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[Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колектив-
ног уговора за ученички и студентски стандард, од 13. јула 1995. 
године] 

 
На основу члана 4. став 2. тачка 3. Закона о колективним уговори-

ма ("Службени гласник РС", бр. 6/90, 45/91 и 4/92), 
Републички одбор Синдиката радника образовања, науке, културе 

и уметности Србије и Влада Републике Србије, закључују 
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГО-
ВОРА ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 

Члан 1. 

У Посебном колективном уговору за ученички и студентски ста-
ндард ("Службени гласник РС", број 43/94) у члану 12. табела са елемен-
тима: Група послова, захтев стручности и коефицијенти, мења се и гласи: 

 

Група 
послова Захтев стручности - послови Коефицијент 

1 2 3 

I.  (Не захтева се стручност) 
- физички радник 

1.15 

(Стручна оспособљеност у трајању од шест 
месеци – I степен) 

 

- спремачица 1.30 
- одржавање чистоће у кухињи 1.35 
- прање и пеглање рубља и транспорт хране 1.40 
  
(Стручна оспособљеност у трајању од шест 
месеци до две године – II степен) 

 

- сервирка, судоперка, курир, портир, чу-
вар, домар, вешерка, гардеробер, билетар 

1.50 

- телефониста, пекар, магационер 1.55 

II 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 - помоћни кувар, пекар, месар 

 
 

1.65 
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Група 
послова Захтев стручности - послови Коефицијент 

1 2 3 
- управник дома, управник ресторана 4.10 
- руководилац сектора 4.15 
- помоћник директора 4.25 
- заменик директора 4.40 
- директор установе ученичког стандарда са 
четири васпитне групе 

4.55 

- директор установе ученичког стандарда са 
више од четири васпитне групе, директор 
установе студентског стандарда до 10 је-
диница, директор СКЦ-а, дома културе и 
студентског опоравилишта 

4.65 

- директор установе ученичког стандарда са 
више од пет јединица и директор устано-
ве студентског стандарда са 10-15 једи-
ница 

4.75 

IX 

- директор установе студентског стандарда 
са преко 15 јединица 

4.85 

Члан 2. 

Одредбе овог уговора примењују се на обрачун и исплату зарада за 
месец јули 1995. године. 

Члан 3. 

Овај уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

 
У Београду, 13. јула 1995. године 
 
За Републички одбор  
Синдиката радника  
образовања, науке, За Владу Републике 
културе и уметности Србије 

Србије министар просвете, 
председник, проф. дрДрагослав Младеновић, с.р. 

Јагош Булатовић, с.р.   

[Службени гласник Републике Србије, 51(1995), 27, стр. 972-973] 




