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МАПА ПУТА - УРУШАВАЊЕ ВРЕДНОСНИХ СИСТЕМА КРОЗ СЕЛЕКТИВНУ ПРИМЕНУ 
ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ И УРЕДБЕ О НОРМАТИВИМА И 

СТАНДАРДИМА УСЛОВА РАДА УНИВЕРЗИТЕТА И ФАКУЛТЕТА ЗА ДЕЛАТНОСТИ 
КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

Текст пред Вама у кратким цртама покушава да објасни на које све начине, по мишљењу 
Синдиката науке, садашње Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Министарство) 

урушава вредносне системе селективном применом Закона и Уредбе кроз различите начине 
финансирања науке у Србији. 

 
Првобитна замисао расподеле средстава за науку била је да се уведе неки вредносни систем и крене 
од основне плате (1,00) за институте и факултете на Универзитету загарантоване Уредбом, кроз 
категорију А6, а остале категорије да се дефинишу као додаци на плату по учинку преко 
процентуалне расподеле, А5 (1,15), А4 (1,25), А3 (1,35), А2 (1,50) и А1 (1,75). Аутор ове расподеле је 
проф. др Тибор Сабо са сарадницима. Идеја је била да основна плата на Универзитету буде иста на 
основу еквиваленције звања (Закон о научноистраживачкој делатности), са коефицијентима 
сложености датим у Уредби коју доноси Влада Републике Србије: 
 

УРЕДБА О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА УСЛОВА РАДА УНИВЕРЗИТЕТА И 
ФАКУЛТЕТА ЗА ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА („Службени гласник РС”, 

бр. 15/02, 100/04, 26/05 и 38/07) и њене измене од стране Владе РС 05 Број: 110-1568/2005-6. У 
Београду, 29. новембра 2007. године у члану 41 гласи 

 
Коефицијенти сложености рада за финансирање плата наставника и 

сарадника факултета и универзитета у складу са чл. 6. и 9. ове уредбе јесу: 
 

1. Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни саветник са докторатом 30,19 
2. Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички сарадник са докторатом 28,01 

3. Самостални стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 27,46 
4. Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са 

докторатом 25,65 
5. Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом 22,62 

6. Асистент доктор наука 21,75 
7. Виши предавач или виши лектор на факултету 20,96 

8. Асистент магистар, истраживач − сарадник, асистент − уметнички сарадник, предавач 20,17 
9. Стручни сарадник на академији или факултету уметности 19,78 

10. Асистент − приправник 18,58 
11. Стручни сарадник 17,91. 

  
Шта је то основна плата? На основу ове Уредбе (члан 6) и еквиваленције звања нпр. редовни 
професор и научни саветник, запослени на Универзитету, имају исту основну плату за пуно 
радно време за 12 месеци ангажовања са 40-сатном радном недељом. Плата се добија производом 
датих коефицијената из Уредбе и основице коју посебним актом дефинише Влада републике 
Србије за период од најмање једне године. Овим чланом се дефинише да од 40 сати недељно, 
редовни професор треба да се бави наставно-научном делатношћу и то: 20 сати (50%) наставом 
(од основних до докторских студија), а 20 сати (50%) науком. Уредбом се не дефинише, али се 
подразумева да научни саветник треба да се бави научно-наставном делатношћу, и то: 20 сати 
(50%) науком и 20 сати (50%) наставом (докторске студије). Објашњење следи: 

 
Члан 6. Уредбе гласи 

 
Структура и потребно време за обављање појединих послова научноистраживачког 
рада, односно уметничког рада и послова наставе наставника и сарадника који су 
засновали радни однос са пуним радним временом на факултету, а који се уређују са по 20 
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часова седмично у оквиру 40-часовног седмичног радног времена, ближе се уређују 
општим актом факултета, у складу са законом.  
Седмични послови наставе наставника и сарадника нормативно се уређују увођењем 
норма-часова, и то:  
- 6 норма часова за предавање седмично, и  
- 10 норма часова за вежбе седмично.  
На основу Уредбе и података из Министарства, као и тренутног стања на свим факултетима у 
Србији, време током радне недеље (40 сати) за професоре, асистенте и лаборанте је распоређено, на 
основу чланова 2 - 6 поменуте Уредбе, на начин приказан у Табели 1:  

 
Табела 1. Распоред обавеза наставника, асистената и лабораната/техничара у оквиру 40-часовне радне недеље: 

 
  

Опис Професори Асистенти Лаборанти 

1 Предавања и вежбе 6 10 20 

2 Припреме 6 8 14 

3 Консултације 8 8 4-6 

4 Комисије, ННВ, радна тела 4 2 2-0 

5 Научноистраживачки рад 16 12 - 

  *Укупно 40 40 40 
 
*Да би све било по Уредби (20-20), признаје се да се један део од предавања и вежби, припрема и консултација одвија у 
циљу обављања научноистраживачког рада и обрнуто. 
  
 Уредба не дефинише обавезе истраживача, али Табела 2 може бити полазна основа за 
дискусију и дефинисање истих: 
 

Табела 2. Могући распоред обавеза истраживача у научном и истраживачком звању и стручних сарадника у оквиру 40-
часовне радне недеље, на основу Уредбе и важећег Правилника о изборима у звања: 

 
  

Опис 
Истраживачи 

Стручни 
сарадници 

научна звања истраживачка 
звања 

1 Научноистраживачки рад 16 10 20 

2 Припреме (наука+настава) 5 10 14 

3 Консултације (наука+настава) 10 8 4 

4 Комисије, НВ, радна тела 4 2 2 

5 Настава 
(докторске студије) 5 10 - 

  *Укупно 40 40 40 

 
*У предавања и вежбе из Табеле 2 улазе предавања и учешћа на конференцијама и летњим школама, али то нису 
недељне, већ годишње обавезе, те због тога нису уврштене ни у Табели 1. 
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Уколико испуњавају све обавезе дефинисане Уредбом, запослени на Универзитету (нпр. 
редовни професор и научни саветник) стичу право на исту основну плату за пуно радно време (12 
месеци, 40 сати недељно). По истој Уредби основна плата представља минималан износ зараде који 
запосленима обезбеђује држава. 

