
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Савет Физичког факултета 
27. јун 2008. године 
 
На основу члана 53. Закона о високом образовању (,,Службени гласник РС број 76/05) и члана 157. Статута 
Физичког факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета од 25. јуна 2008. године, Савет Физичког 
факултета на својој седници одржаној 27. јуна 2008. године доноси, 
 
 

 О Д Л У К Е 
О НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА НАКНАДА НАСТАВНИЦИМА и САРАДНИЦИМА 

НА ФИЗИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 
 
 

Члан 1. 
У току школске године, наставник Физичког факултета има право на накнаду за: 

- менторство за израду завршних радова и дисертација 
- учешће у раду комисија за одбрану магистарских теза и докторских дисератција 
- учешће у комисијама за нострификацију-признавање страних високошколских исправа 
- испитивање кандидата на испитима посдипломаца  
- наставу и испите на дипломским академским студијама - master и докторским студијама 

 
Члан 2. 

Накнаде за рад могу се обрачунавати и исплаћивати периодично или једнократно по завршетку рада а на 
основу налога продекана за финасије. 

 
 

Члан 3. 
 Обрачун накнада по основу менторства врши се  по одбитку 20% од уплаћених средстава за општа 

средства Физичког факултета. 
 Од преосталог бруто износа 65%  износа обрачунава се и исплаћује ментору, а остатак се дели на једнаке 

делове на остале чланове Комисије за одбрану завршног рада и дисертације. 
 

Члан 4. 
 Обрачун и исплата накнаде по основу учешћа у комисијама за нострификацију-признавање страних 

високошколских исправа  је утврђен по члану Комисије на 40% бруто износа који кандидат уплаћује Факултету. 
Висина накнаде члановима Комисија за признавање стране високошколске исправе домаћих и страних 

страних држављана на Физичком факултету усклађиваће се са Одлукама Већа Универзитета-Сената Универзитета у 
Београду о висини накнаде за трошкове за признавање стране високошколске исправе.  
 

Члан 5. 
 Обрачун и исплата накнаде по основу испитавања кандидата на испитима на последипломским –

магистарским студијама (Према Закону о универзитету из 2002 године) се утврђује на 40 Eura у нето динарској 
противредности  по одржаном испиту.  

 
Члан 6. 

Предавања на дипломским академским студијама - master студијама, за најмање 5 студената имају третман 
предавања на основним академским студијама и улазе у фонд часова на основу ког се обрачунава варијабила 
наставника. 

Консултације и испити на студијама из става 1. овог члана, по једном предмету, се вреднују као два часа 
наставе-предавања. 
 

 
Члан 7. 

За предавања на докторским студијама за најмање 5 кандидата  и 30 часова по семестру наставнику 
припада нето износ 100% од вредности годишње уписнине једног кандидата, а у складу са Извештајем о раду који 
наставник подноси руководиоцу смера докторских студија или продекану за финасије. 



Износ из става 1. може бити процентуално увећан односно умањен у зависности од броја часова. по 
семестру. 

Консултације и испити  на докторским студијама се вреднују са 16% од годишње уписнине  по кандидату,  
у нето износу.  

 
Члан 8. 

  По указаној потреби могу се увести и накнаде за рад у сталним и привременим комисијама Факултета  
1. Комисија за  студије – основне, мастер, докторске 
2. Комисија за вредновање и оцену квалитета 
3. Комисија за пријемни испит за упис студената на Факултет; 
4. Комисија за маркетинг студија; 
5. Комисија за попис; 
6. Комисија за безбедност и заштиту на раду. 
7. и другим  

 
Члан 9.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли, односно web страници 
Факултета. 
 
 
 

Београд, ... јун 2008. године 
 
 

ДЕКАН ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
Проф. др Љубиша Зековић 

 
 


