
                                                                                                        
 Република Србија 
 МИНИСТАРСТВО                           
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 Београд, Влајковићева 3 
 Број: 120-01-9/2019-07 
 Датум: 16. јулн 2019. 
                         НШ 
 
 

СВИМ УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
             

Поштовани, 

 

Циркуларним дописом Министарства културе и информисања (у даљем тексту: 

Министарство) Број: 120-01-9/2019-07 од 21. јуна 2019. године, достављеним свим 

установама културе и информисња чији је оснивач Република Србија (укупно 41 установа 

– 40 установа културе и једна установа информисања), затражено је да послодавци 

(директори) без одлагања изврше корекцију свих неправилно утврђених коефицијената, на 

које је указано на састанцима овлашћеним представницима установа, те примене 

прописану основицу и коефицијенте за обрачун и исплату плата запосленима, почев од 

месеца јула ове године, у складу с коефицијентима утврђеним Уредбом о коефицијентима 

за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 

44/01 ... 54/08 ... 113/17 – др. закон) и основици утврђеној закључком Владе, као и да 

скениране анексе уговора о корекцији коефицијената-плата запосленима доставе 

Министарству путем е-поште, до петка, 19. јула 2019. године. 

Ради даљег појашњења у вези примене члана 3. став 1. тач. 6) ал. 7 и 8, тач. 7) и 

8) ал. 6 и 7 наведене уредбе, које се односе на увећање коефицијената за стручно звање IV 

степена тручне спреме за 0,30, и на увећање коефицијента за стручно звање VI степена 

стручне спреме за 0,60, наводимо да је то основ за увећање коефицијента по основу 

 



стеченог стручног звања и као такво се примењује независно од руковођења као другог 

правног основа за увећање основног коефицијента. 

На основу напред наведеног, а уважавајући објективне разлоге који отежавају 

реализацију активности из нашег дописа Број: 120-01-9/2019-07 од 21. јуна 2019. године, 

потребно је да извршите исправку коефицијената - утврђивање коефицијената за обрачун 

и исплату плата за месец јул и о томе известите Министарство до понедељка, 12. августа 

2019. године. 

   

С поштовањем,   

 

 

                                                                                  В.д. СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА 

                     

           

                      Игор С. Јовичић 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Овај допис је достављен на следеће е-адресе установа!  
 

pr@narodnimuzej.rs; istorijskimuzej@imus.org.rs; direktor@etnografskimuzej.rs; 
info@etnografskimuzej.rs; msub@msub.org.rs; info@mpu.rs; office@mpus.org.rs; 
nhmbeo@nhmbeo.rs; mnt@muzejnt.rs; office@muzejgenocida.rs; info@mij.rs; 
info@naiveart.rs; staroselo@ptt.rs; info@galerijamaticesrpske.rs; bms@bms.ns.ac.rs; 
nbs@nb.rs; kinoteka@kinoteka.org.rs; sekretarijat@heritage.gov.rs;  office@archives.org.rs; 
kabinet@arhivyu.rs; direktor@filmskenovosti.rs; direktorcik@gmail.com; info@cik.org.rs; 
uprava@narodnopozoriste.rs; office@bgf.co.rs; office@kolo.rs; fcs.office@fcs.rs; 
info@zaprokul.org.rs; rada.komazec@sbb.rs; 
arhivkm@live.com; bojanrog@yahoo.com; istorijskiarhivgnjilane@gmail.com; 
paune@medianis.net; katarinam70@gmail.com; vidosavljevicmiro@live.com; pzzsk-
leposavic@open.telekom.rs; muzejupristini@hotmail.com; nub.ivo.andric@nb.rs; 
nppristina@gmail.com; venac.kim@gmail.com; popdeki@gmail.com; 
ljubisapantovic@yahoo.com; i_branka@yahoo.com; miroljub.savic@yahoo.com; 
saskoilic@gmail.com; d.filipovic@archives.org.rs; mboskocevic@hotmail.com; 
admi@narodnimuzej.rs; sladjana.tomic@mpu.rs; miljana.dedovic@kinoteka.org.rs; 
jelena.bozic@heritage.gov.rs; j.vidovic@archives.org.rs; biljana.pantelic@nb.rs; 
dusan.j@bgf.co.rs; nuhovicj@narodnopozoriste.rs; miljan.vitic@naiveart.rs; 
ivan.djordjevic@muzejnt.rs; nenadicmarija@yahoo.com; 
nevena.sukdolak@kolo.rs; mila.restovic@mij.rs; vuk.vukicevic@zaprokul.org.rs; 
ljiljana.banovic@mpus.org.rs;  danijela@zaprokul.org.rs; snezana@msub.org.rs; 
svjetlana.davidovic@nhmbeo.rs; sekretar@sirogojno.rs;   arhiv@filmskenovosti.rs; 
natasa.milicevic@imus.org.rs; jelena.v@arhivyu.rs; pravna.sluzba@filmskenovosti.rs; 
rankovics@narodnopozoriste.rs; letica@nb.rs;  sekretar@etnografskimuzej.rs; 
branislav.orlic@heritage.gov.rs;  n.vojnovic@galerijamaticesrpske.rs; 
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РАДНИ МАТЕРИЈАЛ! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 Република Србија 
 МИНИСТАРСТВО                           
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 Београд, Влајковићева 3 
 Број: 120-01-9/2019-07 
 Датум: 16. јулн 2019. 
                         НШ 
 