Категоризација у научно-истраживачком раду је уведена као подстицај развоју науке. 
Категорија А6 (првобитно Б3) је по почетној замисли требало да буде категорија која обезбеђује 
основну плату на Универзитету (факултетима и институтима) и дефинише шта запослени на 
Универзитету морају да ураде у научном смислу да би зарадили основну плату. Поред услова из 
Табела 1 и 2, категорија А6 садржи неку норму у  виду објављених стручних и научних радова, 
дефинисану посебним актом Министарства. Свака следећа категорија (А5,...,А1) је подразумевала 
основну плату (100%) + награду по учинку (одређени проценат). И ове категорије су такође 
нормативно дефинисане посебним актом Министарства. Тако замишљена расподела зарада, која је 
данас у Складу и са предложеном Стратегијом, приказана је на слици 1 и у Табели 3. 

 
Слика 1. Расподела процентуалног износа зараде (%) запослених на Универзитету и факултетима по категоријама (А). 
Основна плата (50% наука-50% настава) чини 100% и дефинисана је Уредбом за сва звања, а учинак је дефинисан за 

сваку категорију посебним актом надлежног Министарства. 

Табела 3. Kатегоризација истраживача на основу Слике 1. 

Научно звање 

К а т е г о р и ј е   и с т р а ж и в ч а 

А1/Т1 А2/Т2 А3/Т3 А4/Т4 А5/Т5 А6/Т6 

1,75 1,50 1,35 1,25 1,15 1,00 

Научни саветник 52.83 45.29 40,76 37,74 34,71 30,19 

Виши научни 
сарадник 49,02 42,02 37,81 35,01 32,21 28,01 

Научни 
сарадник 44,89 38,48 34,63 32,06 29,50 25,65 

Истраживач 
сарадник 38,08 32,64 29,38 27,20 25,02 21,76 

Истраживач 
приправник 35,51 30,44 27,39 25,36 23,33 20,29 

Стручни 
саветник 34,04 29,17 26,26 24,31 22,37 19,45 

Виши стручни 
сарадник 31,89 27,33 24,60 22,78 20,95 18,22 

Стручни 
сарадник 31,34 26,87 24,18 22,39 20,60 17,91 
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Нажалост, Министарство је врло брзо одустало од првобитног договора, и мимо Синдиката усвојило 
коефицијенте за категорије за све истраживаче (Табела 4). Коефицијенти за А5 и А6 су нижи од 
прописаних што је очигледно кршење Уредбе и Закона о научноистраживачкој делатности - 
еквиваленције звања. Иста табела се стриктно примењује само на истраживаче, а делимично на 
запослене на факултетима. 

Табела 4. Тренутно важећа категоризација истраживача. 

Научно звање 

К а т е г о р и ј е   и с т р а ж и в ч а 

А1/Т1 А2/Т2 А3/Т3 А4/Т4 А5/Т5 А6/Т6 

1,75 1,50 1,35 1,25 1,15 1,00 

Научни саветник 42,27 36,23 32,61 30,19 27,78 24,15 

Виши научни 
сарадник 39,22 33,62 30,25 28,01 25,77 22,41 

Научни 
сарадник 35,90 30,77 27,70 25,65 23,59 20.52 

Истраживач 
сарадник 30,46 26,11 23,50 21,76 20,02 17,41 

Истраживач 
приправник 28,41 24,35 21,91 20,29 18,67 16.23 

Стручни 
саветник 27,24 23,34 21,01 19,45 17,90 15,56 

Виши стручни 
сарадник 25,51 21,87 19,68 18,22 16,76 14,58 

Стручни 
сарадник 25,07 21,49 19,34 17,91 16,48 14,33 

 Последице оваквог рада, на које Синдикат стално указује, а што се огледа и кроз неспремност 
Министарства да са Синдикатом потпише Колективни уговор последњих неколико година, јесте 
огромна разлика у примањима из буџета на основу основне плате и научног учинка (Расподела нето 
зарада, Слика 2). А та разлика је последица селективне (дискриминаторске) примене тренутно 
важећих закона и свих пратећих подзаконских аката. 

 
 

Слика 2. Расподела нето зарада у процентуалном износу (%) на основу категорија истраживача (А) на Универзитетима 
Србије на дан 22.2.2016. 

 
 На овој слици структура основне плате на факултетима од 109,8%. одговара збиру: по Уредби 
100%, плус вишеструка повећања плата у јавним службама од ~7,8% за последњих 5 година, (из 
којих су институти неоправдано изостављени), плус разлика од 2% на основу повећања вредности 
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основице. Вредности зарада на институтима и надокнада свима осталима по категоријама узете су на 
основу актуелних Анекса Уговора за текући пројектни циклус, датих за факултете и институте у 
бруто износима без минулог рада (слика 3). 
 

 
а)                                                                       б) 

Слика 3. Табеле са бруто износима надокнада а) истраживачима са института и б) осталима који учествују на пројектима 
које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

  
Када се све то преведе у нето, добијате комплетну слику неравноправности на Универзитетима у 
Србији (Табела 5). 
 

