 

рачунару, возач путничког возила, архивски помоћник и књиговезац  

(IV степен стручне спреме) 

 

 

 

 

8,62 

Ложач, послови КВ радника, послови уношења података на рачунару, 

послови одржавања инсталација, возач, помоћник обдуцент, домар, 

економ, набављач (III степен стручне спреме) 

 

 

7,82 

Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста (III степен 

стручне спреме) 

 

7,82 

Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња  (II степен 

стручне спреме) 

 

6,83 

Манипулативни радник (II степен стручне спреме) 6,83 

Спремачица (I степен стручне спреме) 6,30 
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Физички радник 5,99 

 

5. У ученичком стандарду: 

Директор дома са више од 5 радних јединица 21,59 

Директор дома са преко  15 васпитних група 21,20 

Директор дома од 10 до 15 васпитних група 21,17 

Директор дома од 5 до 10 васпитних група 21,11 

Директор дома до 5 васпитних група 21,05 

Заменик директора 20,36 

Помоћник директора 19,82 

Руководилац сектора 19,55 

Управник дома 19,38 

Васпитач (VII степен стручне спреме) 17,32 

Уредник програма, шеф рачуноводства, секретар, стручни сарадник 

(VII степен стручне спреме) 

17,32 

Организатор и реализатор програма, библиотекар, дипломирани 

правник, дипломирани економиста (VII степен стручне спреме) 

16,95 

Васпитач (VI степен стручне спреме) 13,73 

Шеф рачуноводства, нутрициониста, секретар (VI степен стручне 

спреме) 

13,73 

Стручни сарадник, правник, економиста, референт, социјални радник 

(VI степен стручне спреме) 

13,49 

Вођа смене (V степен стручне спреме) 10,98 

Референт за финансијске послове, технички секретар, књижничар, 

референт сарадник (IV степен стручне спреме) 

 

11,15 

Кувар и пекар (V степен стручне спреме) 10,68 

Домар (V степен стручне спреме)   9,43 

Вођа смене (IV степен стручне спреме) 10,53 

Вођа смене (III степен стручне спреме)   8,93 

Домар, економ, кувар, фригомеханичар, административни радник, 

књиговодствени радник, посластичар, рецепционар, возач путничког 

возила, мајстор светла и тона, сценски мајстор (IV степен стручне 

спреме) 

   

 

 

9,06 
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Кувар, пекар, месар, фригомеханичар (III степен стручне спреме) 8,72 

Домар, руковалац парних котлова, возач, столар, електричар, економ, 

дактилограф, бравар, касир, точилац пића, магационер, посластичар, 

конобар (III степен стручне спреме) 

 

 

8,23 

Помоћни радник у кухињи (II степен стручне спреме) 7,27 

Домар, помоћни ложач, курир, радник обезбеђења, магационер, 

судоперка, портир, вешерка, пегларка и хигијеничар (II степен стручне 

спреме) 

 

 

6,83 

Спремачица (I степен стручне спреме) 6,30 

Физички радник 5,99 

 

6. У студентском стандарду: 

Директор установе са преко 40 јединица (VII степен стручне спреме) 30,07 

Заменик директора установе са преко 40 јединица (VII степен стручне 

спреме) 

 

26,20 

Помоћник директора установе са преко 40 јединица (VII степен стручне 

спреме) 

 

25,13 

У установи са преко 40 јединица: управник студентског дома са преко 

900 корисника, управник студентског ресторана са преко 3000 оброка, 

шеф службе са преко 15 запослених (VII степен стручне спреме) 

 

 

22,52 

Директор установе са преко 15 јединица (VII степен стручне спреме) 21,88 

Директор установе од 10 до 15 јединица (VII степен стручне спреме) 21,59 

Директор установе до 10 јединица, директор СКЦ-а  и директор дома 

културе, директор студентског опоравилишта (VII степен стручне 

спреме) 

 

 

21,21 

У установи са преко 40 јединица: управник студентског дома од 350 до 

900 корисника, управник студентског ресторана од 1500 до 3000 

оброка, шеф службе до 15 запослених (VII степен стручне спреме) 

 

 

21,19 

У установи са преко 40 јединица: управник студентског дома до 350 

корисника, управник студентског ресторана до 1500 оброка, 

руководилац одељења (VII степен стручне спреме) 

 

 

20,74 

Заменик директора (VII степен стручне спреме) 20,36 

У установи са преко 40 јединица: дипломирани правник, дипломирани  
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економиста, пројектант информационог система, администратор базе, 

водећи програмер (VII степен стручне спреме) 

 

20,17 

Програмер у установи са преко 40 јединица (VII степен стручне спреме) 19,83 

Помоћник директора (VII степен стручне спреме) 19,82 

Руководилац сектора (VII степен стручне спреме) 19,55 

Управник дома, управник ресторана (VII степен стручне спреме) 19,39 

У установи са преко 40 јединица: правник, економиста, набављач, 

нутрициониста (VI степен стручне спреме) 

 

18,13 

Референт за обрачун ПДВ-а у установи са преко 40 јединица (VI степен 

стручне спреме) 

 

