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[Одлука о установљењу додатка за асистенте одређене 
специјалности на факултетима универзитета у Београду и 
Новом Саду, од 14. јула 1960. године] 

 
На основу члана 238 став 2 и 3 Закона о јавним службеницима 

(„Службени лист ФНРЈ”, бр. 53/57) и чл. 3 Одлуке о оквирима за 
установљење посебног додатка за асистенте одређене специјалности на 
појединим факултетима („Службени лист ФНРЈ” бр. 5/59), а по претходно 
прибављеном мишљењу Универзитетског савета у Београду, Извршно 
веће Народне скупштине Народне Републике Србије доноси 

 
О Д Л У К У  

О УСТАНОВЉЕЊУ ДОДАТКА ЗА АСИСТЕНТЕ ОДРЕЂЕНЕ 
СПЕЦИЈАЛНОСТИ НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ 

Члан 1 

Посебни додатак у висини до 5.000 динара месечно установљава се 
за асистенте одређене специјалности на следећим факултетима: 

1. Архитектонском факултету у Београду 
2. Грађевинском факултету у Београду 
3. Електротехничком факултету у Београду 
4. Машинским факултетима у Београду и Новом Саду 
5. Технолошким факултетима у Београду и Новом Саду 
6. Саобраћајном факултету у Београду 
7. Техничком факултету у Нишу 
8. Пољопривредним факултетима у Београду и Новом Саду 
9. Шумарском факултету у Београду 
10. Рударско-геолошком факултету у Београду 
11. Медицинским факултетима у Београду, Новом Саду и Нишу 
12. Ветеринарском факултету у Београду 
13. Фармацеутском факултету у Београду 
14. Природно-математичком факултету у Београду 
15. Филозофском факултету у Приштини. 
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Члан 2 

Посебан додатак из претходног члана припада: 
1. на Архитектонском факултету асистентима свих специјалности: 

нацртне геометрије и перспективе; 
2. на Грађевинском факултету асистентима свих специјалности; 
3. на Електротехничком факултету асистентима свих 

специјалности; 
4. на машинским факултетима у Београду и Новом Саду 

асистентима свих специјалности; 
5. на технолошким факултетима у Београду и Новом Саду 

асистентима свих специјалности; 
6. на Саобраћајном факултету асистентима свих специјалности; 
7. на Техничком факултету у Нишу асистентима свих 

специјалности; 
8. на пољопривредним факултетима у Београду и Новом Саду 

асистентима ових специјалности: Основа машинства и електротехнике, 
пољопривредних машина, основа термодинамике, основа технолошких 
процеса; 

9. на Шумарском факултету асистентима ових специјалности: 
Основа машинства и технологије; 

10. на Рударско-геолошком факултету асистентима свих 
специјалности на Рударском отсеку; 

11. на медицинским факултетима у Београду, Новом Саду и Нишу 
асистентима ових специјалности:.Анатомије, Хистологије, Биохемије, 
Физиологије, Патолошке физиологије, Епидемиологије и Судске медицине; 

12. на Ветеринарском факултету асистентима ових специјалности: 
Анатомије, Хистологије, Ембриологије, Патологије, Физиологије, 
Патолошке физиологије и Судског ветеринарства; 

13. на Фармацеутском факултету асистентима ових специјалности: 
Броматологије и Токсиколошке хемије; 

14. на Природно-математичком факултету асистентима ових 
специјалности: Математике, Физике, Физичке хемије и Механике; 

15. на Филозофском факултету у Приштини асистентима ових 
специјалности: Математике, Физике, Физичке хемије и Механике. 

Асистентима оних специјалности за које није установљен посебан 
додатак на факултетима на којима је то матичан предмет, овај додатак не 
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припада ни на осталим факултетима (политичка економија, социологија, 
страни језици и сл.). 

Члан 3 

Висину додатка до износа утврђеног у члану 1 ове одлуке, одређује 
у сваком поједином случају факултетска управа уз сагласност 
факултетског савета, према стручности, оптерећености у раду и залагању 
асистента. 

Члан 4 

Асистентима који су поред своје редовне дужности ангажовани 
било каквим хонорарним радом ван факултета на коме су постављени као 
редовни службеници, неће се исплаћивати овај додатак за све време док 
такав хонорарни рад траје. 

Исплата посебног додатка наставиће се од првог у наредном 
месецу по престанку хонорарног рада. 

Члан 5 

Асистенти медицинских факултета који примају посебан хонорар 
одређен у смислу члана 344 Закона о јавним службеницима и Наредбе о 
висини хонорара наставном и помоћно-наставном особљу Медицинског 
факултета Универзитета у Београду за рад у здравственим установама 
(„Службени гласник НРС” бр. 36/59), не могу примати посебан додатак 
установљен овом одлуком. 

Члан 6 

Додаци установљени овом одлуком исплаћиваће се од 1 јула 1960 
године. 

Члан 7 

Овлашћује се Секретаријат за општу управу Извршног већа 
Народне скупштине Народне Републике Србије да по потреби даје 
објашњења за примену ове одлуке. 
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Члан 8 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику Народне Републике Србије”. 

 
 

ИВ бр. 454 
У Београду, 14 јула 1960 године 
 
 
Замењује Секретара 
члан Извршног већа, 
Војин Бајовић, с. р. 

Потпретседник 
Извршног већа, 

Слободан Пенезић, с. р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 16 (1960), 30, стр. 543] 
 
 
 