Табела 5. Нето износи на основу Табеле 2. и Слике 3. 
Зараде истраживача у институтим ангажовани на пројектима у нето износу (без минулог рада) на 
основу Прилога 2 Уговора за период 01.02.2016-31.12.2016. 
Научно звање А1/Т1 А2/Т2 А3/Т3 А4/Т4 А5/Т5 А6/Т6 Без пројекта 
Научни саветник 92406 79354 71523 66302 61082 53251 0 
Виши научни сарадник 85823 73712 66445 61601 56756 49489 0 
Научни сарадник 78657 67570 60917 56482 52047 45395 0 
Истраживач сарадник 66601 57236 51616 47870 44124 38505 0 
Истраживач приправник 62446 53674 48411 44902 41394 36131 0 

Стручни саветник      34682 0 
Виши стручни сарадник      32550 0 

Стручни сарадник      26403 0 
 
Зараде истраживача (основна плата - без пројекта + надокнада по категоријама) у наставним звањима 
на пројектима у нето износу без минулог рада на основу исте табеле 2 и слике 3.б, заједно са 
урачунатим повећањем основне зараде од 2% са краја 2015. 
Наставно звање А1/Т1 А2/Т2 А3/Т3 А4/Т4 А5/Т5 А6/Т6 Без пројекта 
Редовни професор 105058 100468 97713 95878 94041 91287 72926 
Ванредни професор 97477 93218 90662 88958 87254 84699 67660 
Доцент 89257 85357 83017 81458 79898 77558 61960 
Асистент 71781 68487 66510 68220 66660 64321 48722 
Асистент приправник 66476 63391 61540 60306 59072 57221 44881 
        
        
Стручни сарадник      53599 43263 
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МАПА ПУТА - ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ 
 
 1) Драстична последица селективне примене Уредбе и Закона о научноистраживачкој 
делатности (еквиваленције звања) огледа се у следећем: У овом тренутку истраживач А6 на 
факултету има нето лична примања из буџета (основица + наука) већа од истраживача А1 на 
институту у неком научном звању, а при томе и А1 и А6 имају пуно радно време (40 сати 
недељно). Сва примања у највећој мери потичу од истог Министарства, кроз основну плату и 
додатак по учинку. 
 2) Синдиката науке предлаже одбијање сваког Акта или Конкурсног документа који 
подржава досадашњу расподелу, јер расподела зарада приказана на слици 2 урушава 
вредносни систем и циљ научне политике коју ова држава треба да води. Вредносни систем 
коме тежимо треба да награђује најбоље (А1, А2, А3 - слика 1), а не најгоре (А5 и А6 - слика 2). 
До тога се може најједноставније доћи неселективном применом закона и подзаконских аката. 
 3) Синдикат предлаже да се у следећи Конкурс уведу постепено сви елементи 
институционалног финансирања. 
 Као први корак ка томе А6 треба да се дефинише по Уредби као основна плата свих 
запослених на Универзитету у стручним, истраживачким и научним звањима, а да А5 до А1 
имају подстицајна повећања плата (хонораре) по учинку од 15%, 25%, 35%, 50% и 75% у 
односу на А6 (слика 1). 
 Као други корак треба ускладити све категорије и вредности учинка са учинцима 
(хонорарима) на факултетима ради одржања еквиваленције звања. Тиме би престала потреба 
за постојањем две Табеле са слике 3 и довољна би била само једна (слика 3б) којом би свако 
добијао хонорар за учинак у науци поред исте основне плате.  
 Синдикат науке жели да се ове промене реализују одмах, али је свестан да је за 
реализацију сваког предлога потребно време. Зато предлаже да се усклађивање финансирања 
пројеката са постојећим законима и подзаконским актима, а по расподели са слике 1, стави у 
реалан оквир од 3 године, тако да 2019. дочекамо спремни. Остварење овог циља мора пратити 
сукцесивно повећање буџета за науку (апропријација 424) по стопи од 12% годишње у 2017, 
2018 и 2019 години.  
 4) Синдикат науке такође предлаже да се не прихвати предлог губитка категорије 
истраживача уколико не прођу на пројекту, јер је категоризација нешто што је истраживач 
заслужио оним што је урадио, а не оним што ће учинити. 
 5) Синдикат науке предлаже формирање радне групе за промену Закона о 
научноистраживачкој делатности и пратећих аката те његово прилагођавање 
институционалном финансирању. 
 6) Синдикат науке предлаже формирање радне групе за доношење Уредбе о 
нормативима и стандардима услова рада института за делатности које се финансирају из 
буџета. 
 Највећа могућа последица селективног тумачења Закона о научноистраживачкој делатности - 
еквиваленције звања може бити реализована кроз дефинисања радних места у просвети тј. 
високом образовању (http://www.mduls.gov.rs/katalozi-radnih-mesta.php). Наиме, под изговором да 
истраживачи не изводе наставу и не учествују у процесима њене припреме, тражи се да се 
њихова платна група, дефинисана Уредбом, снизи тако да се коефицијент сложености рада умањи за 
најмање 30%. Конкретно, кроз дефинисање платних група тражи се да научни саветник има 
максималан коефицијент сложености једнак асистенту са докторатом: 21,76. Тај захтев је потпуно 
неутемељен (Табела 2) јер истраживачи изводе наставу и учествују у процесима њене припреме, а то 
је дефинисано постојећим Правилником о избору у звања. Једина специфичност је у томе што су све 
њихове наставне активности дефинисане постојећом Уредбом и проистичу из научно-истраживачког 
рада на докторским студијама. Али то не значи да је сложеност рада истраживача другачија, 
поготово не мања од рада на факултетима, већ само да је другачија расподела радних сати у 
оквиру 40-часовне радне недеље. Синдикат науке је, преко надлежног Министарства, већ упутио 
захтев за корекцијом тог става у складу са постојећим законским решењима. 
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 Због оваквих покушаја Синдикат науке апелује на научну јавност и сва релевантна 
научна тела да не дозволе селективну примену Закона о научноистраживачкој делатности и 
принципа еквиваленције звања као универзалне категорије и спрече спровођење Конкурса 
научноистраживачких пројеката и увођење платних група и разреда мимо постојећих 
законских решења. 
 
