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[Одлука о плаћању хонорарне наставе на факултетима Универ-
зитета, од 8. октобра 1954. године] 

 
На основу члана 33 Уредбе о звањима и платама службеника у 

просветно-научној служби („Службени лист ФНРЈ”, бр. 14/52) у вези Од-
луке Савезног извршног већа о преношењу надлежности за доношење про-
писа о плаћању хонорарне наставе у школама на републичка извршна већа 
(„Службени лист ФНРЈ”, бр. 51/53) и члана 75 Уставног закона о основама 
друштвеног и политичког уређења и о органима власти Народне Републи-
ке Србије, Извршно веће Народне Републике Србије доноси 

 
О Д Л У К У  

О ПЛАЋАЊУ ХОНОРАРНЕ НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТИМА  
УНИВЕРЗИТЕТА 

Члан 1 

Хонорарним наставницима на факултетима Универзитета припада 
месечни хонорар или хонорар по часу, према одредбама ове одлуке. 

Лектори, предавачи, доценти, ванредни и редовни професори не 
могу вршити хонорарну наставу на факултету чији су стални службеници. 

Члан 2 

Хонорар у месечном износу ће се исплаћивати ако наставник има 
најмање два часа хонорарне наставе недељно на једном факултету. 

Наставнику који предаје хонорарно на више факултета припада хо-
норар у месечном износу само за предавања на једном факултету, а за пре-
давања на осталим факултетима хонорар му припада по часу у смислу чла-
на 4 ове одлуке. 

Хонорар у месечном износу одређиваће се и асистентима ангажо-
ваним за хонорарни рад на факултетима. 

Овлашћује се Универзитетски савет Универзитета у Београду да 
одреди највећи број часова који хонорарно могу држати редовни наставни-
ци Универзитета. 



 159 

Члан 3 

Висина месечног хонорара износи: за два до три часа хонорарне 
наставе недељно до 40% од основне плате сталног наставника односно за 
лице које није универзитетски наставник од основне плате почетног плат-
ног разреда звања за које је хонорарни наставник биран; за четири часа од 
40–50%; за пет часова од 50–60%; а за преко пет часова недељно од 60–
70%. 

Два часа практичних вежби рачуна се као један час предавања. Ако 
наставник одржава вежбе без асистената, час вежбе рачуна се као час пре-
давања. 

Наставницима који примају хонорар у месечном износу припада 
хонорар умањен за онолико часова, колико нису одржали, ако у току месе-
ца не одрже више од половине часова које су били дужни одржати. Ума-
њење се неће вршити ако су неодржани часови пали у дане када се на фа-
култетима не држе предавања. 

Наставницима којима се хонорар исплаћује у месечном износу, хо-
норар припада за 10 месеци у години. За два месеца летњег распуста хоно-
рар у месечном износу се не исплаћује. 

Број часова хонорарне наставе израчунава се узимајући у обзир 
просечан број одржаних часова у оба семестра. 

Члан 4 

Наставницима који имају мање од два часа хонорарне наставе не-
дељно или који предају на више факултета Универзитета припада хонорар 
по одржаном часу у износу од 500 до 800 динара. 

За предмет предвојничке обуке на факултетима Универзитета хо-
норар по одржаном часу износи 200 до 300 динара. 

Члан 5 

Лектори, предавачи, доценти, ванредни и редовни професори чији 
обим наставе на факултету на коме су запослени у својству сталних на-
ставника, знатно прелази обим редовног наставног рада наставника на тој 
школи, имају право на хонорар у висини од 30% основне плате коју редов-
но примају. 
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Члан 6 

Висину хонорара у границама прописаним овом одлуком одређује 
факултетска управа. При одређивању висине хонорара узима се у обзир 
природа и сложеност предмета, степен стручности и звање хонорарног на-
ставника. 

Члан 7 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гла-
снику Народне Републике Србије”, а примењиваће се од 1 септембра 1954 
године. 

 
 

ИБ Бр. 489 
У Београду, 8 октобра 1954 године 
 

Претседник 
Извршног већа, 

Јован Веселинов, с. р. 
 

 
 

[Службени гласник Србије, 10, (1954), 56, стр. 392] 
 
 
 




