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На основу члана 104-122  Закона о раду( „Службени гласник РС“ бр. 

24/05,61/05,95/09,32/2013,75/2014) Закона о платама у државним органима и јавним 

службама,(„Службени гласник РС“ бр. 34/2001, 62/06,  116/08, 92/11, 99/11, 10/13,  

99/14) Општег колективног уговора,  Посебног колективног уговора за високо 

образовање, ( „Службени гласник РС“ 12/09), члана 38. став1. тачка 11. Статута  

Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин, Савет Факултета је усвојио на 

својој седници одржаној  дана 28.02.2011 год. са изменама од 23.11.2011 год. 

26.12.2012 год. 29.10.2013.год. 13.11.2013. год. 27.02.2014.год. 07.10.2014. год. 

09.06.2015. год.следећи: 

 

            ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПЛАТА, НАКНАДА И   

                                         ОСТАЛИХ ПРИМАЊА 

 

         -  Опште одредбе      
         Овим Правилником  Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину 

Универзитета у Новом Саду, у складу са Законом о раду (Службени гласник РС 

бр.24/05, 61/05, 95/09, 32/2013, 75/014), Законом о платама у државним органима и 

јавним службама (Службени гласник РС 34/2001, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 

99/14), Општим колективним уговором (Сл.гл.Рс бр. 22/97), Посебним колективним 

уговором за високо образовање (Сл.гл. Рс. бр.12/09), уређује:  

 
1. Плате запослених  

- основица за обрачун плате, 

- цена радног места 

2. Додаци и одбици на основу радног учинка, 

3. Стимулација 

4. Плата запослених 

- елементи за обрачун плата 

- плате запослених     

5. Повремени и посебни послови 

6. Исплате накнада и других примања, 

7. Допунски рад 

8. Ауторски хонорар 

 

                                                                Члан 1. 

 

            Укупна маса средстава за зараде формира се из следећих извора: 

1. Из прихода од Министарства просвете и спорта Републике Србије 

намењених за бруто плате запослених 

2. Из пројеката закључених са Министарством науке  Републике Србије 

чија расподела је дефинисана уговором о научноистраживачким 

активностима наведеног Министарства, 

3. Из прихода које оствари Факултет (уплате студената основних студија, 

самофинансирајући, нострификација диплома, прихода од 



специјалистичких семинара, симпозијума, конференција и других облика 

иновација знања, продаје образаца и публикација). 

4. Из прихода од постдипломских студија, магистарских, специјалистичких 

и докторских студија, 

5. Из сопствених прихода који се  заснива на приходу оствареном од: 

уговора са правним и физичким лицима у земљи и иностранству, од 

давања стручних мишљења 

6. Приходи од донација, помоћи и  

7. Ванредни приходи 

 

           Плату у смислу става 1. овог члана чини: Основица за обрачун плате 

помножен са коефицијентом, додатком и обавезе које запослени плаћа по основу 

пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата у складу са Законом.  

 Плате запослених утврђују се у бруто износу, а остала примања у укупном 

износу, осим ако у Правилнику није другачије наведено. 

 Плата запосленом се исплаћује једном месечно, најкасније до 05. у месецу а 

може се исплаћивати и у више делова, најкасније до краја текућег месеца за 

претходни месец. 

 Плата запосленом се исплаћује у новцу. 

 

1.Плате запослених 

 

   Основица за обрачун плате 
 

Члан 2. 

 

           Основица за обрачун плате одређује се на основу последње усвојеног и 

објављеног податка према закључцима Владе републике Србије. 

 

      

Члан 3. 

 

Коефицијент радног места је коефицијент који дефинише сложеност рада 

наставног и ненаставног особља и утврђује се за свако радно место по групама 

послова и захтеваном степену стручне спреме, а на основу Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама , како је 

приказано у Табели 1, која чини саставни део овог Правилника.  

Вредности ових коефицијената једнаке су Коефицијентима за обрачун и 

исплату плата које доноси Влада РС, уз сагласност репрезентативних синдиката 

просветних радника и дате су у Уредби о нормативима и стандардима услова рада 

универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета («Сл. 

Гласник РС» бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007).  

Ове вредности мењају се аутоматски у складу са променама у Уредби или у 

другим релевантним актима. 

Коефицијент запосленог утврђује се уговором о раду који се закључује са 

запосленим. 



     Коефицијент запосленог се утврђује у висини цене рада радног места на 

којем је запослени распоређен. 

 

 

 

1.2. Цена рада радног места 
 

Члан 4. 

 

             Цена рада радног места представља новчану вредност послова који се 

обављају на том радном месту и изражава се коефицијентом помноженим са 

основицом. 

 

             Коефицијент за утврђивање цене рада радног места садржи све елементе 

који утичу на цену рада: сложеност послова, руковођење, одговорност, услове рада, 

стручну спрему, додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за 

коришћење годишњег одмора и сл. 

 

 

Члан 5. 

 

            Основну плату запосленог чини основица помножена са прописаним 

коефицијентом. 

