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Синдикат високог образовања Србије 

СВОС 
 

 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА   

УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА  

 
(„Службени  гласник РС“, брojeви:  44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 

121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 

32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 

31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10,  91/10, 20/11, 65/11) 

 

Минималне неопходне измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама (даље у тексту: Уредба) 

 

Члан 2 

3. У вишем образовању:   У високим струковним школама 

 

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 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 
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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:  Ненаставно особље у високом 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 12,73 

Самостални књижничар (IV степен стручне спреме)     11,15 12,91 

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 12,59 

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

послови одржавања инсталација, возач, помоћник обдуцент, домар, 

економ, набављач (III степен стручне спреме)     7,82 8,59 

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

стручне спреме)         7,82 8,59 

Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња (II степен 

стручне спреме)         6,83 8,59 

Манипулативни радник (II степен стручне спреме)     6,83 8,59 

Спремачица (I степен стручне спреме)      6,30 7,70 

Физички радник          5,99 6,33 

 

Након уклањања из тачке 3 радних места која се понављају  

 

3. У вишем образовању:   У високим струковним школама 

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 
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Предавач (VII степен стручне спреме)       18,58 

Стручни сарадник, наставник практичне наставе (VII степен стручне 

спреме)          18,58 

 

 

4. У универзитетском образовању:  Ненаставно особље у високом 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 12,73 

Самостални књижничар (IV степен стручне спреме)     11,15 12,91 

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 12,59 

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

послови одржавања инсталација, возач, помоћник обдуцент, домар, 

економ, набављач (III степен стручне спреме)     7,82 8,59 

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

стручне спреме)         7,82 8,59 

Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња (II степен 

стручне спреме)         6,83 8,59 

Манипулативни радник (II степен стручне спреме)     6,83 8,59 

Спремачица (I степен стручне спреме)      6,30 7,70 

Физички радник          5,99 6,33 

 

 

ДАЉЕ МИНИМАЛНЕ НЕОПХОДНЕ ИЗМЕНЕ 

 

Целисходно би било када би се тачка 4 изменила тако да се изврши 

спајање истих коефицијената, како се не би понављали и тиме компликовали Уредбу.  
 

У том случају тачка 4 у члану 2  третиране Уредбе би гласила: 

 
4.  Ненаставно особље у високом 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 
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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, виши технички /стручни сарадник,  

самостални књижничар, контиста, билансиста, финансијски и 

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 12,73 

самостални књижничар (IV степен стручне спреме)     11,15 12,91 

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 12,59 

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

послови одржавања инсталација, возач, помоћник обдуцент, домар, 

економ, набављач (III степен стручне спреме)     7,82 9,83 

Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста, вртлар, шталар, 

чувар експерименталних животиња, манипулативни радник (II степен 

стручне спреме)         6,83 8,59 

Спремачица (I степен стручне спреме)      6,30 7,70 

Физички радник          5,99 6,33 

 

Члан 3. 

Коефицијенти из члана 2. ове уредбе увећавају се, и то за:  

3. Више школе: 

3. Високе струковне школе  

 
 

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

На следећој страни овог текста дат је табеларни приказ плата ненаставног особља са 

предложеним измењеним коефицијентима за ненаставно особље до VI  степена 

стручне  (школске) спреме, са коментаром који се мора узети у обзир приликом  

преговарања о вредности основице. 

 

То је истовремено припрема за темељитије измене у финансирању не само високог 

образовања, већ  и јавних служби уопште. 
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Табела: Предлог за измену коефицијената ненаставног особља у високом образовању  

  
Кад коефицијенте поделимо са 

најнижим:  

Стрпен 

стручне 

спреме 

Назив типичног 

радног места 

Коефицијент 

стари 

Коефицијент 

нови 
Основица  

Плата 

стара 

(3*5) 

Плата 

нова 

(4*5) 

Коефицијент 

нови -

модификовани 

Цена 

рада 
Плата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VII 

ген. сек. унив. са 

више од 15 

факултета 

19,67 19,67 2391,63 47043,36 47043,36 3,11 15139,02 47043,37 

VII 

ген. сек. унив. са 

мање од 15 

факултета 

19,41 19,41 2392,63 46440,95 46440,95 3,07 15140,02 46424,61 

VII 

шеф 

рачуноводства, 

библиотекар, 

правник, 

стручни 

сарадник, 

секретар 

17,32 17,32 2391,63 41423,03 41423,03 2,74 15139,02 41423,03 

VI  

финансијски 

послови, виши 

стручни 

сарадник, шеф 

рачуноводства 

13,73 13,73 2391,63 32837,08 32837,08 2,17 15139,02 32837,08 

V  
домар, ВКВ 

мајстор 
9,16 12,73 2391,63 21907,33 30445,45 2,01 15139,02 30445,45 

IV   
самост. 

књижничар 
11,15 12,91 2391,63 26666,67 30875,94 2,04 15139,02 30875,94 

IV   

књижничар, 

финансијско- 

рачуноводствени 

послови, 

лаборант, 

технички 

сарадник  

8,62 12,59 2391,63 20615,85 30110,62 1,99 15139,02 30110,62 

III   возач, домар 7,82 8,59 2391,63 18702,55 20544,10 1,36 15139,02 20544,10 

II-III  

портир, курир, 

домар, 

телефониста 

7,82 8,59 2391,63 18702,55 20544,10 1,36 15139,02 20544,10 

I   спремачица 6,30 7,70 2391,63 15067,27 18415,55 1,22 15139,02 18415,55 

Физ. 

рад. 
физички радник 5,99 6,33 2391,63 14325,86 15139,02 1,00 15139,02 15139,02 

 
Значајан коментар: У 8-ој колони су дати нови коефицијенти када се поделе са најнижим (6.33), тј. када се 

изврши тзв.рационализација коефицијената. У колони 9 је  износ основице када се тренутна вредност 

помножи са 6.33. То је, уствари,   најнижа нето цена рада и очигледно је да је за  приближно 18% нижа од 

најниже договорене нето плате у Србији за период јун-децембар 2011.  Очигледно је да треба повећати 

основицу. Уколико се коефицијенти повећају како је предложено у колони 4, основица се мора повећати на 

2813,79 динара, а ако се коефицијенти рационализују вредност основице треба повећати на 17.816,00 динара, 

што је око 52%  износа просечне нето плате у Србији за 2010. годину.  

 

Напомена 1: Најнижа договорена нето плата у  Србији, од јуна до децембра 2011, износи просечно 

17.816,00 динара месечно јер минимална договорена цена износи 102 дин/сату.  

Напомена 2: Према подацима Републичког Завода за статистику просечна нето  плата износи у Србији за 

2010. годину износи 34.142,00 дин..  

Напомена 3: Преговори за утврђивање основице за 2012. годину, морају узети у обзир просечну нето плату у 

Србији за 2011. годину  

 

У Новом Саду, октобра 2011. 

Председник СВОС-а, др Гордана Бојковић 


