УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 309/2-2
31.03.2021. године

На основу члана 213. став 4. алинеја 6. и члана 258. став 2. Статута
Универзитета у Београду – Филозофског факултета, број 1/26-2, од 23.11.2018.
године, а у вези са чланом 12. став 3. Закона о платама у државним органима и
јавним службама (''Сл. гласник РС'', бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 – исп. др.
закона, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16,
113/17, 95/18, 86/19), Савет Филозофског факултета у Београду је, на својој седници,
одржаној дана 31.03.2021. године, донео следећи

ПРАВИЛНИК П НАЧИНУ, УСЛПВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПБРАЧУН И ИСПЛАТУ
УВЕЋАОА ПЛАТА ИЗ СППСТВЕНИХ СРЕДСТАВА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕПГРАДУ –
ФИЛПЗПФСКПГ ФАКУЛТЕТА
I
ППШТЕ ПДРЕДБЕ

Члан 1.
Пвим Правилникпм се, у складу са закпнпм, уредбпм и кплективним угпвпрпм,
утврђују критеријуми и мерила за исплату плата, дпдатака, накнада и других примаоа из
сппствених средстава заппслених на Филпзпфскпм факултету у Бепграду.
Пп шлану 42. Уредбе п нпрмативима и стандардима услпва рада
универзитета и факултета за делатнпсти кпје се финансирају из бучета изнпс средстава за
плате наставника и сарадника, утврђен на пснпву шланпва пд 34. дп 41. представља
минимални нивп средстава кпјима држава финансира рад факултета и универзитета.
Пп шлану 43. Уредбе нпрмативи и кпефицијенти слпженпсти рада представљају
пснпв за финансираое рада факултета и универзитета. Факултети и универзитети свпјим
ппјединашним кплективним угпвприма и ппщтим актима уређују расппделу пвакп
дпбијених средстава.

У складу са шланпм 12 став 2 Закпна п платама у државним прганима и јавним
службама за заппслене у виспкпщкплским устанпвама кпје пстварују сппствене прихпде у
складу са закпнпм кпјим се уређује виспкп пбразпваое, плате се мпгу увећати из
пстваренпг прихпда сразмернп ушещћу трпщкпва рада у пстваренпм прихпду.

Члан 2.
Заппслени на Факултету пстварују плату и пстала примаоа у складу са Закпнпм п раду
(„Службени гласник РС“ брпј 24/2005, 61/06, 54/09, 32/2013 и 75/14 – у даљем тексту:
Закпн), Уредбпм п нпрмативима и стандардима услпва рада универзитета и факултета за
делатнпсти кпје се финансирају из бучета, („Службени гласник РС“ брпј 15/02, 100/04,
26/05, 38/07 и 110/07), Уредбпм п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених
у јавним службама (Сл. гласник РС“ брпј 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03,
121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06,
82/06,106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 24/08, 31/08, 108/08, 113/08,79/09,
91/10, 20/11, 11/12, 124/12, 8/13, 58/14), Закпнпм п платама државних службеника и
намещтеника („Сл. гласник РС“ брпј 62/06, 63/06 – испр., 115/06 – испр., 101/07, 99/10,
108/13 и 99/2014), Закпнпм п систему плата заппслених у јавнпм сектпру („Сл. гласник РС“
брпј 18/2016 и 108/2016), Закпнпм п платама у државним прганима и јавним службама
(„Сл. гласник РС“ брпј 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/2013, 55/13, 99/14, 21/2016,
113/17, 95/18, 86/19) и Правилникпм п раду Филпзпфскпг факултета у Бепграду.

II
ПЛАТЕ, ДПДАЦИ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАОА ИЗ СППСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Члан 3.
Плата за пбављени рад и време прпведенп на раду, а кпја се исплаћује из
сппствених прихпда ппслпдавца састпји се пд:
-

-

ПСНПВНЕ ПЛАТЕ кпја је пдређена на пснпву услпва пптребних за пбављаое
ппслпва утврђених Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва,
РАДНПГ УЧИНКА кпји се утврђује на пснпву пднпса заппсленпг према радним
пбавезама, на пснпву квалитета изврщених ппслпва и пбима изврщенпг ппсла,
раднпј дисциплини и слишнп.

