
  

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
запослених у јавним службама  

Уредба је објављена у 
"Службеном гласнику 
РС", бр. 44/2001. Види: 
чл. 44. Уредбе -   

Члан 1.  

Овом уредбом утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених, 
и то:  

1) у јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;  

2) у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално 
осигурање;  

3) у организацијама обавезног социјалног осигурања.  
  

Члан 2.  

За обрачун и исплату плата запослених из члана 1. ове уредбе, примењују се 
следећи коефицијенти:  

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 

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

ложач, телефониста, дактилограф (II степен стручне спреме) 6,83 
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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 

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 књиговезац (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 

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 19,41 



(VII степен стручне спреме) 

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 

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 

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 

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 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 10,46 



(III степен стручне спреме)  

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 

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 3.  

Коефицијенти из члана 2. ове уредбе увећавају се, и то за:  
1. Основне школе:  
1) за послове руковођења школом:  



- директор школе - 20%;  
- помоћник директора школе - 10%;  
2) наставнику разредном старешини - 4%;  
3) наставнику за рад у комбинованом одељењу од:  
- два разреда - 3%;  
- три разреда - 4%;  
- четири разреда - 5%;  
4) запосленом у школи за децу ометену у развоју и наставнику одељења за децу 

ометену у развоју при редовној основној школи - 10%;  
5) наставнику у забаченим планинским селима (забаченим планинским селом сматра се 

село које се налази на надморској висини преко 500 м и удаљено је од главних путева 
најмање 5 км) - 8%;  

6) наставнику, васпитачу, стручном сараднику, директору, помоћнику директора, 
секретару и шефу рачуноводства за:  

- једогодишњу специјализацију - 2%;  
- двогодишњу специјализацију - 3%;  
- магистратуру - 4% и  
- докторат - 6%.  
2. Средње школе:  
1) за послове руковођења школом:  
- директор школе - 20%;  
- помоћник директора школе - 10%;  
- организатор практичне наставе - 8%.  
2) наставнику разредном старешини - 4%;  
3) запосленом у школи за децу ометену у развоју и наставнику одељења за децу 

ометену у развоју при редовној средњој школи - 10%;  
4) наставнику васпитачу, стручном сараднику, директору, помоћнику директора, 

секретару и шефу рачуноводства за:  
- једногодишњу специјализацију - 2%;  
- двогодишњу специјализацију - 3%;  
- магистратуру - 4% и  
-докторат 6%.  

  
3. Више школе:  
- директору школе - 20%;  
- помоћнику директора школе - 10%;  
- секретару и шефу рачуноводства - 8%;  
- шефу одсека - 4%.  
4. Факултети:  
- ректору универзитета - 25%;  
- проректору, декану факултета - 20%;  
- директору, руководиоцу института - 18%;  
- генералном секретару универзитета - 15%;  
- продекану факултета - 10%;  
- шефу катедре, председнику већа катедре, секретару установе, шефу рачуноводства, 

шефу студија, шефу кабинета ректора - 8%;  
- шефу одсека групе или службе - 4%.  
5. Установе у области физичке културе:  
На основу руковођења:  
- помоћнику директора, секретару, председнику управног одбора - 2,50;  
- директору - 4,50.  
- руководиоци одељења, јединица и слично - 1.50  
- руководиоци стручних тимова - 1.00.  
5а Републички и Покрајински завод за спорт: 
На основу руковођења: 
- директору - 4,50; 



- помоћнику директора - 2,50; 
- начелнику, секретару, шефу рачуноводства - 1,50; 
- руководиоцу службе - 1,00. 
На основу стручно признатих и научних звања: 
- за докторат - 1,00; 
- за магистратуру - 0,50. 

  
5б Антидопинг агенција Републике Србије: 
1) за послове припреме пројеката, анализе, програмирања, контроле базе података, у 

зависности од одговорности и сложености - до 1,50; 
2) по основу руковођења: 
- директору - до 30%; 
- секретару и шефу одсека - до 20%; 
3) за послове на којима запослени долазе у непосредан контакт са агресивним 

биолошким материјалима - 15%; 
4) за координацију послова - 5%;  
5) на основу стручно признатих и научних звања: 
- специјализација - 0,50; 
- магистру наука - 0,50; 
- доктору наука - 1,00. 