За Синдикат запослених 
у научноистраживачкој делатности Србије - Синдикат науке 
 
др Драган Маркушев 
члан преговарачког тима Синдиката задужен за преговоре са Владом Републике Србије 
и надлежним Министарствима. 
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Додатак 
 
1) Да ли истраживачи у научним и истраживачким звањима имају наставу у опису свог посла?  
 
 По Уредби учествују у припреми и извођењу наставе. Црвеним су обележене ставке које су 
пренесене у постојећи Правилник за изборе у звања као квалитативни критеријум за изборе у 
научна и истраживачка звања запослених на институтима и факултетима: 

Члан 3.  
Послови припреме и извођења наставе наставника јесу:  
- рад на изради и осавремењавању наставних планова и програма студија које се остварују на 

факултету и универзитету;  
- праћење и примена новина у области наставних метода;  
- извођење предавања и вежби на основним, магистарским, специјалистичким и докторским 

студијама;  
- припрема и извођење предавања и вежби, као и других облика наставе;  
- припрема и обављање испита;  
- консултације са студентима;  
- обављање осталих облика наставе који су утврђени програмом наставног предмета и статутом 

факултета;  
- организовање појединачног и заједничког научног, односно уметничког рада са студентима;  
- менторство у изради дипломског рада;  
- менторски рад са студентима магистарских, односно докторских студија;  
- учешће у раду комисије за одобравање, оцену или одбрану магистарског рада, односно докторске 

дисертације;  
- остваривање наставе на студијама за иновацију знања, као и на студијама за остваривање 

програма стручног усавршавања;  
- иновације у настави;  
- сарадња са сарадницима у току остваривања свих облика наставе;  
- учешће у раду катедре, наставно-научног, односно наставно-уметничког већа, изборног већа и 

других стручних органа и комисија факултета и универзитета.  
 

Члан 4.  
Послови припреме и извођења наставе сарадника јесу:  
- припрема и извођење облика наставе на основним, специјалистичким, магистарским и докторским 

студијама, осим предавања и испита;  
- остваривање облика наставе на студијама за иновацију знања, као и на студијама за остваривање 

програма стручног образовања и усавршавања;  
- стално стручно и научно усавршавање;  
- учествовање у раду катедре, наставно-научног, односно наставно-уметничког већа и других 

стручних органа и комисија факултета и универзитета.  
 

Члан 5.  
Научноистраживачки, односно уметнички послови јесу послови научноистраживачког, односно 

уметничког рада који за циљ имају подизање квалитета извођења наставе било у практичном или 
теоријском облику, и то:  

- стално стручно и научно усавршавање;  
- праћење домаће и стране литературе;  
- писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената;  
- објављивање научних, стручних, односно уметничких радова;  
- учествовање у раду на научно-истраживачким, развојним, односно уметничким пројектима;  
- развијање лабораторија, као и пројектовање лабораторијских инсталација и уређаја;  

- учешће у комисијама за избор наставника и сарадника, и др. 
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2) Комплетна важећа Уредба са корекцијом коефицијената 
 

Уредбa о нормативима и стандардима услова рада 
универзитета и факултета за делатности које се финансирају 

из буџета  
Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 15/2002, 

100/2004 и 26/2005.  

 
I. УВОДНА ОДРЕДБА  

 
Члан 1.  

Овом уредбом утврђују се: нормативи и стандарди наставних и ненаставних радника; нормативи и 
стандарди трошкова пословања и начин обрачуна материјалних средстава и средстава за плате и 
коефицијенти за обрачун и исплату плата универзитетима и факултетима, за делатности које се 
финансирају из буџета.  

 
II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ БРОЈА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

 
Члан 2.  

Наставник, односно сарадник у оквиру пуног радног времена припрема и изводи наставу и 
научноистраживачки, односно уметнички рад у циљу одржавања и повећања квалитета наставе.  

 
Члан 3.  

Послови припреме и извођења наставе наставника јесу:  
- рад на изради и осавремењавању наставних планова и програма студија које се остварују на 

факултету и универзитету;  
- праћење и примена новина у области наставних метода;  
- извођење предавања и вежби на основним, магистарским, специјалистичким и докторским 

студијама;  
- припрема и извођење предавања и вежби, као и других облика наставе;  
- припрема и обављање испита;  
- консултације са студентима;  
- обављање осталих облика наставе који су утврђени програмом наставног предмета и статутом 

факултета;  
- организовање појединачног и заједничког научног, односно уметничког рада са студентима;  
- менторство у изради дипломског рада;  
- менторски рад са студентима магистарских, односно докторских студија;  
- учешће у раду комисије за одобравање, оцену или одбрану магистарског рада, односно докторске 

дисертације;  
- остваривање наставе на студијама за иновацију знања, као и на студијама за остваривање 

програма стручног усавршавања;  
- иновације у настави;  
- сарадња са сарадницима у току остваривања свих облика наставе;  
- учешће у раду катедре, наставно-научног, односно наставно-уметничког већа, изборног већа и 

других стручних органа и комисија факултета и универзитета.  
 