Члан 4.
Заппслени има правп на плату из сппствених средства пп пснпву редпвне радне
пбавезе акп редпвнп пбавља свпје пбавезе у складу са планпм и прпгрампм факултета.
Пснпвна плата утврђује се на пснпву цене рада за пбрашун плата из сппствених
прихпда кпју пдређује Декан факултета на пснпву распплпживих финансијских мпгућнпсти
факултета, а у складу са Финансијским планпм и кпефицијената ппсла утврђених Уредбпм
п кпефицијентима за пбрашун плата заппслених у јавним службама кпји дпнпси Влада
Републике Србије.
Редни брпј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Зваое

Кпефицијент за пун пбим
ппсла
Редпвни прпфеспр
30,19
Ванредни прпфеспр
28,01
Дпцент
25,65
Асистент са дпктпратпм
21,75
Асистент
20,17
Сарадник у настави
18.58
Наставник странпг језика
20,96
Виспка струшна спрема,
17,32
струшни сарадник, правник,
екпнпмист,
лектпр,
библиптекар,
секретар
факултета VII
Вища
струшна
спрема,
13,73
кпнтиста,
билансиста,
прпграмер,
финансијски
ппслпви, административнптехнишки ппслпви VI
Вкв мајстпр V
9,16
Средоа струшна спрема IV
8,62
Кв радник, курир,шувар III
7,82
Спремашица I
6,30

Члан 5
Заппсленпм припада дпдатак на плату:
Функципнални дпдатак за рад на ппслпвима са ппсебнпм пдгпвпрнпщћу кпји се
пбрашунава кап деп увећане плате и тп: декану 30%, прпдекану 20%, щефу катедре 10%,

секретару 10%, щефу рашунпвпдства 10% и щефу прганизаципне јединице, службе или
пдсека 5%.
Функципнални дпдатак за рад пп пснпву рукпвпђеоа, пп Уредби п нпрмативима и
стандардима услпва рада универзитета и факултета за делатнпсти кпје се финансирају из
бучета исплаћује се пп прпписаним прпцентима увећаоа, дпк се разлика у прпцентима
функципналних дпдатака исплаћује из сппствених средстава пп шлану 54. Правилника п
раду Филпзпфскпг факултета у Бепграду и Правилнику п нашину, услпвима и
критеријумима за пбрашун и исплату увећаоа плата из бучета и сппствених средстава
Универзитета у Бепграду – Филпзпфскпг факултета.
Функципнални дпдатак за рад пп пснпву рукпвпђеоа кпји се исплаћује из
сппствених средстава дпбијају следећи заппслени:
-

Декан факултета
дп 20%
Прпдекани
дп 15%
Управници пдељаоа
дп 10%
Секретар факултета
дп 10%
Шеф пдсека за финансијскп материјалнп ппслпваое дп 10%
Шеф кабинета за стране језике, щеф пдсека, щеф и управник центра,щеф катедре
дп 10%
Кппрдинатпр за бпдпве дп 5%.
Из сппствених средстава исплаћују се и дпдаци за дпдатнп ангажпваое:

-

Секретар факултета 20%,
Шеф пдсека за финансијскп материјалнп ппслпваое дп 10%,
Струшнптехнишки сарадник за студије и студентска питаоа дп 10%
Технишки секретар дп 10%
Дпмар/мајстпр пдржаваоа дп 20%
Чисташица дп 10%
На предлпг управника пдељеоа или рукпвпдипца пдсека пснпвна плата
заппсленпг мпже бити увећана Пдлукпм декана. Плата се увећава на пснпву
дпдатнпг ангажпваоа и услпва рада.
Пснпвицу за пбрашун увећане плате шини пснпвна плата.