  
6. Установе у области културе (библиотеке, музеји, архиви, кинотеке и заводи за 

заштиту споменика културе): 
На основу руковођења: 
- директору, односно управнику централне установе - 2,40; 
- директору, односно управнику устнове од интереса за Републику - 2,16; 
- директору, односно управнику установе која обавља делатност на територији више 

општина, града и покрајине - 1,77; 
- директору, односно управнику установе на територији једне општине - 1,42; 
- за руковођење организационом јединицом (зависно од величине, броја радника, 

структуре и разноврсности посла) - од 0,50 до 1,17; 
- заменику директора, односно помоћнику установе - за коефицијент који чини 80% од 

коефицијента директора, односно управника установе; 
- за стручно звање IV степен стручне спреме - 0,30; 
- за стручно звање VI степен стручне спреме - 0,60. 

  
7. Позоришта: 
На основу руковођења: 
- директору - управнику националног позоришта - 2,40; 
- директору - управнику позоришта које има преко 50 запослених - 1,77; 
- директору - управнику позоришта које има до 50 запослених - 1,17; 
- заменику директора - управнику позоришта - 0,82; 
- за руковођење организационом јединицом (зависно од величине, броја радника, 

структуре и разноврсности посла) - од 0,50 до 1,77; 
- за стручно звање IV степен стручне спреме - 0,30; 
- за стручно звање VI степен стручне спреме - 0,60. 

  
8. Музичке установе: 
На основу руковођења: 
- директору - управнику националне установе - 2,40; 
- директору - управнику установе која има преко 50 запослених - 1,77; 
- директору - управнику установе која има до 50 запослених - 1,17; 
- за руковођење организационом јединицом (зависно од величине, броја радника, 

структуре и разноврсности посла) - од 0,30 до 0,94; 
- заменику директора, односно помоћнику директора установе - за коефицијент који чини 

80% од коефицијента директора, односно управника установе; 



- за стручно звање IV степен стручне спреме - 0,30; 
- за стручно звање VI степен стручне спреме - 0,60. 

 9. Установе социјалне заштите: 
За организаторе процеса рада и руководеће раднике:  
1) Директори установа социјалне заштите: 
- Директор установе преко 500 корисника - 20%; 
- Директор ЦСР и директор центра за породични смештај у општини, односно граду 

преко 400.000 становника - 25%; 
- Директор установе за смештај од 200 до 500 корисника и ЦСР у општини од 100.000 до 

400.000 становника - 15,0%; 
- Директор центра за породични смештај, установе за смештај до 200 корисника и ЦСР у 

општини од 30.000 до 100.000 становника - 10,0%; 
- Директор центра за социјални рад у општини до 30.000 становника - 5,0%; 
1а) Помоћник директора установе социјалне заштите за смештај пензионера и других 

старих лица чији је капацитет изнад 1.000 корисника - 7%; 
2) Руководилац одељења засебног објекта домског смештаја у установи за смештај и 

домског одељења при центру за социјални рад: 
- преко 500 корисника - 1,0; 
- од 200 до 500 корисника - 0,85; 
- до 200 корисника - 0,70; 
3) Руководилац одељења међуопштинског центра за социјални рад: 
- од 100.000 до 400.000 становника - 0,85; 
- од 30.000 до 100.000 становника - 0,70; 
- до 30.000 становника - 0,50; 
4) Шеф рачуноводства, секретар установе за смештај корисника, центра за социјални 

