
Назив корисника: ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ"

Функционална класификација: 910

Шифра: 13701

Послови према уредбама о коефицијентима 

за обрачун и исплату плата донетим на 

основу Закона о платама у државним 

органима и јавним службама, односно 

према актима донетим на основу посебних 

закона

Број запослених на 

неодређено и 

одређено време и 

приправника на дан 

30. јуна 2009. 

године

Просечан број 

навршених година 

радног стажа за 

извршиоце на 

неодређено и 

одређено време 

Коефицијент

Укупан број 

коефицијенaта за све 

извршиоце на 

неодређено, 

одређено време и 

приправнике

1 2 3 4 5

I степен (спремачица) 9 22 6.30      56.70

II степен (домар,ложач,сервирка) 1 15 6.83      6.83IV степен (админ-

финан.радник,домар,кувар,радник 

на одрж.музич.инстр.) 2 20 8.62      17.24

VI степен (наставник, васпитач) 1 18 14.88    14.88

VI степен (наставник са рaзред. 5 33 15.48    77.40VII степен 

(наставник,васпитач,струч. 

сарадник,секретар, шеф 27 19 17.32      467.64VII степен (наставник са рaзредним 

старешинством) 35 21 18.01    630.35

VII степен магистар.

VIII степен стручне спреме 2 28 18.36    36.72

директор VII стручне спреме 1 33 20.78    20.78

УКУПНО: 83 208 1328.54

Извршиоци из АП Косова и Метохије 

(укупно)

а) запослени који живе и раде на 

територији АП КиМ (увећање плате  50%)

б) запослени који живе ван територије АП 

КиМ а раде на територији АП КиМ (увећање 

плате  12,5%)

в) изабрана и постављена лица која живе 

на територије АП КиМ и раде на територији 

АП КиМ (увећање плате  10%)

г) изабрана и постављена лица која живе 

ван територије АП КиМ а  раде на 

теритоорији АП КиМ (увећање плате 5%)

д) запослени који живе на територији АП 

КиМ а не раде (накнада 8.526+30%)

ђ) запослени који живе ван територији АП 

КиМ и не раде (накнада 8.526 )

Шеф рачуноводства

    Синиша Чојчић

       Преглед броја запослених у 2019. години на које се не односи Закон о платама државних службеника и намештеника 



Табела 2а.

Посебни подаци - број 

извршилаца са 

бенефицираним 

радним стажом

6

Директор школе

Дејан Павковић

       Преглед броја запослених у 2019. години на које се не односи Закон о платама државних службеника и намештеника 