           Коефицијенти за радно место су: 

 

N0 Радно место Коефицијент 

1. редовни професор 30,19 

2. ванредни професор 28,01 

3. Доцент 25,65 

4. асистент  доктор наука 21,75 

5. виши наставник страног језика и вештина 20,96 

6. асистент магистар, наставник страног језика и 

вештина 

20,17 

7. асистент приправник 18,58 

8. стручни сарадник,срадник у настави 17,91 

9. Референт правних послова, шеф кабинета декана,  

шеф студентске службе,библиотекар,  

систем администратор( VII степен стручне 

спреме)референт за економска питања, референт 

финансијскихпословасекретар Факултета,стручни 

сарадник(без звања)виши сарадник за студентска 

питања 

 

 

17,32 

10. шеф рачуноводства, сарадник за студентска 

питања (VI степен стручне спреме) 

13,73 

11. референт за опште и персоналне послове, 

благајник, књижничар (IV степен стручне спреме)

 

8,62 



   

12. спремачице ( I степен стручне спреме )  6,30 

        Члан 6. 

      

     Запосленима на Факултету увећавају се обрачунате плате по основу руковођења, 

и то за: 

− декана Факултета    30% 

− продекана Факултета   20% 

− секретар Факултета                                      10% 

− шефа Катедре    10% 

− шефа Рачуноводства 10% 

− шефа Студентске службе   10%  

Уколико запослени по основу руковођења стиче право на додатак по 2 основа, 

исплаћује се само један, повољнији по запосленог. 

Студенту продекану по основу повећаног ангажовања на реализацији 

студентских активности,исплаћиваће се месечна нето накнада у висини износа од 

15% од утврђене школарине за самофинансирајуће студенте, на основним 

академским студијама за текућу школску годину. 

 

Члан 7. 

 

       Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време 

проведено на раду. 

Минимална зарада одређује се на основу минималне цене рада утврђене у складу са 

овим законом,времена проведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из 

зараде. 

Одлуку о исплати минималне зараде доноси Савет Факултета у случају 

неликвиности. 

Минимална зарада исплаћује се запосленом у висини која се одређује на основу 

одлуке о минималној цени рада која важи за месец у ком се врши исплата. 

Запослени који прима минималну зараду има право на увећану зараду из члана 

108.Закона о раду, на накнаду трошкова и друга примања која се сматрају зарадом 

у складу са Законом. 

           

 

2. Додаци и одбици по основу радног учинка 
 

 

Члан 8. 
     

Коефицијенти из члана 5. се односе на просечну норму за наставнике - од 6 часова 

предавања недељно ( 180 часова предавања у школској години) и 10 часова вежби 

недељно ( 300 часова вежби у школској години ) за сараднике. 

Обрачун норме часова врши се извођењем количника укупног броја часова на 

нивоу школске године и броја радних недеља у школској години (30 радних 

недеља) 



Обрачун норма часова може се изузетно, одлуком декана рачунати на нивоу 

семестра, односно као количник укупног броја часова у семестру и броја радних 

недеља у семестру (15) уколико постоји разлог, у смислу ангажмана наставника и 

сарадника у само једном семестру, због започињања или окончања радног односа у 

току школске године. 

 
                                                     Члан 9. 
      

     Уколико наставник или сарадник, ангажован са пуним радним временом, 

послове предавања, односно вежби, обављају изнад норматива утврђеног чланом 8. 

овог Правилника, односно просечног норма-часа седмично, под тим условима  се 

на основни коефицијент утврђене чланом 41. Уредбе о нормативима и стандардима 

услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета 

и чл. 5. овог правилника, одређује следећи додатак на зараду: 

 

− за наставнике 4% по часу предавања до 8 часова седмично, односно 3% 

за часове  изнад  8 часова предавања седмично на основни коефицијент 

− за сараднике 2% по часу вежби до 14 часова седмично, односно 1,5% за 

часова вежби изнад 14 часова седмично на основни коефицијент 
 

 

 

Члан 10. 
 

     Уколико наставник изводи вежбе, часови рада нормирају се као 0,6% од норма-

часа предавања. 
 

 

Члан 11. 
 

     Уколико наставник или сарадник, ангажованим са пуним радним временом,  

послове предавања, односно вежби, обављају испод норматива утврђеног чланом 8. 

овог Правилника, односно просечног норма-часа седмично, под тим условима се 

коефицијентима утврђеним чланом 5. одређује следећи одбитак: 

 

− за наставнике који је ангажован  за мање од 25% од норме часа недељно, 

5% по часу предавања седмично 

− за сарадника који је ангажован за мање од 25% од норме часова недељно, 

2,5% по часу вежби седмично 

− за наставнике и сараднике који су ангажовани за мање од 40% од норме 

и мање, 10% по часу вежби седмично 

Умањења се примењују за наставнике и сараднике сходно уговору о раду за 

ангажовање са мањим бројем часова. 

 
 

 

Члан 12. 



 

     На вредност коефицијената утврђену чланом 5. се обрачунава увећање по основу 

рада са укупним бројем студената за предавања и вежбе према наставном плану и 

програму за: 

 

    0 – 100 студената   0% 

101 - 200 студената                1% 

201 - 300 студената           1,5% 

301 - 400 студената   2% 

401 - 500 студената           2,5% 

преко 500 студената            примењује се горња скала  умањена за 50 %. 

 

 

Члан 13. 

 

     На предметима где се настава обавља у виду консултација обрачунава се 

додатак од 0,3 % норма-часа по предмету, за првих пет предмета, а почев од шестог 

наставног предмета обрачунава се додатак од 0,1% норма-часа по предмету.  