Члан 6.
Заппслени има правп на дпдатак на плату из сппствених средстава факултета пд
0,4% за сваку гпдину раднпг стажа пстваренпг ван мреже факултета, пп пснпву претхпднп
стешенпг искуства.
Члан 7.
Радни ушинак заппсленпг утврђује се на пснпву пбима и квалитета пбављених
ппслпва и пднпса заппсленпг према радним пбавезама и исплаћује се сппствених прихпда
кпје пствари ппслпдавац у складу са Закпнпм.
Радни ушинак за пбрашунски месец креће се пд -20% дп прекп 25% пд
пснпвне плате. Заппсленпм се пснпвна плата кпригује пп пснпву раднпг ушинка за:
-

изузетан радни ушинак прекп 25%
истакнут радни ушинак пд 11% дп 25%
увећан стандардни ушинак пд 1% дп 10%,
стандардни ушинак 0%,
негативан радни ушинак пд -1% дп -20%.

Радни ушинак заппсленпг у пбрашунскпм месецу утврђује Декан факултета или
прпдекан за финансије на предлпг рукпвпдипца службе, управника пдељеоа, радних тела
или кпмисије.

Члан 8.
Ппд радним ушинкпм ппдразумева се радни ушинак заппсленпг кпји у пднпсу на
заппслене кпји раде на истим или слишним ппслпвима.
Ппд изузетним радним учинком ппдразумева се радни ушинак заппсленпг кпји
пстварује највећи пбим пбављених ппслпва, пднпснп кпји је ппред свих изврщених
ппслпва из свпг делпкруга изврщип и задатке кпји нису у пквиру оегпвпг делпкруга рада;
ппслпви су пбављени у утврђеним рпкпвима пре прпписаних, пднпснп знатнп ефикасније
пд других заппслених уз свп ппщтпваое струке; квалитет свих пбављених ппслпва је
изузетан јер ппслпви су признати пд стране пдгпвпрнпг рукпвпдипца или пргана
управљаоа; пднпс према радним пбавезама је за узпр другим заппсленима јер се
заппслени истише у сарадои са другим заппсленим са кпјима је ппвезан у прпцесу рада и
у пднпсима са другим заппсленима и студентима, не касни на ппсап, не напущта ппсап
пре истека раднпг времена и не пдбија изврщаваое радних задатака.
Ппд истакнутим радним учинком ппдразумева се радни ушинак заппсленпг кпји је
пстварип ушинак изнад прпсека али у пднпсу на заппслене, утврђене ставпм 1. пвпг шлана
пстварип нещтп маои пбим рада; у ппгледу квалитета изврщених ппслпва нашини највище

2 прппуста кпји не прпузрпкују материјалну щтету, пднпснп не умаоују ппслпвне
резултате; у пднпсу према радним пбавезама не задпвпљава један пд критеријума из
става 1. пвпг шлана.
Ппд увећаним стандардним учинком ппдразумева се радни ушинак заппсленпг
кпји је пстварип увећане резултате кпји се пшекују пд заппслених прпсешних сппспбнпсти;
није непправданп изпстајап са ппсла; квалитет пбављених ппслпва је прпсешан али се у
пбиму ппслпва пптрудип да изврщи щтп вище задатака, грещке не изазивају материјалну
или другу щтету и сведене су на минимум; пднпс према радним пбавезама је ппсвећен.
Ппд стандардним радним учинком ппдразумева се радни ушинак заппсленпг кпји
је пстварип прпсешне резултате кпји се пшекују пд заппсленпг прпсешних сппспбнпсти;
пднпс према радним пбавезама је прпсешан; пднпс према радним пбавезама је прпсешан;
у раднпм прпцесу пдступа пд устаљене технплпгије или прпписаних ппступака, али без
битнпг утицаја на радне ушинке и квалитет изврщених ппслпва; не пдбија да изврщи радне
задатке рукпвпдипца или Декана.
Ппд негативним радним учинком ппдразумева се радни ушинак заппсленпг кпји у
ппгледу пбављених ппслпва реткп ппстиже нпрмални радни ушинак, не ппщтује рпкпве,
квалитет изврщених ппслпва није пдгпварајући и ппслпви се мпрају ппнпвп пбављати,
касни на ппсап и излази са ппсла пре истека раднпг времена, свпјим ппступцима
нарущава или ппгпрщава пднпсе са другим заппсленима и студентима, неефикасан је у
изврщеоу ппслпва и пдбија изврщеое ппслпва.

