
Табела 3 29.12.2022. САВЕТНИК

ОСНОВИЦЕ ЗА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 

ОД ПЛАТЕ ЗА ЈАНУАР 2023.  

Ред. 
број 

Запослени у 

Нето основица

Од плате за 
јануар  
2022. 

Од плате за 
јануар  
2023. 

Према Закључку Владе РС 05 број 121-11120/2022 од 29.12.2022.

1. Основно и средње образовање, ученички стандард 3.833,36 4.312,53

2. Студентски стандард 3.653,25 4.109,91

3. Високо образовање 3.487,17 3.923,07
6. Установе здравствене заштите, осим војноздравствених установа  

- 

За доктора медицине, доктора стоматологије / доктора денталне
медицине, магистра фармације и магистра фармације – 
медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним 
академским студијама здравствене струке 

4.252,37 4.783,92 

- 
За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга
лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом 
школом здравствене струке 

4.526,49 5.092,30 

- За остале запослене (немедицинско особље) 4.061,18 4.568,83

- 
За здравствене сараднике са стеченим VII нивоом квалификација
у смислу закона којим се уређује национални оквир 
квалификација Републике Србије 

4.175,06 4.696,94 

- 
За здравствене сараднике са стеченим од III до VI нивоа
квалификација у смислу закона којим се уређује национални 
оквир квалификација Републике Србије 

4.250,97 4.782,34 

7. Установе социјалне заштите чији је оснивач Република Србија  

- 

За доктора медицине, доктора стоматологије / доктора денталне
медицине, магистра фармације и магистра фармације – 
медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним 
академским студијама здравствене струке 

4.213,72 4.740,44 

- 
За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга
лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом 
школом здравствене струке 

4.405,26 4.955,92 

- За неговатељице 4.175,41 4.697,34

- За остале запослене (немедицинско особље) 3.795,82 4.270,30

8.  Организације обавезног социјалног осигурања, осим Централног
регистра обавезног социјалног осигурања  

- 

За Прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама  
(„Службени гласник РС“, број 44/2001 ... 48/2021 и 123/2021 – др. 
закон) 

4.668,97 5.252,59 

- За Другу групу послова из Уредбе 4.428,68 4.982,26

- За Трећу групу послова из Уредбе 3.074,70 3.459,04

9. Установе културе чији је оснивач Република Србија 3.654,61 4.111,44

10. Плате запослених у Заводу за спорт и медицину спорта Републике
Србије  

- За здравствене раднике 3.584,46 4.032,52

- За остале запослене 3.228,44 3.632,00

11. Остале јавне службе које су корисници буџетских средстава 3.228,44 3.632,00
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Према Закључку Владе РС 05 број 121-11121/2022 од 29.12.2022.

1. Предшколско образовање 3.833,36 4.312,53

2. Установе културе чији је оснивач локална власт 3.654,61 4.111,44

3. Установе социјалне заштите чији је оснивач локална власт  

- 

За доктора медицине, доктора стоматологије / доктора денталне
медицине, магистра фармације и магистра фармације – 
медицинског биохемичара са завршеним интегрисаним 
академским студијама здравствене струке 

4.213,72 4.740,44 

- 
За медицинску сестру, здравственог техничара, односно друга
лица са завршеном одговарајућом високом, односно средњом 
школом здравствене струке 

4.405,26 4.955,92 

- За неговатељице 4.175,41 4.697,34

- За остале запослене (немедицинско особље) 3.795,82 4.270,30

4. Остале јавне службе чији је оснивач локална власт 3.228,44 3.632,00

Према Закључку Владе РС 05 број 121-11130/2022 од 29.12.2022.

1. Плате запослених у Централном регистру обавезног социјалног
осигурања:   

- 

За Прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама  
(„Службени гласник РС“, број 44/2001 ... 48/2021 и 123/2021 - др. 
закон) 

4.902,42 5.515,22 

- За Другу групу послова из Уредбе 4.650,10 5.231,36

- За Трећу групу послова из Уредбе 3.228,44 3.632,00

Према Закључку Владе РС 05 број 121-11134/2022 од 29.12.2022.

1. 

Плате изабраних лица у органима и службама локалне власти из
члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број 34/2001 … 99/2014, 21/2016 – др. 
закон и 113/2017 – др. закон ) 

13.236,18 14.890,70 

2. Плате постављених лица у органима и службама локалне власти 2.848,52 3.204,58

3. Плате запослених1) у органима и службама локалне власти 3.106,34 3.494,63

1) Основица за обрачун и исплату плата из тачке 3. овог закључка, за запосленог са средњом и нижим стручним 
спремама у јединицама локалне самоуправе осим у граду Београду, може се увећати по основу квалитета и 
резултата рада, почев од плате за јануар 2023. године, за нето 349,46 динара са припадајућим порезом и 
доприносима за обавезно социјално осигурање. Основица се запосленима одређује тромесечно. 
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Према члану 10. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину2)

1. За запослене у Пореској управи и Управи царина 24.765,56 27.861,26

2. За државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих
послова  26.365,56 29.661,26 

3. За државне службенике и намештенике у Министарству одбране 26.611,97 29.938,47

4. За лекаре у заводима за  извршење кривичних санкција 28.736,05 32.328,06

5. За остале здравствене раднике у заводима за извршење кривичних 
санкција 26.123,68 29.389,14 

6. 
За државне службенике и намештенике у заводима за извршење
кривичних санкција, осим запослених из тачке 4. и 5. и у судовима и 
тужилаштвима 

25.881,79 29.117,01 

7. 
За државне службенике и намештенике у судовима и тужилаштвима
који у складу са посебним законом остварују право на плату у дуплом 
износу 

23.528,88 26.469,99 

8. За државне службенике и намештенике у Високом савету судства, 
Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву 24.478,68 27.538,52 

9. За државне службенике и намештенике у Уставном суду 24.705,34 27.793,51

10. За функционере чија се плата према посебном закону директно или
индиректно одређује према плати државних службеника на положају 22.202,89 24.978,25 

11. За функционере чија се плата према посебном закону директно или
индиректно одређује према плати судија 38.736,41 43.578.46 

12. За државне службенике и намештенике којима основица није утврђена
у тач. 1) – 9) 23.313,02 26.227,15 

13. За судије3), јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца 41.049,82 46.181,0

14. За председнике и судије Уставног суда  39.095,07 43.981,95

2) „Службени гласник РС”, број 138/2022  
3) У 2022. години основица која се односи на судије исплаћиваће се 70% из извора 01 – Општи приходи и примања 
буџета, а 30% из прихода остварених по основу наплате судских такси које припадају правосудним органима. 