Минималан број студената потребан за реализацију наставе на изборним 

предметима на основним, мастер и докторским студијама усваја се на Наставно-

научном већу, на почетку сваке школске године.За предмете које слуша мањи број 

студената од овако усвојеног броја, настава се одвија у виду консултативне 

наставе.  
 

                                                                 Члан 14. 

 

     Уколико наставник, у оквиру свог наставног предмета води стручну праксу,  

у групи у којој има најмање 10 студената, на прописану вредност коефицијента, у 

смислу члана 4. вреднује се додатак као 0,3 норма-часова недељно. 
 

Члан 15. 

      

    Додатак на основну плату ненаставном особљу израчунава се као просечан 

проценат увећања коефицијента наставног кадра, у складу са одредбама 

прописаним у члановима 9-15 за школску годину . 

 

3. Стимулација 

Члан 16. 

 
    Запосленом се зарада може увећати на терет сопствених средстава Факултета и до 

30% у одређеном временском периоду. Ово увећање исказује се кроз додатак плате у бруто 

износу и мора бити посебно исказан на листи плате запосленог. (Члан 107 ЗОР) 

 
 

 

Право на увећање запослени стиче на основу квалитета и обима обављеног посла 

као и односа запосленог према радним обавезама, као што су: 

 присуство и учешће у раду седница стручних и управљачких органа,  



 испуњавање радних задатака  по налогу непосредног руководиоца,  

 за успешност у реализације наставе и сарадње са студентима (мери се оценом 

студената)  

 у позитивном промовисању установе,  

 квалитет у научно истраживачком раду,  

 допринос у развоју квалитета научно истраживачког рада 

 за активно учешће у раду комисија  

Ово Увећање остварују сви запослени са пуним радним временом који су 

запослени на Факултету минимум 6 месеци сем радника који на основу чл. 8 овог 

Правилника не остварујy норму, као и радници који су били више од 50% радних 

часова у месецу на боловању. 

Одлуку о Увећању доноси Декан, а на предлог продекана, шефова катедри и 

стручних служби. 

 

4.Плата запослених 

Члан 17. 

 

     Плата запосленог састоји се од следећих елемената: 

 

1. основне плате и времена проведеног на раду  

2. оствареног радног учинка 

3. припадајућих додатака 

4. доприноса запосленог укупном пословном успеху 

 

 

Члан 18. 

 

4.1. Елементи за обрачун плата 

 

     Нормативима и стандардима рада се сматрају утврђени планови и програми рада 

које запослени на одређеним пословима треба да изврши за пуно радно време. 

 
 

                                                                 Члан 19. 

 

     Основица за обрачун плата  радника су коефицијенти одређени одлуком Владе 

Републике Србије по звањима или радном месту. 

      

     Обрачун средстава за исплату плата и других примања ( редован рад, рад 

недељом, државним празницима и верским празником, рад ноћу, прековремени рад, 

додатак за додатно оптерећење на раду, боловање до 30 дана, боловање преко 30 

дана, одржавање трудноће, повреде на раду, годишњи одмор, плаћено одсуство, 

војни позив, породиљско одсуство, неоправдан изостанак и други основи у складу 

са Законом о раду ) запосленог, врши се помоћу следећих показатеља: 

- Јединична цена рада (ЈЦР)је бруто износ основице за обрачун и исплату плата 

запослених, која је одређена и објављена одлуком Владе РС. Јединична цена рада 



по часу за сваки месец се посебно израчунава у зависности од броја радних сати за 

одређени месец. 

- Коефицијент радног места (Кн) је коефицијент који дефинише сложеност рада 

наставног и ненаставног особља и утврђују се за свако радно место по групама 

послова и захтеваном степену стручне спреме, како је приказано у табели, која 

чини саставни део овог Правилника. Вредности ових коефицијената једнаке су  

Коефицијентима за обрачун и исплату плата, које доноси Влада Републике Србије 

уз сагласност репрезентативних синдиката просветних радника и дате су у Уредби 

о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и факултета за делатности 

које се финансирају из буџета („Сл.Гласник РС“, бр.15/2002, 100/2004, 26/2005 и 

38/2007).  

Ове вредности се аутоматски мењају у складу са променама у Уредби или другим 

релевантним актима. 

- Коефицијент за одређивање зараде (КЗ) је укупни коефицијент који дефинише 

све активности запосленог, његов учинак на радном месту, законске додатке за 

минули рад, функције, као и стимулације/дестимулације и друге лелементе зараде 

дефинисане овим Правилником. 

- Додатак плати (Д) су средства за побољшање стандарда запослених као 

стимулација за запослене и исплаћују се искључиво из сопствених средстава. 