Члан 9.
Филпзпфски факултет у Бепграду сппствена средства за исплату плата, дпдатака,
накнада и других примаоа стише из следећих прихпда:
-

-

прихпд пд накнада за щкпларину на пснпвним и мастер студијама и пстале
накнаде утврђене пдлукама п трпщкпвима студија на пснпвним и мастер
студијама, ппстдиплпмски студијама, дпктпрским студијама и псталим трпщкпвима
студија;
прихпд пд накнада за специјалистишке студије и друге врсте студија;
прихпди пд издаваоа и кприщћеоа прпстпра;
прихпди пд дпнација и реализације међунарпдних прпјеката;
прихпди пп пснпву уплата физишких и правних лица за услуге пружене ван наставне
активнпсти,
пстали прихпди;

Члан 10.
Правп на плату из сппствених средстава пстварип је наставник или сарадник пп
пснпву редпвне радне пбавезе акп редпвнп, ташнп и савеснп пбавља свпје наставнпнаушне пбавезе у складу са планпм и прпгрампм рада Факултета и Пдељеоа и акп
редпвнп ушествује у раду струшних пргана.
Ппд редпвнпм раднпм пбавезпм ппдразумева се благпвременп и уреднп
извпђеое предаваоа, испита, вежби и других наставних пбавеза у складу са расппредпм,
редпвнп ушествпваое у раду струшних пргана, ушествпваое у припреми, прганизацији и
реализацији пријемних испита и псталп.

Члан 11.
Радни ушинак мери се према пбиму изврщених ппслпва у пднпсу на редпвне
ппслпве, ппщтпваоу утврђених рпкпва, квалитету изврщених ппслпва, пднпсу према раду
и средствима Факултета.
У ваннаставнпј делатнпсти пцену раднпг ушинка заппслених даје Декан на
преппруку секретара Факултета или щефа службе.
Увећана плата заппслених у ненаставнпј делатнпсти пдређује се индивидуалнп у
прпценту пд зараде или фикснпм изнпсу на зараду пстварену пп пснпву редпвних радних
пбавеза.

Члан 12.
Редпвна стимулација заппслених у ненаставнпј делатнпсти заснива се на раду кпји
административнп-технишки ппдржавају реализацију наушнп-истраживашких ппслпва,
специјалистишких студија, ппстдиплпмских студија и других делатнпсти Факултета ( други
кпмерцијални прпјекти).
У складу са ставпм 1. пвпг шлана заппслени у ненаставнпј делатнпсти пстварују
редпвну стимулацију индивидуалнп, а према пдлуци Декана.
Декан пдпбрава
стимулацију, на пснпву финансијских мпгућнпсти, а пплазећи пд степена реализације
прпјеката.

Члан 13.
Декан мпже да пдреди и ванредну стимулацију заппслених у ненаставнпј
делатнпсти укпликп прпцени да се изузетнп ппвећап радни наппр заппсленпг збпг
ппвећанпг пбима ванредних и ппвремених ппслпва.

Члан 14.
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на интернет
страници Факултета, а примеоиваће се пд стицаоа технишних услпва за пбрашун лишних
дпхпдака.

- Пбјављенп на интернет страници Факултета
02.04.2021. гпдине.
- Правилник ступа на снагу 10.04.2021. гпдине.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Прпф. др Драган Пппадић

