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[Наредба о висини хонорара наставном и помоћном наставном 
особљу Медицинског факултета Универзитета у Београду и Ви-
ше медицинске школе у Београду за рад у здравственим устано-
вама, од 27. маја 1958. године] 

 
На основу члана 344 став 2 и 3 Закона о јавним службеницима 

(„Службени лист ФНРЈ“ бр. 53/57) Савет за народно здравље Народне Ре-
публике Србије доноси 

 
Н А Р Е Д Б У  

О ВИСИНИ ХОНОРАРА НАСТАВНОМ И ПОМОЋНОМ НАСТАВ-
НОМ ОСОБЉУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ И ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ ЗА 

РАД У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

I. 

Наставном особљу Медицинског факултета и Више медицинске 
школе које ради у здравственим установама одређује се хонорар правил-
ником о платама здравствене установе у којој ово особље ради. 

Висина месечног хонорара из претходног става утврђује се у гра-
ницама следећих износа: 

 Бруто износ ме-
сечног хонорара 

 од до 

1. Редовни професор: 

  а) управник здравствене установе 

  б) шеф одељења 

  в) без руководеће функције 

2. Ванредни професор: 

  а) управник здравствене установе 

  б) шеф одељења 

  в) без руководеће функције 

 

22.500 

18.600 

15.800 

 

18.600 

15.800 

12.900 

 

28.900 

25.100 

22.500 

 

23.800 

21.200 

18.600 
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3. Доцент: 

  а) управник здравствене установе 

  б) шеф одељења 

  в) без руководеће функције 

4. Асистент: 

  а) шеф одељења 

  б) без руководеће функције: 

     – специјалиста 

     – на специјализацији 

 

15.800 

12.900 

9.900 

 

11.400 

 

9.900 

6.700 

 

21.200 

17.200 

15.800 

 

14.400 

 

12.900 

9.900 

II. 

Наставном и помоћном наставном особљу које се не налази на по-
ложајима управника и шефова одељења здравствених установа, одређује 
се хонорар сразмерно радном времену проведеном у здравственој устано-
ви на пословима који не спадају у опсег послова теоретске, односно прак-
тичне наставе. 

Висина хонорара из претходног става одређује се сразмерно рад-
ном времену у оквиру износа утврђених у тач. I, под 1-в, 2-в, 3-в и 4-б. 

III. 

Са наставним и помоћним наставним особљем закључује се уговор 
према важећим прописима. 

IV. 

Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гла-
снику Народне Републике Србије“, а примењиваће се од 1 јануара 1958 
године. 

 
Број 5770/1 
У Београду, 27 маја 1958 год. 

Претседник 
Савета за народно здравље 

НР Србије, 
Др. Јован Цекић, с. р. 

[Службени гласник НР Србије, 14 (1958), 27, стр. 564–565] 




