ИЗВОД ИЗ УРЕДБЕ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ
СЛУЖБАМА1
(Сл. 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)

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:
13. У здравственим установама:
Субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, примаријуси или
специјалисти магистри који раде у специјалистичкој делатности

29,32

Специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимације, операционим
салама, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, рендген службама, у
лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјалима и сл.
28,24
Специјалистички послови у стационарима здравствених центара и диспанзерскополиклинички послови у КЦС

26,33

Специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким условима (домови здравља
и здравствени центри), рад у лабораторијама, рад на превентиви и у комисијама
26,13
Послови специјалиста и магистара здравствених сарадника

22,73

Послови дипломираних здравствених радника: доктора медицине, стоматологије,
дипломираних фармацеута и фармацеута биохемичара

22,55

Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника * ,
економиста, правника и инжењера

18,70

1

Извод из пречишћеног текста закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 79/09 које су у примени од 06/10/2009

Рад у операционим салама и у хитној помоћи, на реанимацији, интензивној нези, у
онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, породилиштима, рендген
кабинетима, у лабораторијама, у кабинетима за трансфузију крви и сл. (VI степен
стручне спреме)

15,32

Здравствена нега пацијената и рад у стационарима, специјализовани послови у
зубној техници и сл. (VI степен стручне спреме)

14,77

Веома сложени послови у патронажи, санитетском извиђању и надзору,
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, послови физикалне рехабилитације и
физиотерапије, лабораторијски послови, суделовање у изради и издавању лекова
(VI степен стручне спреме)

14,38

Послови које обављају медицински техничари у кабинету за трансфузију крви и
остали послови које обављају здравствени радници (V степен стручне спреме)

13,78

Здравствена нега хоспитализованих болесника у интензивној нези, операционој
сали, хемотерапији, онкологији, психијатрији, хитни пријем болесника, неодложна
помоћ у кући, хитна медицинска помоћ, специјализовани послови зубне технике на
изради зубних помагала, кућно лечење, рендген кабинет, лабораторијске анализе,
послови санитетског транспорта уз пружање хитне медицинске помоћи и руковање
инсталисаним системима у возилу и специјални послови у галенској лабораторији
(IV степен стручне спреме)

13,57

Послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја, административни,
сложенији управни, правни, књиговодствени и њима слични послови (VI степен
стручне спреме)

13,26

Послови здравствене неге хоспитализованих болесника, уже специјализовани
послови здравствене неге у примарној, амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој
заштити, послови зубне технике, ЕЕГ, ЕКГ, развојна саветовалишта,
13,11
саветовалишта за дијабет (IV степен стручне спреме)
Послови здравствене неге болесника у примарној здравственој заштити и
амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој заштити, издавање лекова без
рецепта, физикална терапија и рехабилитација, дезинфекција, дезинсекција и
дератизација и трансфузија крви (IV степен стручне спреме)

12,59

Послови техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима слични
послови (V степен стручне спреме)

10,71

Средње сложени економски, управни и административни послови (IV степен
стручне спреме)

10,20

Послови техничког одржавања, послови на припреми хране (кување), послови на
успостављању телефонских веза већег интензитета, послови санитетског
транспорта болесника, возача, дактилографије и сл. (III степен стручне спреме)

8,98

Помоћни послови код обдукције (II степен стручне спреме)

8,36

Помоћни послови неге болесника и извођење других медицинско-техничких радњи
и помоћни послови код паковања санитетског материјала (II степен стручне спреме)

8,06

Послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад, прања и пеглања рубља,
сервирање хране болесницима, помоћни послови у техничким радионицама,
послови портира, чувара, курира и помоћни послови у апотекама и сл. (II степен
стручне спреме)

7,34

Послови одржавања чистоће у просторијама где се остварује здравствена заштита

6,83

(I степен стручне спреме)
Послови одржавања чистоће у административним просторијама

6,18

Најједноставнији послови (физички радник - НК)

5,93

* За здравствене сараднике који долазе у непосредан контакт са пацијентима,
раде на одељењу, односно учествују у здравственој дијагностици и терапији, на
истраживањима у лабораторијама додатни коефицијент на коефицијент наведен
у табели износи

0,36

Члан 3.
Коефицијенти из члана 2. ове уредбе увећавају се, и то за:
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 и координаторима - шефовима одсека
и службе - 0,82;
- начелницима немедицинских служби и 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.
Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