рад са домским одељењем и центра за породични смештај: 
- преко 500 корисника - 2,15; 
- од 200 до 500 корисника - 2,05; 
- до 200 корисника - 1,98; 
5) Шеф рачуноводства, секретар у центру за социјални рад: 
- преко 400.000 становника - 1,90; 
- од 100.000 до 400.000 становника - 1,80; 
- од 30.000 до 100.000 становника - 1,70; 
- до 30.000 становника - 1,60; 
6) Координатор стручне екипе - 2,15; 
7) Руководилац стручног тима - 1,95; 
8) Главна медицинска сестра у установи - 1,23; 
9) Главна одељенска медицинска сестра - 0,82; 
10) Руководилац техничке службе - 0,50; 
11) Главни кувар - 0,36; 
12) Организатор службе исхране и неге - 0,50; 
13) Тријажер у центру за социјални рад - 1,00; 
14) Докторат - 1,00; 
15) Магистратура - 0,50; 
16) Специјализација - 0,50 
За неговатељице у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, умерено, 

теже и тешко ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица, деце у 
стационару до три године старости - 15%. 
  

10. Национална служба за запошљавање: 
1) за послове припреме подзаконских аката, пројеката, правног заступања, анализе, 

надзора, контроле, ревизије, програмирања, контроле базе података, другостепеног 
поступка, у зависности од одговорности и сложености - до 1,50; 

2) по основу руковођења: 
- директору и заменику директора - до 30%; 



- директору Покрајинске службе, помоћнику директора, секретару Националне службе за 
запошљавање, директору филијале, заменику директора Покрајинске службе, заменику 
директора филијале, помоћнику директора сектора, руководиоцу службе, начелнику 
одељења, шефу одсека у Дирекцији - до 20%; 

- шефу одсека, руководиоцу групе - до 10%; 
3) за послове помоћи при запошљавању, послове спровођења активних мера 

запошљавања, послове спровођења мера политике тржишта рада - до 15%; 
4) за координацију послова - 5%. 

  
11. У здравственим установама:  
а) По основу руковођења:  
- вођи групе немедицинских радника (главном возачу) - 0,41;  
- главној сестри кабинета и одсека, руководиоцима у администрацији и техничкој служби 

- 0,61;  
- главној сестри у амбулантама, главним техничарима и главним лаборантима, 

руководиоцима немедицинских служби у ДЗ у координаторима - шефовима одсека и 
службе - 0,82;  

- начелницима немедицинских служби у заводима и заводу за здравствену заштиту, 
главним сестрама одељења у стационарима и руководиоцима немедицинских служби у ЗЦ 
и главној сестри у ДЗ - 1,02;  

- начелницима медицинских служби у ДЗ, главним сестрама института и клиника и 
начелницима немедицинских служби у КБЦ и КЦ, главној сестри болнице, главном 
техничару у заводу за здравствену заштиту и заводима - 1,23;  

- главној медицинској сестри КБЦ и КЦ и начелницима медицинских служби у 
здравственим центрима - 1,43;  

- помоћницима и заменицима директора у ДЗ и апотекарским установама, начелницима 
медицинских служби у КБЦ и КЦ, помоћницима директора немедицинских служби у КБЦ и 
КЦ, ЗЦ и заводима - 1,63;  

- помоћницима и заменицима директора института и клиника, домова здравља и 
самосталних апотекарских установа и директору немедицинских служби у КБЦ, КЦ, ЗЦ и 
заводима - 1,84;  

- помоћницима и заменицима директора КБЦ и КЦ и завода и директорима института и 
клиника - 2,04;  

- директорима домова здравља и апотека - 10%;  
- директорима болница (опште и специјалне, завода) - 15%;  
- директорима завода за заштиту здравља, апотекарских установа и здравствених 

центара - 20%;  
- директорима КБЦ-а, завода за фармацију и института - 25%;  
- директорима клиничких центара - 30%.  
б) На основу стручно признатих и научних звања:  
- примаријусу - 0,50;  
- магистру наука - 0,50, и  
- доктору наука - 1,00.  
в) 20% за запослене који долазе у непосредан контакт са пацијентима у психијатријским 

установама, и то у: 
- Специјалној болници за психијатријске болести Нови Кнежевац; 
- Специјалној болници за психијатријске болести Вршац; 
- Специјалној болници за психијатријске болести Ковин; 
- Специјалној болници за психијатријске болести "Горња Топоница" Ниш; 
- Специјалној болници за болести зависности, Београд; 
- Специјалној болници за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић" Београд; 
- Клиници за неурологију и психијатрију за децу, Београд; 
- Институту за ментално здравље, Београд. 