 

СВИМ УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

             
Поштовани, 
 
Циркуларним дописом Министарства културе и информисања (у даљем тексту: 

Министарство) Број: 120-01-9/2019-07 од 21. јуна 2019. године, достављеним свим 
установама културе и информисња чији је оснивач Република Србија (укупно 41 установа 
– 40 установа културе и једна установа информисања), затражено је да послодавци 
(директори) без одлагања изврше корекцију свих неправилно утврђених коефицијената, на 
које је указано на састанцима овлашћеним представницима установа, те примене 
прописану основицу и коефицијенте за обрачун и исплату плата запосленима, почев од 
месеца јула ове године, у складу с коефицијентима утврђеним Уредбом о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
44/01 ... 54/08 ... 113/17 – др. закон) и основици утврђеној закључком Владе, као и да 
скениране анексе уговора о корекцији коефицијената-плата запосленима доставе 
Министарству путем е-поште, до петка, 19. јула 2019. године. 

Неколико установа је обавестило Министарство да због кратког рока (осам 
радних дана за обавештење запосленог), коришћења другог дела прошлогодишњег одмора 

 



запослених у другој половини јуна ове године, као и коришћења новог годишњег одмора 
за 2019. годину у току јула и августа, није у могућности да у датом року изврши корекцију 
неправилно утврђених коефицијената и уради, у складу са Законом о раду, одговарајуће 
анексе уговора. 

Ради даљег појашњења у вези примене члана 3. став 1. тач. 6) ал. 7 и 8, тач. 7) и 
8) ал. 6 и 7 наведене уредбе, које се односе на увећање коефицијената за стручно звање IV 
степена тручне спреме за 0,30, односно за стручно звање VI степена стручне спреме за 
0,60, наводимо да је основ за увећање коефицијента по основу стеченог стручног звања и 
као такво се примењује независно од руковођења као потпуно другог правног основа. 

На основу напред наведеног, а уважавајући објективне разлоге који отежавају 
реализацију активности из нашег дописа Број: 120-01-9/2019-07 од 21. јуна 2019. године, 
молимо вас да извршите корекцију коефицијената - утврђивање коефицијената за обрачун 
и исплату плата за месец август и о томе правовремено известите Министарство. 
   

С поштовањем,   
 
 

                                                                                  В.д. СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА 
                     

           
                      Игор С. Јовичић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ! 
 

у периоду од 4. јуна до 14. јуна 2019. године, извршена је провера правилности  
утврђених коефицијената  – основних и додатних, за обрачун и исплату плата свих 
запослених у наведеним установама. 

На овим састанцима су представници Министарства овлашћеним 
представницима наведених установа (директор, секретар и шеф рачуноводства), у складу с  
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 44/01 ... 54/08 ... 113/17 – др. закон), појединачно за свако 
радно место указивали на неправилно утврђене коефицијенте – основне и по основу 
руковођења, као и додатне по основу стручног звања. 
        Напомињемо да се, након консултација с представницима Министарства 
државне управе и локалне  самоуправе, запосленима с IV и VI степеном стручне спреме не 
могу по основу стручног звања додавати додатни коефицијенти 0,30 и 0,60 из члана 3. тач. 
6–8 наведене уредбе. 

        Потребно је да послодавци (директори) без одлагања изврше корекцију свих 
неправилно утврђених коефицијената, на које је указано на састанцима овлашћеним 
представницима установа, те примене прописану основицу и коефицијенте за обрачун и 
исплату плата запосленима, почев од месеца јула ове године, а према коефицијентима 
утврђеним наведеном уредбом и основици утврђеној закључком Владе. 
        Скениране анексе уговора о корекцији коефицијената-плата запосленима 
доставите до петка, 19. јула 2019. године,  на е-адресе: snеzana.stopa@kultura.gov.rs; 
igor.jovicic@kultura.gov.rs и nikola.seatovic@kultura.gov.rs .                               
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