 

4.2 Плата запослених 

 

Плата запослених – плата (ПЛ) се одређује као збир производа Јединичне цене 

рада (ЈЦР) и коефицијента за одређивање зараде (Кз) и додатка на плате (Д), 

односно: 

 

ПЛ = ЈЦР x Kз + Д 
Плата запослених се одређује за сваку годину, на бази Плана рада Факултета за 

наставне активности (Радног календара и Распореда часова) за школску годину (од 

01.10.текуће године до 30.09. следеће године) 

Коефицијент за одређивање зараде – Кз одређује се из формуле: 

Кз = Кн x (Ку + Кд + Кс + Кк + Ксп +КДЕК  + К стим.) x Кмин.рад  

Где је: 

- Кн – коефицијент радног места из чл.5 овог Правилника 

- Кд – коефицијент функционалних додатака из члана 6. овог Правилника 

- Ку – коефицијент учинка одређен у члану 9. овог Правилника 

- Кс – коефицијент за активности за број студената већи од норматива  одређен 

чланом 12 овог Правилник 

- Кк – коефицијент за консултације одређен у члану 13. овог Правилника 

- Ксп – коефицијент за ангажовање у вођењу студената на стручну праксу одређен 

у члану 13 а овог Правилника 

- Кдек – коефицијент декана одређен у члану 6. овог Правилника 

- Кстим – коефицијент стимул.додатка из члана 16. овог Правилника 

- Кмин.рад  - коефицијент за минули рад одређен у члану 20. овог Правилника 

 



Коефицијенти радног места увећавају се за функционалне додатке, тј. Кд – 

коефицијент функционални додатака је за: 

- шефа катедре, шефа службе, секретара                                  10% 

- продекана Факултета                                                                20% 

- декана Факултета                                                                      30% 

Функционални додаци могу се добијати за једну именовану функцију, која је за 

радника повољнија.   

  

          Могући број часова рада одређеног месеца се помножи са ЈЦР за 

најједноставнији рад  (основица) по часу и Кз и дода се Д и добије се плата по 

основу цене рада, времена проведеног на раду и радног учинка, која се даље 

помножи Кмин.рад и К стим,  (сходно члану 16. Правилника) и додаје се заради која 

чини основицу за израчунавање пореза на зараде и доприноса за социјално 

осигурање. По одбитку пореза и доприноса на плату остаје нето плата од које се 

одбијају  лични одбици и остаје плата за исплату запосленом. 

 

 Члан 20. 

      

     Плата запосленог се увећава: 

1. за рад на дан празника који је нерадни дан као и рад недељом - 110% од 

основице 

2. за рад ноћу (између 22,00 и 6,00 часова наредног дана) - 26% од основице 

3. за прековремени рад - 26% од основице 

4. Зарада запосленог се увећава за 0,4% на основицу за сваку годину рада 

оствареног у радном односу код послодавца. 

Све установе у истој делатности обухваћене истим планом мреже, односно 

основане од истог нивоа власти сматрају се истим послодавцем у смислу 

претходног става. 

5. У случајевима замене одсутног наставника, плата се увећава по часу, а 

вредност часа се израчунава тако што се укупна плата запосленог подели са 

месечним бројем часова у редовној, непосредној настави. 

           Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде по више основа 

утврђених ставом 1. овог члана, проценат се утврђује у висини збира процената 

увећања зараде по сваком од основа. 

                                                                Члан 20А 

Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате плате и накнаде плате 

достави обрачун. 

Послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за месец за који није 

извршио исплату плате, односно накнаде плате. 

Обрачун из става 1. овог члана, на основу кога је исплаћена зарада у целости може 

се доставоти запосленом у електронској форми. 

Обрачун зараде и накнаде зараде које је дужан да исплати послодавац у складу са 

законом представља извршну исправу. 

Запослени  коме је плата и накнада плате исплаћена у складу са обрачуном из 

става1. И2. Овог члана, а чију садржину прописује министар, задржава право да 

пред надлежним судом оспорава законитост тог обрачуна. 



                                                               Члан 20Б 

Послодавац је дужан да води месечну евиденцију о заради и накнади зараде. 

Евиденција садржи податке о заради,заради по одбитку пореза и доприноса из 

зараде и одбицима од зараде, за сваког запосленог. 

Евиденцију потписује декан или друго лице које он овласти.  

    

  5. Повремени и посебни послови 
 

Члан  21 

 

     За повремене и посебне послове изван описа послова утврђених Правилником о 

организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: општи акт), обављенe 

на основу налога декана Факултета, декан одобрава номинални износ за исплату. 

Повремени и посебни послови изван описа послова утврђених општим актом могу 

бити: 

− рад у комисији за сачињавање распореда часова и испита,  

− рад у комисији за спровођење пријемног испита за упис на основне студије, 

− рад у комисији за упис на мастер студије, 

− рад у комисији за признавање испита на основним и мастер студијама 

− рад у комисији за оцену подобности и одбрану спец, мр или др рада 

− рад у комисији за припрему акредитације или сертификације Факултета, 

− рад у комисији за за израду годишњег плана и извештаја у раду, 

− рад у комисији за коришћење простора и организацију активности,  

− рад у комисији за праћење, прерачунавање и исправљање вредности 

коефицијената ради усклађивања са овим Правилником, у смислу чланова 

9-13, 

− рад у комисији за промоције завршних радова студената, 

− рад у комисији за припрему информатора факултета 

− рад у комисији за промотивне и маркетиншке активности 

− рад у комисији за разматрање молби запослених и студената 

− рад у комисији за организовање послова за безбедност и здравље на раду од 

стране лица за безбедност и здравље на раду, у складу с чл. 40. Закона о 

безбедности и здрављу на раду, и сл. 

− рад у комисији за графичку припрему плаката разних намена (укупно за 

комисију по једној припреми) 

− рад у комисији за унапређење истраживачког рада студената (по једној 

припреми) 

− рад у комисијама за избор наставника и сарадника, 

− награда за објаву рада на СЦИ листи са импакт фактором 

− остале активности по решењу Декана. 

