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Ненаставно особље

Стручни сарадник (VII степен стручне спреме) 2          17,32 17,32             

Секретар (VII степен стручне спреме) 2          17,32 17,32             

Шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме) 1          17,32 17,32             

Стручни сарадник (VI степен стручне спреме)          13,73 13,73             

Секретар (VI степен стручне спреме)          13,73 13,73             

Шеф рачуноводства (VI степен стручне спреме)          13,73 13,73             

Социјални радник (VI степен стручне спреме)          13,73 13,73             

Књижничар (IV степен стручне спреме)          11,15 11,15             

Шеф рачуноводства (IV степен стручне спреме)          11,15 11,15             

Секретар (IV степен стручне спреме)          11,15 11,15             

Домар (V степен стручне спреме)            9,16 9,16               

Кувар (V степен стручне спреме)            9,16 9,16               

Радник на одржавању машина у школској радионици (V 

степен стручне спреме)            9,16 9,16               

Административни радник (IV степен стручне спреме)            8,62 8,62               

Финансијско-књиговодствени радник (IV степен стручне 

спреме) 1            8,62 8,62               
Радник на одржавању музичких инструмената (IV степен 

стручне спреме)            8,62 8,62               

Домар (IV степен стручне спреме)            8,62 8,62               

Кувар (IV степен стручне спреме)            8,62 8,62               

Економ (IV степен стручне спреме)            8,62 8,62               

Радник у школској радионици (IV степен стручне спреме)            8,62 8,62               

Домар (III степен стручне спреме) 1            7,82 7,82               

Возач (III степен стручне спреме)            7,82 7,82               

Магационер (III степен стручне спреме)            7,82 7,82               

Економ (III степен стручне спреме)            7,82 7,82               

Кувар (III степен стручне спреме)            7,82 7,82               

Дактилограф (III степен стручне спреме)            7,82 7,82               

Руковалац парних котлова (III степен стручне спреме)            7,82 7,82               

Радник у школској радионици (III степен стручне спреме)            7,82 7,82               

Портир (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Чувар (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Курир (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Домар (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Пегларка (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Сервирка (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Вешерка (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Помоћни кувар (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Ложач (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Телефониста (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Дактилограф (II степен стручне спреме)            6,83 6,83               

Спремачица (I степен стручне спреме) 5            6,30 6,30               

Физички радник (I степен стручне спреме)            5,99 5,99               

УКУПНО 12
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Послови према уредбама о коефицијентима за обрачун 
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актима донетим на основу посебних закона
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