Члан 4.  
Послови припреме и извођења наставе сарадника јесу:  
- припрема и извођење облика наставе на основним, специјалистичким, магистарским и докторским 

студијама, осим предавања и испита;  
- остваривање облика наставе на студијама за иновацију знања, као и на студијама за остваривање 

програма стручног образовања и усавршавања;  
- стално стручно и научно усавршавање;  



11 

 

- учествовање у раду катедре, наставно-научног, односно наставно-уметничког већа и других 
стручних органа и комисија факултета и универзитета.  

 
Члан 5.  

Научноистраживачки, односно уметнички послови јесу послови научноистраживачког, односно 
уметничког рада који за циљ имају подизање квалитета извођења наставе било у практичном или 
теоријском облику, и то:  

- стално стручно и научно усавршавање;  
- праћење домаће и стране литературе;  
- писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената;  
- објављивање научних, стручних, односно уметничких радова;  
- учествовање у раду на научно-истраживачким, развојним, односно уметничким пројектима;  
- развијање лабораторија, као и пројектовање лабораторијских инсталација и уређаја;  
- учешће у комисијама за избор наставника и сарадника, и др.  

 
Члан 6.  

Структура и потребно време за обављање појединих послова научноистраживачког рада, односно 
уметничког рада и послова наставе наставника и сарадника који су засновали радни однос са пуним 
радним временом на факултету, а који се уређују са по 20 часова седмично у оквиру 40-часовног 
седмичног радног времена, ближе се уређују општим актом факултета, у складу са законом.  

Седмични послови наставе наставника и сарадника нормативно се уређују увођењем норма-часова, 
и то:  

- 6 норма часова за предавање седмично, и  
- 10 норма часова за вежбе седмично.  

 
Члан 7.  

Норматив за послове наставе утврђује се на основу нормативно-наставних група за предавање и 
вежбе, у складу са овом уредбом.  

Број студената у нормативно-наставним групама за предавања и вежбе утврђује се према групама 
факултета.  

Број часова седмично наставе по нормативно-наставној групи за факултет је просечан седмични 
фонд часова по наставним плановима факултета у току семестра.  

За факултете наука седмични фонд часова од 26 до 30 признаје се као 30 часова седмично.  
За факултете уметности признаје се седмични фонд по наставном плану, а највише до 40 часова 

седмично.  
 

Члан 8.  
Нормативне групе факултета, односно факултети по којима се формирају нормативне-наставне 

групе за предавање и вежбе јесу:  
1. Нормативна група  
- правни факултети, и  
- факултети политичких наука  
2. Нормативна група  
- економски факултет  
3. Нормативна група  
- факултети физичке културе,  
- факултети одбране и заштите,  
- дефектолошки факултет,  
- факултет организационих наука,  
- технички факултети у Чачку и Зрењанину, и  
- факултет заштите на раду  
4. Нормативна група  
- пољопривредни факултети, и  
- шумарски факултет  
5. Нормативна група  
- грађевински факултети,  
- архитектонски факултети,  
- машински факултети,  
- електротехнички факултети,  
- саобраћајни факултет,  
- рударско-геолошки, и  
- технолошко-металуршки факултети  
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6. Нормативна група  
- медицински факултети,  
- стоматолошки факултет,  
- фармацеутски факултет, и  
- факултет ветеринарске медицине  
7. Нормативна група  
- природно-математички факултети  
8. Нормативна група  
- филозофски факултети,  
- филолошки факултети, и  
- учитељски факултети  
9. Нормативна група  
- факултети уметности  

 
Члан 9.  

Нормативно-наставне групе за предавање и вежбе по нормативним групама факултета, и по 
годинама основних студија јесу:  

 
1. Нормативна група  

наставне групе  године студија  

за  1. 
годину  

2. годину  3. годину  4. годину  5. годину  

предавања  140  105  85  65  55  

вежбе  50  45  40  35  30  
 
2. Нормативна група  

наставне групе  године студија  

за  1. 
годину  

2. годину  3. годину  4. годину  5. годину  

предавања  110  85  65  50  40  

вежбе  40  35  30  30  25  
 
3. Нормативна група  

наставне групе  године студија  

за  1. 
годину  

2. годину  3. годину  4. годину  5. годину  

предавања  95  75  55  45  35  

вежбе  35  30  25  25  20  
 
 
4. Нормативна група  

наставне групе  године студија  

за  1. 
годину  

2. годину  3. годину  4. годину  5. годину  

предавања  90  70  50  40  30  

вежбе  30  25  20  15  15  
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5. Нормативна група  

наставне 
групе  године студија  

за  1. 
годину  

2. 
годину  

3. 
годину  

4. 
годину  

5. 
годину  

6. годину  

предавања  85  65  45  35  25  25  

вежбе  25  20  15  10  10  10  
 
6. Нормативна група  

наставне 
групе  

године студија  

за  1. 
годину  

2. 
годину  

3. 
годину  

4. 
годину  

5. 
годину  

6. годину  

предавања  80  60  45  30  25  25  

вежбе  25  20  15  10  10  10  
 
7. Нормативна група  

наставне групе  године студија  

за  1. годину  2. годину  3. годину  4. годину  5. годину  

предавања  70  50  40  30  25  

вежбе  25  20  15  10  10  
 
8. Нормативна група  

наставне групе  године студија  

за  1. годину  2. годину  3. годину  4. годину  5. годину  

предавања  60  40  30  20  20  

вежбе  20  15  10  10  10  
 
 
 
 
 
9. Нормативна група  

наставне групе  године студија  

за  све године студија  

предавања  12  

вежбе  5  
 

Члан 10.  
Број нормативно-наставних група за предавања и вежбе, за факултет, утврђује се на основу броја 

први пут уписаних студената који се финансирају из буџета Републике по годинама основних студија.  
Уколико је одлуком Владе Републике Србије одобрен упис студената мањи од наставне групе 

прописане за ту нормативну групу, уписани број студената треба да представља комплетну наставну 
групу.  
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При одређивању броја нормативних група за предавања и вежбе, уколико се појави остатак 
студената - остатак чини нову нормативну групу.  