         Накнаде за рад у комисијама се могу исплаћивати периодично или 

једнократно по завршетку рада комисије, а на основу налога Декана. 

         Наканаде за рад у комисијама за спровођење пријемног испита за упис на 

Факултет могу износити највише до 50% укупног фонда уплата за трошкове 

пријемног испита . 



         Висина накнаде за рад у комисијама наведеним у члану 21 овог Правилника, 

одређује се према важећем ценовнику, који се утврђује на нивоу календарске 

године. 

          Висину накнаде за рад у комисијама које се формирају по потреби, а нису 

наведене у члану 21 овог Правилника, одређује Декан Факултета на предлог 

председника комисије и надлежног продекана. 

За учествовање у раду Савета ,Факултет из сопствених средстава врши исплату 

накнаде члановима Савета изабраних од стране оснивача на начин и у износу који 

одреди Савет Факултета. 

 

 

6.Накнаде плате и друга примања 

 
                                                           Члан 22. 

 

     Запосленом припада накнада плате за време одсуствовања са рада у висини 

просечне  плате у претходих дванаест месеци у складу са опшштим актом и 

уговором о раду за време одсуствовања са рада :  

- на дан празника који је нерадни дан,  

- годишњег одмора,  

- плаћеног одсуства,  

- војне вежбе,  

- одазивања на позив државног органа.    

 

 

         Члан 23. 

 

      Запослени има право на накнаду плате у висини која се обрачунава и исплаћује 

у истом износу као да је радио, у случају:  

- стручног усавршавања 

- присуствовањима седницама државних органа, 

- органа управе и локалне самоуправе, 

- органа удружења послодаваца, 

- привредне коморе, 

- органа управљања код послодавца,  

- органа синдиката у својству члана, 

- учешћа на радно-производним такмичењима и изложбама иновација и других 

видова стваралаштва, 

- Факултет је обавезан да за едукативне семинаре и сл. а према одлуци надлежног 

органа синдиката, омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у 

трајању од најмање 7 радних дана годишње. 

 

                                                                       Члан 24. 

 

     Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због 

привремене спречности за рад до 30 дана и то: 



- најмање у висини од  90% од просечне зараде у претходних дванаест месеци 

пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је 

спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада, с тим да 

не може  бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о 

раду. 

- у висини од 100%  уколико је спреченост за рад наступила као последица 

болести или компликација у вези са одржавањем трудноће , 

- у висини 90%  у случају ако је спреченост за рад наступила као последица 

неге болесног члана уже породице млађег од седам година; 

- у висини од 100% од просечне зараде у претходних дванаест месеци  пре 

месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може 

бити нижа од минималне зараде у складу са Законом о  раду,  ако је 

спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном 

болешћу.  

 

                                                                         Члан 25.  

 

     Запосленом припада 60% накнаде зараде коју би остварио да ради за месец за 

који се врши исплата накнаде, с тим да не може бити мање од минималне зараде 

и то: 

1. за време прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног 

органа  или Декана Факултета због необезбеђивања безбедности и заштите 

на раду која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и 

здравља запослених и других лица; 

2. За време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог најдуже 45 

дана у календарској години у висини 60% просека плате остварене у 

претходних дванаест месеци . 

 

 

   Накнада трошкова 
 

      Члан 26. 

 

Запослени има право на накнаду трошкова и то: 

 

1. за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном 

саобраћају (градском, приградском и међуградском),ако послодавац није 

обезбедио сопствени превоз а према евиденцији присутности на раду. 

2. за време проведено на службеном путу у земљи,према приложеним 

рачунима трошкова превоза, смештаја и исхране. 

3. за време проведено на службеном путу у иностранству , према приложеним 

рачунима трошкова превоза, смештаја , исхране, као и дневнице у висини 

утврђеној посебним прописима (Уредба о накнади трошкова и отпремнина 

државних службеника и намештеника ). 



4. коришћење сопственог возила на службеном путу, када је то претходно 

одобрено од Декана Факултета (по рачуну за супер-бензин, признаје се 10 

литара горива за 100 км) 

Накнада трошкова из става 1. тачка 2. овог члана исплаћује се запосленом за 

трошкове превоза у пуном износу, а за износ хотелског рачуна за ноћење и 

за дневнице у износу од 5% од просечне зараде у РС за време проведено на 

службе За време проведено на службеном путу дуже од 8 часова а краће од 

12 часова запосленом припада накнада у износу 50% од дневнице. 

5. Запослени има право на накнаду трошкова коришћења сопственог возила на 

службеном путу, из средстава за реализацију међународних пројеката и 

накнаду трошкова превоза на начин и под условима како дефинише Грант. 

Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не може 

да утиче наувећање трошкова превоза које  је Факултет дужан да накнади 

запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности декана.  

  

6.1. Друга примања 

 
                                                              Члан 27. 

 

     Факултет  је дужан да исплати запосленом : 

1. Отпремнину при одласку у пензију, 

а.  у висини две последње плате које је запослени остварио пре одласка у 

пензију  у моменту исплате, или 

б. у висини двоструког просека последње две плате које је запослени 

остварио пре одласка у пензију, или 

в. у висини двоструког просека последње плате по запосленом у установи 

исплаћене пре одласка у пензију у моменту исплате, или 

г. у висини две просечне зараде у Републици Србији према последње 

објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, зависно 

од тога шта је за запосленог најповољније. 

2. Накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а 

члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова 

који призанје Фонд пензијско-инвалидског осигурања. 

3. Накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења у висини 

разлике зараде, односно плате, односно накнаде коју остварује на основу 

Посебног колективног уговора за високо и више образовање и зараде, 

односно плате коју би остварио да ради, на начин и у висини утврђеној овим 

Правилником за време одсуствовања са рада због привремене спречености 

за рад у дужем трајању од 30 дана 

 

4. Солидарну помоћ у случају: 

 

- за случај настанка трајне тешке инвалидности или у висини две 

просечне зараде у Републици, 

- привремене спречености за рад дуже од три месеца, у висини 

једне просечне зараде у РС. 



- за потребе набавке медицинских помагала, хируршких 

интервенција и набавке лекова ван позитивне здравствене листе, у 

висини једне просечне зараде РС, у једној календарској години.На 

захтев запосленог , Савет Факултета може одобрити солидарну 

помић у већем износу, уколико то захтева природа лечења. 

- за случај потребе за ублажавање последица елементарних 

непогода или других ванредних догађаја у складу са 

могућностима Факултета, 

- за сваки случај рођења детета у новчаном износу до висине 

просечне плате у Републици Србији 

Декан одобрава исплату солидарне помоћи на основу свих прикупљених доказа. 

 

        5.  Јубиларну награду  у години када наврши 10, 20 или 30 година укупног 

рада оствареног у радном односу на Факултету у износу: 

            -   за 10 година рада 50% од просечне месечне плате  

-   за 20 година рада једну просечну месечну плату 

          -   за 30  година рада једну и по просечну месечну  плату, 

           Просечна плата, из тачке овог члана је просечна плата по запосленом 

остварена на Факултету у претходном месецу и исплаћује се у години у којој се 

навршава јубиларни радни стаж, према материјално-финансијским приликама 

Факултета. 

       6.  Запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком 

износу. О висини новогодишње награде Влада и репрезентативни синдикати 

преговарају сваке године у поступку утврђивању предлога буџета Републике 

Србије. 

                                                                    Члан 28. 

 

     Факултет може да обезбеди поклоне деци запослених до 15 година старости  

( закључно са календарском годином у којој дете навршава 15 година живота) за 

Божић и Нову годину  у вредности до усклађеног динарског неопорезивог износа, 

према последњем објављеном податку,  у складу са законом којим се уређује порез 

на доходак грађана. Према Закону о порезу на доходак грађана за новодогишња 

давања деци радника  гледа се радник појединачно а не породица. 

 Уколико су оба радитеља у радном односу у Установи оба родитеља за своју децу 

остварују право  на поклон пакетић. 

 

    Члан 29. 

 

     Факултет може да обезбеди запосленој жени, најмање  поклон, или новчани 

износ за Дан жена у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана а 

по одлуци Декана Факултета. 

                                                             Члан 30. 

 

              Факултет може из сопствених прихода да  запосленом исплати премију за 

колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за случај 



тежих болести и хируршких интервенција, које су наступиле за време рада, 

односно у време доласка и одласка са рада у висини утврђеној законом.  

 

 

                                                                    Члан 31. 

   Факултет може из сопствених прихода на захтев запосленог исплатити:  

- - школарину на основним студијама (уколико се исти школује у 

другој високошколској установи)  у висини школарине основних студија по 

ценовнику  Факултета, 

- школарину на мастер студијама, у висини школарине мастер 

студија по ценовнику Факултета, 

- школарину на докторским студијама у висини од 30% школарине 

ценовника на матичном факултету или 50% од школарине по 

ценовнику на матичном факултету ако је учесник на научно-

истраживачким пројектима. 

Факултет може из сопствених прихода на захтев запосленог да плати: 

- школарину деци радника на основним студијама (уколико се исти 

школује у другој високошколској установи) у висини школарине 

основних студија по ценовнику Факултета,  

- школарину деци радника на мастер и докторским студијама  у 

висини школарине мастер  и докторских студија по ценовнику 

Факултета, уколико студирају на нашем Факултету. 

 

. 

         7.Допунски рад 

Члан 32. 

 

     Примања наставника и сарадника за извођење наставе на високошколској 

установи остварује се у складу са одредбама чл.73. 74, и 75 Закона о високом 

образовању. Одредбе члана 74. овог закона упућују на сходну примену Закона о 

раду у погледу права, обавеза и одговорности запослених на Факултету, ако овим 

законом није другачије уређено. 

Ради спречавања сукоба интереса, наставник, односно сарадник високошколске 

установе може закључити уговор којим се радно ангажује на другој 

високошколској установи само уз претходно одобрење стручног органа 

високошколске установе у оквиру које има заснован радни однос. 

      

 
Члан 33. 

 

     Наставницима и сарадницима ангажованим по Уговору о допунском раду 

исплаћује се накнада за месеце у којима се изводи настава и одржавају испити  5 

месеци за ангажовање у једном семестру и  10 месеци за ангажовање у два семестра 

школске године) и то тако што по правилу, за израчунавање процента ангажовања 

радника узима се обрачун у односу на одговарајућу категорију сталног запосленог 



радника на Факултету у односу на средства за зараде које обезбеђује Влада 

Републике Србије према уредби. 