18,11 

Шеф кухиње у установи са преко 40 јединица (V степен стручне 

спреме) 

 

15,90 

Васпитач у дому (VII степен стручне спреме) 17,32 

Уредник програма, уредник трибине, стручни сарадник, шеф 

рачуноводства, секретар (VII степен стручне спреме) 

 

17,32 

Дипломирани правник, дипломирани економиста, технолог, кустос, 

дизајнер, организатор и реализатор програма, библиотекар (VII степен 

стручне спреме) 

 

 

16,95 

У установи са преко 40 јединица: руководилац клуба, шеф продавнице 

и бифеа, шеф службе (IV степен стручне спреме) 

 

14,59 

У установи са преко 40 јединица: шеф кухиње и вођа смене  

(IV степен стручне спреме) 

 

13,77 

У установи са преко 40 јединица: кувар специјалиста (V степен стручне 

спреме) 

 

13,00 

У установи са преко 40 јединица: руководилац клуба, руководилац 

одељења, сарадник, референт, контиста, систем администратор (IV 

степен стручне спреме) 

 

 

13,24 

У установи са преко 40 јединица: техничар за телекомуникацију (IV 

степен стручне спреме) 

 

12,71 

У установи са преко 40 јединица: благајник (IV степен стручне спреме) 12,26 

Шеф рачуноводства, нутрициониста, секретар (VI степен стручне 

спреме) 

 

13,73 

Економиста, правник, сарадник, референт, програмер, социјални радник  
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у дому (VI степен стручне спреме) 13,49 

У установи са преко 40 јединица: шеф сале, руководилац клуба, шеф 

бифеа (IV степен стручне спреме) 

 

11,87 

У установи са преко 40 јединица: кувар, магационер, благајник, 

материјални књиговођа, оператер (IV степен стручне спреме) 

 

11,63 

У установи са преко 40 јединица: кувар, месар, руководилац клуба (III  

степен стручне спреме) 

 

11,34 

У установи са преко 40 јединица: набављач, ликвидатор, фактуриста, 

референт, котлар, домар, електричар, књижничар, технички секретар 

(IV степен стручне спреме) 

 

 

11,46 

У установи са преко 40 јединица: рецепционар, аутомеханичар (IV 

степен стручне спреме) 

 

11,32 

У установи са преко 40 јединица: домар, ложач, монтер, столар, 

електричар, бравар, водоинсталатер, фригомеханичар, молер возач, 

контролор, руковалац машине за чишћење мермера (III степен стручне 

спреме) 

 

 

 

10,90 

Вођа смене (V степен стручне спреме) 10,98 

Референт за финансијске послове, технички секретар, књижничар, 

референт сарадник (IV степен стручне спреме) 

 

11,15 

У установи са преко 40 јединица: продавац, економ, радник обезбеђења 

(III степен стручне спреме) 

 

10,46 

Кувар и пекар (V степен стручне спреме) 10,68 

Вођа смене (IV степен стручне спреме) 10,53 

У установи са преко 40 јединица: шанкер, конобар, кројач (III степен 

стручне спреме) 

 

9,66 

Домар (V степен стручне спреме) 9,43 

У установи са преко 40 јединица: магацински радник, помоћни радник 

(III степен стручне спреме) 

 

8,82 

У установи са преко 40 јединица: копирант, кафе кувар (III степен 

стручне спреме) 

 

8,70 

У установи са преко 40 јединица: помоћни кувар (II степен стручне 

спреме) 

 

8,64 

Вођа смене (III степен стручне спреме) 8,93 
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Домар, економ, кувар, фригомеханичар, административни радник, 

књиговодствени радник, посластичар, рецепционар, возач путничког 

возила, мајстор светла и тона, сценски мајстор (IV степен стручне 

спреме) 

 

 

 

9,06 

Кувар, пекар, месар, фригомеханичар (III степен стручне спреме) 8,72 

Домар, руковалац парних котлова, возач, столар, електричар, економ, 

дактилограф, бравар, касир, точилац пића, магационер, посластичар, 

конобар (III степен стручне спреме) 

 

 

8,23 

У установи са преко 40 јединица: курир (II степен стручне спреме) 7,84 

У установи са преко 40 јединица: хигијеничар, помоћни радник у 

студентском дому, помоћни радник у кухињи, радник у вешерају, 

радник на испоруци рубља (II степен стручне спреме) 

 

 

7,78 

У установи са преко 40 јединица: рецепционар и баштован (II степен 

стручне спреме) 

 

7,46 

Помоћни радник у кухињи (II степен стручне спреме) 7,27 

Домар, помоћни ложач, курир, радник обезбеђења, магационер, 

судоперка, портир, вешерка, пегларка и хигијеничар  (II степен стручне 

спреме) 

 

 

6.83 

Спремачица (I степен стручне спреме) 6.30 

Физички радник 5,99”. 

 

Члан 2. 

  Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и 
исплате плата за април 2008. године. 
 

 

05 Број: 110-5751/2005-27 
У Београду, 24. априла 2008. године 
 

В Л А Д А  
 

 ПОТПРЕДСЕДНИК 
 
 

Божидар Ђелић 
 


