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6б У предшколском васпитању и образовању: 
 
РАДНО МЕСТО КОЕФИЦИЈЕНТ ОСНОВНА 

ПЛАТА 
Васпитач, стручни сарадник, сарадник, секретар, 
службеник за безбедност и здравље на 
раду, шеф рачуноводства, дипломирани правник, 
дипломирани економиста (VII степен 
стручне спреме)  

17,32 45 917,67 

Васпитач (VI степен стручне спреме)  14,88 38 847,51 
Сарадник, секретар, шеф рачуноводства, 
комерцијалиста, административно-финансијски 
радник, службеник за безбедност и здравље на раду 
(VI степен стручне спреме)  

13,73 35 192,51 

Васпитач, медицинска сестра (васпитачког, 
педијатријског и општег смера) (IV степен 
стручне спреме)  

13,42 35 035,86 

Шеф рачуноводства, службеник за јавне набавке и 
контиста (IV степен стручне спреме)  

11,15 29 109,53 

Административно-финансијски радник, педагошки 
асистент (IV степен стручне спреме)  

11,15 29 109,53 

Радник на пословима техничког и инвестиционог 
одржавања, пекар и кувар (V степен 
стручне спреме, ВКВ радник)  

10,68 27 882,49 

Службеник за безбедност и здравље на раду, радник 
на пословима техничког, 
транспортног и инвестиционог одржавања, кувар, 
пекар, набављач и магационер (IV 
степен стручне спреме)  

9,06 23 841,84 

Кувар, економ, набављач (III степен стручне спреме, 
КВ радник)  

8,72 22 947,12 

 Радник на пословима техничког и инвестиционог 
одржавања, транспорта и ложења, 
бравар, магационер, столар, возач, дактилограф (III 
степен стручне спреме, КВ радник)  

8,23 21 657,66 

Помоћни радник у кухињи и техничкој служби, 
сервирка (II степен стручне спреме)  

7,27 19 131,37 

Административни радник, курир, ложач (II степен 
стручне спреме)  

6,83 17 973.49 

Спремачица, вешерка и помоћни радник (I степен 
стручне спреме)  

6,30 16 578,76 

Физички радник (неквалификовани радник)  5,99 15 762,99 
 
         Цена рада нето: 2 631,55 
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С поштовањем, 

 

        Председница 

 

                 Љиљана Киковић 

Минималац 
160 *130 20 800,00 
168 *130 21 240,00 
176 *130 22 880,00 
184*130 23 920,00 
192*130 24 960,00 


