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[Одлука о плаћању хонорарне наставе на факултетима основа-
ним школске 1959/60. и 1960/61. године, од 25. марта 1961. године] 

 
На основу члана 240. Закона о јавним службеницима и члана 2. За-

кона о изменама и допунама Закона о јавним службеницима, Извршно 
веће Народне скупштине Народне Републике Србије, доноси 

 
О Д Л У К У  

О ПЛАЋАЊУ ХОНОРАРНЕ НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТИМА 
ОСНОВАНИМ ШКОЛСКЕ 1959/60 И 1960/61 ГОДИНЕ 

Члан 1. 

Наставницима и асистентима факултета, који као хонорарно наста-
вно особље држе наставу на факултетима изван седишта њиховог сталног 
службовања, а који су основани школске 1959/60 и 1960/61 године, припа-
да месечни хонорар према одредбама ове одлуке. 

Члан 2. 

Месечни хонорар по овој одлуци утврђује се у паушалном износу у 
одговарајућим процентима од основне и положајне плате наставника, од-
носно асистента. 

Члан 3. 

Висина месечног хонорара износи: до 3 часа предавања односно 6 
часова вежби недељно до 75%, а преко три часа предавања односно 6 ча-
сова вежби недељно до 90% од основне и положајне плате наставника, 
односно асистента. 

Ако недељни број часова предавања односно вежби није сталан, 
онда се сви часови предавања односно вежби одржаних у току једног ме-
сеца сабирају, па се добивени збир дели са четири и тако се утврђује не-
дељни број часова према коме се одређује хонорар из претходног става. 

Износ хонорара у смислу одредаба претходних ставова одређује 
факултетски савет. 

Члан 4. 

Ако наставник не држи сам вежбе, два часа вежби рачунају се као 
један час предавања. 
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Ако наставник држи вежбе без асистента, час вежби рачуна се као 
час предавања. 

Члан 5. 

Хонорарном наставнику који врши дужност старешине одсека на 
факултету, а који не држи и наставу, припада месечни хонорар у износу од 
15.000 динара. 

Члан 6. 

Наставнику који прима хонорар у месечном износу по овој одлуци, 
уколико не одржи више од половине одређеног броја часова, односно ве-
жби смањује се хонорар сразмерно броју стварно одржаних часова. Ово 
умањење неће се вршити ако неодржани часови падају у дане државних 
празника. 

Члан 7. 

Хонорар по овој одлуци не припада наставнику за време летњег 
распуста, тј. за месеце јул и август. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном глас-
нику Народне Републике Србије”, а примењиваће се од 1. октобра 1960. 
године. 

 
 

ИВ бр. 193 
У Београду, 25. марта 1961. године 

 
Секретар 

Извршног већа, 
Радован Грковић, с. р. 

Потпредседник 
Извршног већа, 

Слободан Пенезић, с. р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 17 (1961), 16, стр. 237] 
 