  
11а Заводи за социјалну заштиту основани у складу са Законом о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана:  



Запосленима из члана 2. тачка 11а ове уредбе за: 
- једногодишњу специјализацију - 2 %; 
- двогодишњу специјализацију - 3 %;  
- магистратуру - 4 %;  
- докторат - 6 % 

  
12. Републички завод за здравствено осигурање: 
1) за послове припреме подзаконских аката, пројеката, анализе, ревизије, контроле, 

контроле централне базе података, правног заступања, другостепеног поступка, 
медицинских послова, у зависности од одговорности и сложености послова - од 0,5 до 
1,50; 

2) по основу руковођења: 
- за директора и заменика директора Републичког завода - 30%;  
- за извршног директора и директора Покрајинског завода - 25%;  
- за директора сектора у Дирекцији, заменика директора сектора у Дирекцији, помоћника 

директора сектора у Дирекцији, директора филијале, заменика директора филијале, 
заменика директора Покрајинског завода, помоћника директора Покрајинског завода, 
помоћника директора филијале и председника лекарске комисије за град Београд, 
председника лекарске комисије - до 20%;  

- за начелника одељења у Дирекцији, начелника одељења Покрајинског завода, шефа 
кабинета, секретара за послове органа управљања, начелника одељења у филијали, 
шефа одсека, шефа испоставе, вођу групе - до 15%; 

- лекар - вештак - до 10%; 
3) за послове помоћи при остваривању права из здравственог осигурања - до 20%; 
4) за оверавање здравствених књижица осигураним лицима - до 10%; 
5) за координацију послова у Дирекцији, Покрајинском заводу и филијалама, за послове 

надзорника осигурања и послове интерне ревизије - 10%. 
   

13. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање: 
(1) за послове припреме подзаконских аката, пројеката, анализе, ревизије, контроле, 

контроле централне базе података, правног заступања, другостепеног поступка, у 
зависности од одговорности и сложености послова - од 0,5 до 1,50; 

(2) по основу руковођења:  
- директору Фонда - 30%;  
- заменику директора Фонда - 25%;  
- помоћнику директора Фонда, директору Покрајинског фонда, директору Службе 

дирекције Фонда, директору сектора у дирекцији Фонда и дирекцији Покрајинског фонда, 
помоћнику директора Покрајинског фонда, директору Филијале за град Београд, директору 
Службе Филијале за град Београд, заменику директора сектора у дирекцији Фонда, 
помоћнику директора Службе дирекције Фонда, заменику директора Филијале за град 
Београд, помоћнику директора сектора у Дирекцији Фонда, директору филијале, заменику 
и помоћнику директора филијале - до 20%. 

- шефу службе филијале, начелнику и помоћнику начелника, шефу одсека - до 10%; 
(3) лекару вештаку - до 20%; 
(4) за послове помоћи при остваривању права из пензијског и инвалидског осигурања - 

до 15%; 
(5) за координацију послова - 5%. 

  
14. Заводи основани у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања: 
Запосленима из члана 2. тачка 16. ове уредбе за: 
- једногодишњу специјализацију - 2%, 
- двогодишњу специјализацију - 3%, 
- магистратуру - 4%, 
- докторат - 6%. 

  



15. Ученички стандард: 
1) васпитачу - 4%; 
2) за послове руковођења: 
- шефу службе - 3%. 

  
16. Студентски стандард: 
1) васпитачу - 4%; 
2) за послове руковођења: 
- шефу службе - 3%. 

  
  

Члан 3а 

Коефицијент за запослене у предшколским установама може се утврдити највише до 
висине највећег коефицијента утврђеног овом уредбом у основном образовању. 
  

Члан 4.  

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

   
  

 