 
Члан 11.  

Број нормативно-наставних група за предавања, за факултет за сваку годину основних студија, 
утврђује се на тај начин што се број студената те године подели са бројем студената у нормативно-
наставној групи за предавања, утврђених овом уредбом.  

 
Члан 12.  

Број нормативно-наставних група за вежбе, за факултет за сваку годину студија, утврђује се на тај 
начин што се број студента те године подели са бројем студената у нормативно-наставној групи за 
вежбе, утврђеним овом уредбом.  

 
Члан 13.  

Укупан седмични број норма-часова предавања утврђује се као збир производа броја обрачунатих 
нормативно-наставних група за обављање предавања по семестрима и годинама студија и просечног 
седмичног броја часова предавања по семестрима утврђеног наставним планом факултета.  

 
Члан 14.  

Укупан седмични број норма-часова вежби утврђује се као збир производа броја обрачунатих 
нормативно-наставних група за обављање вежби по семестрима и годинама студија и просечног 
седмичног броја часова вежби по семестрима утврђеног наставним планом факултета.  

 
Члан 15.  

Норматив потребног броја наставника за извођење наставе на факултету утврђује се као количник 
укупног броја норма-часова предавања и норматива седмичног оптерећења наставника.  

 
Члан 16.  

Норматив потребног броја сарадника за извођење вежби на факултету утврђује се као количник 
укупног броја норма-часова вежби и норматива седмичног оптерећења сарадника.  

 
Члан 17.  

Норматив потребног броја наставника и сарадника за извођење наставе на основним студијама на 
факултету представља збир норматива потребног броја наставника и норматива потребног броја 
сарадника.  

 
 
 

Члан 18.  
Остваривање дела наставе факултета на другим факултетима обрачунаваће се факултету који 

изводи наставу у складу са нормативно-наставним групама факултета за који се изводи настава, на 
основу њиховог међусобно закљученог уговора.  

 
Члан 19.  

Број стално запослених наставника и сарадника на факултету, у смислу ове уредбе, је број 
наставника и сарадника запослених са пуним радним временом, до броја одобреног од Министарства 
просвете и спорта, у тренутку обрачуна по овој уредби.  

 
Члан 20.  

Уколико је норматив броја наставника и сарадника, за факултет од прве до девете нормативне групе, 
већи (односно мањи) од броја стално запослених наставника и сарадника, број наставника и сарадника 
који се финансира добија се када се за 25% разлике између нормативног броја наставника и сарадника 
и стварног броја наставника и сарадника увећа број стално запослених наставника и сарадника 
(односно када се за исти проценат ове разлике увећа нормативни број наставника и сарадника).  

 
III. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ БРОЈА НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ И ФАКУЛТЕТУ  
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Члан 21.  
Норматив броја ненаставних радника за обављање административно-техничких и других послова 

ван наставе у складу са општим актом факултета, факултету се утврђује као збир најмање десет 
радника за обављање основних послова и следећег броја радника:  

- на сваких десет стално запослених наставника и сарадника по један радник,  
- на сваких 300 студената по један радник,  
- на сваких 800 метара квадратних површине зграда којима факултет располаже увећаних за однос 

површине лабораторијског простора и укупне површине факултета по један радник,  
- по свакој лабораторији по један радник,  
- на сваких 15.000 библиотечких јединица по један радник, и  
- по свакој посебној згради, односно улазу са портирском службом по три радника.  

 
Члан 22.  

Факултету који обавља послове за више факултета, као и факултету који има посебних 
специфичности у извођењу наставе, број потребних радника за обављање тих послова одобрава 
Министарство просвете и спорта, при чему укупан број ненаставних радника не може бити већи од 
броја финансираних ненаставних радника до ступања на снагу ове уредбе.  

 
Члан 23.  

Норматив броја радника који се финансира преко универзитета за извршавање програма рада у 
складу са општим актом универзитета, утврђује се као збир најмање десет радника за обављање 
основних послова и следећег броја радника:  

- на сваких 500 стално запослених наставника и сарадника факултета у саставу универзитета по 
један радник,  

- на сваких 5000 студената, уписаних на основним и магистарским студијама на факултетима у 
саставу универзитета који се финансирају из буџета, по један радник,  

- број радника одобрен од Министарства просвете и спорта за рад у информационим центрима 
универзитета,  

- број радника универзитетске организације одобрен од Министарства просвете и спорта, за 
организације преко које универзитет обавља своју делатност,  

- по свакој згради којом располаже универзитет по три радника, и  
- на сваких 800 метара квадратних, површине зграде којом универзитет располаже по један радник.  

 
Члан 24.  

Број стално запослених радника у универзитетској организацији (универзитетске библиотеке, Завод 
за физику техничких факултета и др.) преко које универзитет обавља делатност финансира се у складу 
са посебним актом Министарства просвете и спорта, при чему се полази од критеријума за зараде 
запослених и критеријума за материјалне трошкове који важе за факултете и универзитете.  

 
IV. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА ФАКУЛТЕТА, 

ОДНОСНО УНИВЕРЗИТЕТА  
 

Члан 25.  
Стални расходи и накнаде у натури који су независни од обима обављања делатности универзитета, 

односно факултета јесу:  
- комуналне услуге - коришћење градског земљишта,  
- трошкови платног промета и банкарских услуга,  
- трошкови путовања.  
Трошкови из става 1. овог члана надокнађују се у целости.  