 

Члан 34. 

 

     Наставницима и сарадницима ангажованим по Уговору о допунском раду 

исплаћују се накнаде трошкова: 

- за долазак и одлазак са рада, у висини аутобуске карте у јавном саобраћају, 

односно по приложеним аутобуским картама у међуградском саобраћају 

- по приложеном рачуну за бензин признаје се 10 литара горива на 100 км. 

- накнада за трошкове дневнице у износу од 5% од просечне зараде у 

Републици за време проведено на службеном путу дуже од 12 сати, 

- смештаја за износ рачуна хотела, по претходно утврђеном договору са 

Деканом. 

                                                       Члан 34А 

Наставницима, сарадницима и другим лицима ангажованим по основу 

уговора о делу, привремених и повремених послова, уговора о ауторском 

делу,као и студентима ангажованим од стране Факултета у реализацији 

одређених активности ван седишта Факултета признаје се накнада трошкова 

доласка и одласка са рада: 

-у висини аутобуске карте у јавном саобраћају по приложеним аутобуским 

картама у међуградском саобраћају, 

-по приложеном рачуну за бензин признаје се 10 литара горива на 100 км. 

-трошкови смештаја у висини износа хотела, по претходном договору са 

деканом . 

 

 

 

8. Ауторски хонорар и хонорар 
 

      Члан  35. 

 

     Наставнике и сараднике према потреби Факултет може ангажовати и у осталим 

активностима, које имају карактер ауторског рада као: 

 

• објављивање научних, стручних односно уметничких радова  

• писање уџбеника, приручника скрипти и друге литературе за потребе 

студената 

• писање књига (монографија, уџбеника и др.), чланака научног, стручног или 

научно-стручног карактера, за научне или стручне скупове, часописе и 

зборнике радова; 

• израда инструмената, пројеката, студијских пројеката; 

• редакторским или уређивачким активностима књига и часописа у оквиру 

издавачке делатности Факултета; 

• учешће на научно истраживачким, истраживачко развојним и пројектима 

међународне сарадње; 



• израда студија и развијање лабораторија као и пројектовање 

лабораторијских инсталација и уређаја,  

• одржавање ауторизованих предавања ван редовних наставних активности 

• учешће у програмским и научним и организационим одборима, 

конференција које организује Факултет 

• вођење и одбрана специјалистичких радова, магистарских теза и докторских 

дисертација, као ментора, председника или члана комисије, 

• учешће у комисији за оцену подобности и одбрану спец, мр или др рада 

• израда софтвера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• објављивање рада у часописима са impact фактором, и цитати објављени у 

часописима са impact фактором без аутоцитата. 

• предавања на научним и стручним конференцијама и трибинама које 

организује или суорганизује факултет 

• истраживање тржишта и маркетиншке активности ,  

• рецензије-валидације докторских и магистарских радова студената. 

Расподела средстава на име рада комисије вршиће се након издвајања 30% 

режијских трошкова у корист Факултета, а од остатка 50% ментору и 50% 

осталим члановима комисије у једнаким деловима. 

 

                                                                  Члан36. 

 

Обрачун и исплате ауторских хонорара из члана  37. овог Правилника 

исплаћиваће се сагласно Правилнику о критеријумима за висину и начин исплате 

ауторских хонорара . 

ПРОЈЕКТИ 

 

-  Пројекти финансирани из сопствених средстава 

 

1.   Пројекти са привредом и установама  

       

За реализацију послова по уговорима са трећим лицима, ради пружања 

услуга које не спадају у посебне наставне активности, као и за пројекте који немају 

научно-исраживачки карактер, а запослени Факултета су оспособљени или 

овлашћени за вршење истих, на име режијских трошкова обрачунаваће се у корист 

Факултета 30% од укупно уговореног посла.  

Финансирање реализације међународних и домаћих пројеката и студија 

научно –истраживачког рада се обавља на основу склопљених уговора с тим да се 

уговорена средства умањују за 10%, односно за део који се односи на Факултет за 

режијске трошкове факултета. 

Ако је уговором дефинисано више од 10% за ове намене, разлика иде на 

радни налог пројекта. 

Из средстава пројеката или студија врши се и набавка неопходне научно 

истраживачке опреме и уређаја у складу са Планом набавки опреме Факултета, 

Планом јавних набавки, Финансијским планом Факултета,  планом реализације 

пројекта или студије и другим релевантним актима, као и све друге исплате везане 

за реализацију пројекта, а према финансијском плану пројеката или студија. 



За ове сврхе користе се буџетска средства, ако су пројекти и студије 

финансирани од стране неког од Секретаријата Извршног већа АПВ, Министарсва 

Републике Србије или другог буџетског корисника, односно из сопствених 

средстава, ако је набавка финансирана од стране међународне организације, 

донацијом, из заједничких средстава Факултета или од стране неке организације 

која се не финансира из буџета.   

