На основу члана 8. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник
РС”, бр. 34/01, 62/06-др. закон и 116/08- др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН 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, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09 и 25/10), у члану 2. став 1. додаје се нова тачка
која гласи:

У предшколском васпитању и образовању:
Захтев стручности
1
VII степен
стручне спреме,
основне студије у
трајању од
најмање четири
године,
дипломске
академске студије
- мастер,
специјалистичке
академске
студије, најмање
300 ЕСП и
специјалистичке
струковне студије
180+60=240
ЕСПБ и основне
академске студије
од 240 ЕСПБ)

Основне
струковне студије
и основне
академске студије
од 180 ЕСПБ,
основне
академске студије
и основне
струковне студије
од 180 ЕСПБ, VI
степен стручне
спреме

IV степен стручне
спреме

V степен стручне
спреме, ВКВ радник

Профил
Радна места

Предлог
коефицијента

Васпитач

17.32

Стручни сарадник

17.32

Сарадник

17.32

Секретар

17.32

Цена рада 2.420,33 (бруто 4.070,72)

Профил
Захтев стручности
Радна места
Административнофинансијски радник
Службеник за
безбедност и
здравље на раду
Педагошки асистент
Радник на пословима
техничког,
транспортног и
IV степен стручне
инвестиционог
спреме
одржавања

Предлог
коефицијента
11,46
11,46
11,15
11,15

Службеник за безбедност и
здравње на раду
Шеф рачуноводства
Дипл. правник

17.32

Кувар

11,15

17.32
17.32

Пекар
Набављач

11,15
11,15

Дипл. економиста

17.32

Магационер

11,15

Васпитач

14.88
III степен стручне
спреме, КВ радник

Сарадник

14.88

Секретар
Шеф
рачуноводства/комерцијалста/

14.88

14.88

Службеник за безбедност и
здравље на раду

14.88

Радник на пословима
техничког и инвестиционог
одржавања
Пекар

8,23
8,72
8,72
8,72

14.88

Административно-финансјски
радник

Васпитач - IV степен
Медицинска сестра
(васп.педијатр.и општег смера
Шеф рачуноводства
Службеник за јавне набавке
Контиста

Радник на пословима
техничког и
инвестиционог
одржавања,
транспорта и ложења
Кувар
Економ
Набављач

II степен стручне
спреме

13.42
13.42
13,42
13,42
13,42

I степен стручне
спреме

Помоћни радник у
кухињи и техничкој
служби
Административни
радник
Курир
Ложач

7,27
7,27
7,27
7,27

Сервирка

7,27

Спремачица
Вешерка
Помоћник радник

6,30
6,30
6,30

Физички радник

5,99

11,63
11,63

Неквалификовани

радник
Кувар

11,63

2.
Послови руковођења установом:
1)

2)
3)
4)
5)

Директор установе до 30 група

15%

Директору установе до 50 група

20%

Директору усганове преко 50 група

30%

Директору установе преко 100 група

35%

Помоћник директора установе до 50
група

5%

Помоћник директора преко 50 група

10%

Шеф рачуноводства до 50 група

5%

Шеф рачуноводства преко 50 група

10%

Секретару до 50 група

5%

Секретару преко 50 група

10%

Шеф кухиње до 50 група

5%

Шеф кухиње преко 50 група

10%

Шеф техничке службе до 50 група

3%

Шеф техничке службе преко 50 група
6)

Руководилац радне јединице

7)

Васпитач у развојној групи

8)

Васпитачу у васпиутној групи у којој има
деце са сметњама у развоју

9)
10)

Ментору приправника
Васпитачу кога је ментор одредио да
прати приправника 3 месеца (за те
месеце)

6%
1% по
групи, а
највише до
10%
10%
3% по
детету
3%
1%

Члан 2.
Локална самоуправа и установа могу постојећи коефицијент из члана 2. ове Уредбе увећати за
додатак према расположивим средствима у складу са Законом.
Члан 3.
У члану 2. ставу 1. постојеће тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. постају тачке 2, 3, 4. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 12. и 14.
Члан 4.
За запослене у установама предшколског васпитања и образовања Србије који за пуно радно време,
на дан ступања на снагу ове уредбе, остварују плату у већем износу од плате обрачунате по одредбама ове
уредбе и других прописа којима се уређују плате, исплата ће се вршити у затеченом износу све док плата која
им припада по одредбама ове уредбе и других прописа не достигне тај износ.
Члан 5.
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 јануар 2012. године.
Број: …………….
У Београду ………………………
ВЛАДА
Û

3.
Образложење
1. Разлози за доношење Уредбе
Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 62/03,
64/03.исправка, 58/04, 62/04-исправка, 79/05-др. зако и 101/05-др. закон) извршено је нормативно
обједињавање делатности предшколских установа у оквиру делатности образовања, тако да делатност
предшколског васпитања и образовања постаје део система образовања.
Делатност предшколског васпитања и образовања је врло специфична делатност, која обавља
социјалну функцију, превентивно-здравствену заштиту, негу и исхрану деце, поред васпитно-образовне
функције која је сада доминантна.
Васпитно образовни рад се реализује подједнако на територији Републике и поред тога што постоји
велика регионална неуједначеност у погледу услова рада, а посебно у погледу материјалне основе за
остваривање делатности. Али у вредновању тог истог васпитно-образовног рада постоје огромне разлике. За
исту школску спрему, васпитач у Републици прими 24.000 динара и 40.000 динара плату. Различити су
коефицијенти и цене рада у свим локалним самоуправама (основице за обрачун плата иду од 1900 и 2400,
3200, 5200 до 7000 динара).
Овај проблем би се решио доношењен Уредбе. Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату
плата запосленх 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, 27/05, 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, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09 и 25/10), у члану 2.
неопходно је утврдити групе послова и коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених у предшколском
васпитању и образовању Србије.
Као параметар за одређивање предложених коефицијената коришћени су коефицијенти делатности
образовања који се односе на профиле запослених који учествују у реализацији васпитно-образовног рада и
коефицијенти из ученичког и студентског стандарда, због сличности послова одређених профила који не
обављају васпитни рад и негу деце али омогућавају нормално функционисање установе као што су
администрација, техничко особље и друге пратеће службе.
2. Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење Уредбе
За спровођење ове Уредбе, на основу прорачуна потребно је око 500.000.000,00 динара бруто, на
годишњем нивоу. Трансфер новца вршиће се само оним локалним самоуправама које неће имати довољно
средстава за спровођење Уредбе. Спровођење Уредбе ће омогућити изједначавање плата у предшколским
установама Србије, а за запослене који за пуно радно време, на дан ступања на снагу ове уредбе, остварују
плату у већем износу од плате обрачунате по одредбама ове уредбе и других прописа којима се уређују
плате, исплата ће се вршити у затеченом износу све док плата која им припада по одредбама ове уредбе и
других прописа не достигне тај износ.
Û

