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[Одлука о плаћању хонорарне наставе и накнадама за преков-
ремени рад наставног особља на факултетима, од 24. новембра 
1961. године] 

 
На основу члана 239. и 240. Закона о јавним службеницима („Слу-

жбени лист ФНРЈ” бр. 53/57 и 53/60), Извршно веће Народне скупштине 
Народне Републике Србије доноси 

 
О Д Л У К У  

О ПЛАЋАЊУ ХОНОРАРНЕ НАСТАВЕ И НАКНАДАМА ЗА 
ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД НАСТАВНОГ ОСОБЉА НА ФАКУЛТЕТИМА 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се хонорари хонорарном наставном особ-
љу и накнада за прековремени рад сталном наставном особљу на факулте-
тима. 

Члан 2. 

Хонорарним наставним радом на факултету у смислу ове одлуке 
сматра се сваки облик учествовања у извођењу наставе и других делатнос-
ти у вези са наставом од стране лица ван сталног наставног особља тог 
факултета. 

Прековременим радом сматра се учествовање сталног наставног 
особља у било ком виду извођења наставе на свом факултету преко обима 
утврђеног овом одлуком. 

Члан 3. 

Наставном особљу изабраном из реда лица ван факултетског нас-
тавног особља и сталном наставном особљу факултета које је ангажовано 
за хонорарно извођење наставе на другом факултету одређује се хонорар 
по часу у следећим износима: 

Динара 

– редовном професору до ............................................................. 1.600 

– ванредном професору и вишем предавачу до ......................... 1.400 

– доценту и предавачу до ............................................................. 1.200 

– факултетском сараднику до ......................................................... 600 
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Независно од хонорара из претходног става, овом наставном особ-
љу припада посебан хонорар у следећим износима: 

а) за обављени испит по кандидату: 
– писмени испит .............................................................................. 200 

– усмени испит ................................................................................. 250 

– практичан испит предвиђен статутом факултета ...................... 300 

Уколико кандидат полаже из једног предмета писмени и усмени 
испит, практичан и усмени испит, практичан и писмени испит, сваки од 
ових испита рачуна се посебно; 

б) за дипломски рад односно испит: 
Динара 

– учешће на усменом испиту односно одбрана  
                 дипломског рада ........................................................................ 1.000 

– учешће у изради дипломског рада, односно рада примљеног за 
одбрану: 
- наставнику – руководиоцу дипломског рада ....................... 4.000 

- факултетском сараднику ........................................................ 1.500 

в) за присуствовање писменим испитима по ефектном сату 300 ди-
нара. 

Наставницима предвојничке обуке одређује се хонорар по одржа-
ном часу предавања у износу од 600 динара, а за сваког испитаног канди-
дата у износу од 100 динара. 

Члан 4. 

Уколико хонорарно наставно особље изводи наставу на факултету 
или одељењу факултета ван сталног места службовања, хонорар одређен 
по ставу 1. и 2. тач. а), б) и в) претходног члана може се, зависно од вре-
мена потребног за путовање и услова за извођење наставе, повећати до 
50%, а изузетно на новооснованом факултету за две године од његовог 
оснивања и до 70%. 

Одлуку о висини овог повећања за сваки поједини случај доноси 
факултетски савет. 

Члан 5. 

Хонорарном наставнику из реда лица ван факултетског наставног 
особља може се за остале делатности (припрема наставе, рад са асистен-
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тима, индивидуални рад са студентима, прегледање и оцењивање семи-
нарских радова студената, рад у комисијама и другим органима и сл.) од-
редити посебан хонорар у износу до 8.000 динара месечно. 

Хонорарном наставном особљу новооснованог факултета, које не 
изводи наставу а врши припреме за исту и обавља одговарајуће делатнос-
ти из претходног става, овај хонорар се може одредити у износу до 12.000 
динара месечно, с тим да се исплаћује пре почетка наставе из предмета за 
који је наставник односно сарадник биран, а најдуже за годину дана. 

Хонорар из овог члана и његову висину за сваки поједини случај 
одређује факултетски савет. 

Члан 6. 

Наставни рад за који се сталном наставном особљу факултета које 
учествује у извођењу било кога облика и ступња наставе за редовне сту-
денте на своме факултету не даје никаква посебна накнада сматра се: 

а) за наставнике: 
– држање укупно 6 часова предавања недељно (збирајући све часо-

ве наставе на редовном курсу, за другу смену, из више предмета, на пост-
дипломским студијама, посебним облицима наставе – стручном усаврша-
вању и сл.); 

– испитивање 200 кандидата у току једног семестра, с тим да се 
испити који се састоје из писменог и усменог односно теоретског и прак-
тичног дела рачунају као два испита; 

– руковођење са осам дипломских радова који су примљени одно-
сно изведени на одбрану у току једног семестра; 

– читање и оцењивање 30 семинарских радова у току једног семес-
тра; 

б) за факултетске сараднике: 
– држање од 9 до 12 часова вежби недељно, зависно од тога да ли 

уз вежбе постоји обимнији припремни или накнадни рад, о чему одлучује 
факултетска управа; 

– испитивање односно преглед у току једног семестра 300 усмених 
односно писмених колоквијума који су предвиђени одлукама факултет-
ских органа; 

– сарадња на 8 дипломских радова студената који су примљени 
односно изведени на одбрану у току једног семестра; 

– помоћ у изради 30 семинарских радова у току једног семестра. 
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Члан 7. 