     10%   проширење   материјалне  основе  рада и фонд за плате  

     90%   трошкови за реализацију 

 

2.   Пројекти  едукације и семинари за целоживотно учење 

 

       За образовне услуге, односно специјалне облике наставе  ( курсеви, 

обуке , семинари, припремна настава ) и сличне послове, и редовне облике наставе 

II. и III Степена  ( докторске,  и специјалистичке студије, израде Др, Мр и 

специјалистичих радова и сл.) од износа за услугу 10% се одваја за режијске 

трошкове факултета.  

Остатак средстава усмерава се на радне налоге лица који реализују услугу. 

  

На основу тачке 1. и 2. из члана 30. овог правилника, руководилац пројекта 

располаже комплетном документацијом  и ангажује пројектни тим по сопственој 

жељи. 

 

3. Развојни пројекти Факултета који се финансирају из сопствених средстава. 

   Сопствена средства Факултета могу се усмеравати на: 

- Материјалне пројекте опремања или побољшања квалитета рада Установе, 

- Нематеријални развој факултета: до 30% расположивих сопствених  

средстава Факултета на годишњем нивоу (овај износ не обухвата 

партиципације по основу пројеката националних и међународних конкурса)  

      

4.    Надокнаде  за  одржавање  консултативне  и  менторске  наставе,  

оспособљавање студената за научно истраживачки рад  на  основу :  

- захтева   студената      

- редовни  професор     

- ванредни  професор     

- доцент      

- предавач,асистент    

- асистент  приправник    

- стручни  сарадник    

 а по ценама које сваке године доноси Савет Факултета. 

 

5.    Надокнада  за  одржавање  испита  на  захтев  студената  ван  распореда    

- редовни  професор    

- ванредни  професор     

- доцент   

- предавач, асистент  

- асистент  приправник  



- стручни  сарадник        

на основу одлуке Савета Факултета. 

 

6. издавање књиге из едиције УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИК 

     65% од продајне цене ауторима 

     25% Факултету 

     10% Универзитету 

 

7. издавање књиге ФАКУЛТЕТСКИ УЏБЕНИК који издаје Факултет 

     80% накнаде припада ауторима ако су сами обезбедили средства 

 

8. издавање књиге из едиције УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИК 

     ауторима припада 65% накнаде ако средства обезбеди Факултет, с тим што се 

најпре подмире трошкови Факултета 

 

9. издавање књиге из едиције ФАКУЛТЕТСКИ УЏБЕНИК 

     ауторима припада 65% ако средства обезбеђује Факултет 

 

10. издавање књиге из едиције ФАКУЛТЕТСКИ УЏБЕНИК 

     ауторима уџбеника, ако су средства обезбеђена делимично из донаторства, а 

делимично од Факултета припада 75% од оног дела тиража које остаје после 

продаје када се најпре подмире средства уложена од стране Факултета 

      

        

Члан 37. 

 

           У смислу претходних чланова, 13% од бруто остварених и исплаћених 

средстава наставном особљу у реализацији пројеката, исплата ненаставном особљу 

се врши сразмерно учешћу масе коефицијената ненаставног особља у складу са 

коефицијентима одређених Уредбом Владе РС. Руководилац пројекта може 

увећати коефицијенте појединих учесника на пројекту из редова ненаставног 

особља до висине од 35% из остварене масе из које се исплаћују. 

 

     У случају радног ангажовања нових извршилаца у састав ненаставног особља, 

или распоређивања извршилаца унутар постојећег броја систематизованих послова, 

размера распоређивања средстава између група из тачке 1.  се задржава уз 

пропорционално умањење горњих појединачних удела процентуалних износа 

примања до изједначавања примања унутар поједине групе извршилаца.   

Средства добијена на научним пројектима на име режијских трошкова распоређују 

се стручним службама а по одлуци  декана. 

 Члан 38. 

 

     Обрачун послова који немају карактер ауторског рада може да се врши: 

• на бази израђеног елабората (пројекта), који одобрава декан Факултета, 



• паушално, уз процену комисије, коју чини декан и надлежни органи, а 

одлуку о висини надокнаде доноси декан Факултета према урађеној процени 

посла, 

• према уговору о делу, који одобрава декан Факултета. 

 

 

Члан 39. 

 

     Запосленима на  Факултету, или другим лицима, који обезбеде реализацију 

стручно научног посла код привредних и других субјеката у оквиру трансфера и 

пословно-техничке сарадње, односно прибаве Факултету неки посао, после израде 

и прихватања елабората признаје се бонус-награда од 10%. 

  

   Члан 40. 

 

     Трошкови студентских активности ( за Студентски парламент, -ИЈАДЕ, 

наставне и стручне екскурзије, путовања студентских представника идр.) 

финансирају се из посебних уплата студената за ове активности према 

Трошковнику Факултета, средстава оснивача за ове намене, средстава донација и 

поклона за студенте  и дела средстава Факултета за пословно-техничку срадњу и 

заједничка средства Факултета, а по одлуци Декана Факултета. 

 За ове активности користе се буџетска средства, ако се ради о средствима 

оснивача, односно сопствена средства у осталим случајевима.  

 

 

-  Завршна одредба 
 

Члан 41. 

 

     Овај Правилник ступа на снагу даном његовог потписивања, а примењује се 

почев од исплате зарада, накнада и осталих личних примања од месеца  марта 2011    

године. 

 

 

 

 

                                                                                   Председник Савета Факултета 

                                                                                       ___________________ 

                                                                    проф. др Драгиша Толмач 
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