 
Члан 26.  

Средства за капитално одржавање грађевинских објеката и опреме одређују се на основу 
одговарајућих законских прописа.  

 
Члан 27.  

Осигурање имовине и лица универзитета и његових чланова чија се делатност финансира из буџета, 
обезбеђују се преко универзитета.  

 
Члан 28.  
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Факултету, на име издавачке делатности, на годишњем нивоу обезбеђују се средства од 1.500 
динара по стално запосленом наставнику и сараднику факултета у саставу универзитета. Факултети се 
могу договорити да се један део издавачке делатности обавља и на универзитету, при чему се, у 
одговарајућој сразмери, ова одобрена средства користе и за ову намену. Факултети и универзитет су 
обавезни да на крају дате школске године поднесу извештај о трошењу одобрених средстава.  

 
Члан 29.  

Средства за инвестиционо и текуће одржавање утврђују се на годишњем нивоу у износу од 60 
динара по квадратном метру површине грађевинских објеката факултета, односно универзитета у 
једнаким месечним ратама.  

Акт о коришћењу ових средстава (критеријуми за расподелу, начин коришћења, износ средстава по 
приоритетима, износ средстава по студенту који се финансира из буџета и сл.) доноси Министарство 
просвете и спорта.  

За неодложне интервенције универзитету обезбеђују се средства према стварним трошковима.  
Расподелу средстава из ст. 1. и 2. овог члана врши Министарство просвете и спорта. Факултетима се 

средства за текуће одржавање одобравају највише до нивоа процентуалног учешћа средстава 
обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу факултета.  

 
Члан 30.  

Средства за међународну сарадњу, набавку страних часописа и књига, чланарине међународних 
асоцијација и стручних организација, обезбеђују се факултету у износу од 1.800 динара годишње, по 
стално запосленом наставнику и сараднику. Факултетима се ова средства одобравају највише до нивоа 
процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у 
укупном приходу факултета.  

Средства за ове намене за универзитет утврђује Министарство просвете и спорта на основу 
усаглашеног предлога универзитета у Републици Србији. Акт о коришћењу ових средстава (критеријум 
за расподелу, начин коришћења, износ средстава и сл.) доноси Министарство просвете и спорта на 
основу предлога универзитета у Републици Србији.  

 
Члан 31.  

Средства за материјале за образовање, културу и рекреацију као и средства за опрему за 
образовање, културу и рекреацију - за ваннаставне активности студената обезбеђују се факултету у 
износу од 100 динара годишње по први пут уписаном студенту основних студија. Министарство 
просвете и спорта одобрава факултетима ова средства на бази предложеног плана активности у датој 
школској години. Факултети су обавезни да на крају школске године поднесу извештај о трошењу ових 
средстава.  

Факултетима се ова средства додају највише до нивоа процентуалног учешћа средстава 
обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у укупном приходу факултета.  

 
Члан 32.  

Укупни расходи пословања факултета, изузимајући расходе из чл. 25, 26, 27, 28, 29, 30. и 31. ове 
уредбе и исказане расходе по основу исплате ауторских хонорара, надокнађују се факултету до нивоа 
процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у 
укупном приходу факултета.  

При утврђивању учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете и спорта у 
укупном приходу факултета рачунају се и средства добијена од Министарства просвете и спорта преко 
других факултета, односно универзитета.  

Средства за финансирање теренске наставе, која је саставни део планова и програма студирања на 
одговарајућим факултетима, обезбеђују се посебним актом Министарства просвете и спорта.  

 
Члан 33.  

Укупни расходи пословања који се обезбеђују преко универзитета, изузимајући расходе из чл. 25, 26, 
27, 28, 29. и 30. ове уредбе и исказане расходе исплате ауторских хонорара, обезбеђују се до нивоа 
процентуалног учешћа средстава обезбеђених преко Министарства просвете и спорта у укупном 
приходу универзитета, односно универзитетске организације преко које универзитет обавља своју 
делатност.  

При утврђивању учешћа средстава обезбеђених универзитету преко Министарства просвете и 
спорта у укупном приходу универзитета, узимају се у обзир и средства посредно добијена од 
Министарства просвете и спорта преко другог универзитета, односно факултета.  
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V. НАЧИН ОБРАЧУНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ 
ТРОШКОВЕ  

 
Члан 34.  

Средства за плате наставника и сарадника факултета утврђују се као производ броја наставника и 
сарадника који се финансира факултету, просечног коефицијента сложености за стално запослене и 
основице за обрачун плата утврђене у складу са важећим прописима.  

На овако утврђене плате додају се сви додаци на плату утврђени чланом 5. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама.  

 
Члан 35.  

Просечан коефицијент сложености добија се када се збир производа броја наставника и сарадника 
стално запослених по структури, и одговарајућег коефицијента сложености за ту структуру наставних 
радника према члану 41. ове уредбе подели бројем стално запослених.  

 
Члан 36.  

Универзитету, односно факултету утврђују се средства за плате ненаставних радника, као производ 
броја ненаставних радника који се финансира из буџета, просечног коефицијента сложености за стално 
запослене ненаставне раднике и основице за обрачун зарада утврђене у складу са важећим 
прописима.  

Члан 37.  
Просечан коефицијент сложености ненаставних радника добија се када се збир производа броја 

ненаставних радника у сталном радном односу по структури и одговарајућег коефицијента сложености 
за ту структуру радника према Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама ("Службени гласник РС", број 44/2001), подели бројем стално запослених.  

 
Члан 38.  