Наставном особљу које на свом факултету учествује у извођењу 
наставе за редовне студенте преко обима одређеног претходним чланом 
припада посебна накнада у износима који су предвиђени чланом 3. ове 
одлуке. 

Наставном особљу може припадати накнада из претходног става 
највише за 6 часова предавања, односно за онај број часова вежби или 
практичних радова недељно за које се према члану 6. тачка б) ове одлуке 
не даје никаква посебна накнада, као и за одржаних 400 испита или колок-
вијума у току једног семестра. 

Члан 8. 

Независно од свих хонорара и накнада по било ком основу пред-
виђеном овом одлуком, сваком наставнику, сталном или хонорарном, при-
падају и следеће посебне накнаде: 

Динара 
1. за руковођење радом једног кандидата при изради докторске 
дисертације, која је примљена и кад је брањена ..................... 25.000 

2. за руковођење радом једног кандидата при изради  
магистарске или специјалистичке тезе која је примљена  
и кад је брањена .......................................................................... 15.000 

3. за учешће у комисији за оцену и одбрану докторске 
дисертације .................................................................................. 10.000 

4. за учешће у комисији за оцену и одбрану магистарске 
и специјалистичке тезе ................................................................. 4.000 

5. за учешће у комисији за усмени докторски испит или 
завршни испит магистратуре односно специјализације ........... 2.000 

6. за учешће у комисијама са осталим облицима 
постдипломске наставе ................................................................ 1.000 

7. за писање реферата за избор наставника на другом 
факултету сваком референту: 
– за реферат за једног кандидата ................................................. 5.000 
– за реферат за више кандидата ................................................. 10.000 
8. за писање реферата за избор факултетског сарадника 
на другом факултету сваком референту: 
– за реферат за једног кандидата ................................................. 3.000 
– за реферат за више кандидата ................................................... 5.000 
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Члан 9. 

У свим случајевима које регулише ова одлука: 
а) два часа вежби или практичних радова са студентима одржаних 

од стране наставника заједно са асистентом рачунају се наставнику као 
један час предавања, асистенту као два часа вежби или практичних радова, 
а у случају да наставник одржава часове вежби или практичних радова без 
асистената, један час вежби или практичних радова рачуна се као час пре-
давања; 

б) испитивање, односно преглед 6 усмених односно писмених ко-
локвијума који су предвиђени одлукама факултетских органа рачуна се 
као један час вежби за факултетске сараднике; 

в) читање и оцењивање четири семинарска рада предвиђена одлу-
кама факултетских органа рачуна се као један час предавања за наставни-
ке, односно помоћ у њиховој изради као један час вежби за факултетске 
сараднике; 

г) један час предавања, семинара, вежби и практичних радова у на-
стави III ступња рачуна се као два часа одговарајуће наставе у првом и 
другом ступњу наставе; 

д) кад наставно особље држи наставу из два или више различитих 
предмета или у две смене, свака два часа предавања, семинара, вежби или 
практичних радова на другом или трећем предмету, односно у другој сме-
ни, рачунају се као три часа одговарајуће наставе. 

Члан 10. 

За учешће у извођењу наставе за ванредне студенте наставном осо-
бљу припада посебан хонорар односно посебна накнада у висини од-
ређеној у члану 3. и 4. ове одлуке, коју плаћа онај по чијем се захтеву нас-
тава изводи. 

Члан 11. 

Наставном особљу које учествује у комисијама за пријемне испите 
кандидата без претходне завршене средње школе и у комисијама за пријем 
кандидата у случају када је број пријављених кандидата већи од броја кан-
дидата који је одређен за упис, припада накнада у следећим износима: 
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Динара 

а) члановима комисије за пријемне и допунске испите 
кандидата без претходно завршене средње школе по 
сваком испитаном кандидату ......................................................... 150 

б) члановима комисије за испитивање кандидата за пријем, 
по сваком испитаном кандидату преко броја одређеног за 
упис на факултет ............................................................................  150 

в) факултетским сарадницима који присуствују писменим 
испитима, по ефектном сату присуствовања ................................ 300 

Члан 12. 

Стално факултетско наставно особље може држати хонорарну нас-
таву само на једном факултету или на једној високој односно вишој школи. 

Изузетно, један наставник може држати хонорарну наставу на два 
факултета или две високе или више школе, уколико је тај други факултет 
висока или виша школа ван седишта сталног места службовања наставни-
ка и ако за то постоји оправдана потреба. 

Сагласност о хонорарној настави из претходних ставова даје фа-
култетска управа факултета на коме је тај наставник стални службеник. 

Члан 13. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе: Одлука о плаћању 
хонорарне наставе на факултетима универзитета („Службени гласник Н
С” бр. 56/54), Одлука о плаћању хонорарне наставе на факултетима осно-
ваним школске 1959/60. и 1960/61. године („Службени гласник НРС” бр. 
16/61), као и све друге одлуке које су у супротности са овом одлуком. 
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Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном глас-
нику Народне Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 1962. 
године. 

 
 

ИВ бр. 625 
У Београду, 24. новембра 1961. године 
 
 

Секретар 
Извршног већа, 

Радован Грковић, с. р. 
Потпредседник 
Извршног већа, 

Ђурица Јојкић, с. р. 
 
 
 
[Службени гласник НР Србије, 17 (1961), 50, стр. 761–763] 

 
 
 