Запосленима на факултету,односно универзитету увећавају се обрачунате плате по основу 
руковођења, и то за:  

- ректору универзитета 40%;  
- проректору, декану факултета 30%;  
- директору, руководиоцу института, генералном секретару универзитета, продекану 20%;  
- шефу катедре, секретару установе, шефу рачуноводства, шефу студија, шефу кабинета ректора 

10%, и  
- шефу одсека групе или службе 5%.  

 
Члан 39.  

Обрачун плата радника универзитета, односно факултета као и обрачун средтава за покриће 
трошкова пословања врши се сваког месеца.  

 
Члан 40.  

Влада Републике Србије утврђује број студената на магистарским, односно докторским студијама 
који се финансира из буџета на бази школарине.  

 
Члан 41.  

Коефицијенти сложености рада за финансирање плата наставника и сарадника факултета и 
универзитета у складу са чл. 6. и 9. ове уредбе јесу: 

 

1. Редовни професор, самостални уметнички сарадник и 
научни саветник са докторатом 26,64 

2.  Ванредни професор, виши научни сарадник, виши 
уметнички сарадник са докторатом 24,72 

3. Самостални стручни сарадник на академији или 
факултету уметности са докторатом 24,24 
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4. Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, 
библиотекар саветник, генерални секретар универзитета 
са докторатом 22,63 

5.  Виши стручни сарадник на академији или факултету 
уметности са докторатом  19,96 

6. Асистент доктор наука 19,20 

7.  Виши предавач или виши лектор на факултету 18,50 

8.  Асистент магистар, истраживач - сарадник, асистент - 
уметнички сарадник, предавач 17,80 

9. Стручни сарадник на академији или факултету уметности 17,45 

10. Асистент - приправник 16,40 

11.  Стручни сарадник 15,80 
 

Члан 42.  
Износ средстава за плате наставника и сарадника, утврђен на основу чл. 34. до 41. ове уредбе 

представља минимални ниво средстава којима држава финансира рад факултета и универзитета.  
Уколико се актом Владе Републике Србије предвиди мањи број студената који се финансира из 

буџета у односу на претходну школску годину, износ средстава за плате наставника и сарадника 
смањује се процентуално за половину процентуалног смањења броја студената који се финансирају из 
буџета.  

 
Члан 43.  

Нормативи и коефицијенти сложености рада по овој уредби представљају основ за финансирање 
рада факултета и универзитета. Факултети и универзитети својим појединачним колективним 
уговорима и општим актима уређују расподелу овако добијених средстава. Средства добијена за 
покриће расхода из чл. 25. до 31. ове уредбе не могу се користити за плате запослених.  

 
Члан 43а 

Изузетно, у 2004. години, додатна средства из текуће буџетске резерве за финансирање текућих 
расхода универзитета и факултета, расподелиће се по појединим факултетима и универзитетима 
полазећи од средстава обезбеђених из текуће буџетске резерве и сопствених прихода остварених по 
годишњем извештају факултета и универзитета за 2003. годину. 

Средства из става 1. овог члана расподелиће се решењем министра надлежног за послове просвете 
и спорта појединим универзитетима и факултетима, осим универзитету и факултетима за које се 
средства за текуће расходе обезбеђују у буџету Аутономне покрајине Војводине. 

 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 44.  

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе, у делу који се односи на наставнике и 
сараднике универзитета и факултета, одредбе члана 2. тачка 4. и члана 3. тачка 4. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", 
број 44/2001).  

 
Члан 45.  

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о нормативима и стандардима услова 
рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета Републике ("Службени 
гласник РС", број 10/95).  
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Члан 46.  
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Србије".  
Na osnovu člana 58. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), člana 8. 
Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01 i 62/06) i člana 42. 
stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05−ispravka i 101/07),  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vlada donosi 
 

U R E D B U 
 

O IZMENI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I 
FAKULTETA ZA DELATNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA 

 
 

Član 1. 
 

 U Uredbi o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se 
finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS”, br. 15/02, 100/04, 26/05 i 38/07), član 41. menja se i glasi: 
 
 „Koeficijenti složenosti rada za finansiranje plata nastavnika i saradnika fakulteta i univerziteta u 
skladu sa čl. 6. i 9. ove uredbe jesu: 
 

1. Redovni profesor, samostalni umetnički saradnik i naučni 
savetnik sa doktoratom 30,19 

2.  Vanredni profesor, viši naučni saradnik, viši umetnički 
saradnik sa doktoratom 28,01 

3. Samostalni stručni saradnik na akademiji ili fakultetu 
umetnosti sa doktoratom 27,46 

4. Docent, naučni saradnik, umetnički saradnik, bibliotekar 
savetnik, generalni sekretar univerziteta sa doktoratom 25,65 

5.  Viši stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti sa 
doktoratom  22,62 

6. Asistent doktor nauka 21,75 

7.  Viši predavač ili viši lektor na fakultetu 20,96 

8.  Asistent magistar, istraživač − saradnik, asistent − umetnički 
saradnik, predavač 20,17 

9. Stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti 19,78 
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10. Asistent − pripravnik 18,58 

11.  Stručni saradnik 17,91.” 
 
 

Član 2. 
 

 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike 
Srbije”, a primenjuje se počev od isplate plate za novembar 2007. godine. 
 

05 Broj: 110-1568/2005-6 
U Beogradu, 29. novembra 2007.  godine 

 
 

V L A D A 
 
 

Tačnost prepisa overava 
ZAMENIK 

GENERALNOG SEKRETARA 
Dragan Blešić 

POTPREDSEDNIK 
 
 

Božidar Đelić, s.r. 
 
 
 


