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КРАГУЈЕВАЦ 

Савет Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, на основу 

члана 146. Статута Факултета инжењерских наука (01 -1/2262 од 02.07.2018.), са 
Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета инжењерских наука (01 -
1 /31 0 3- 1 од21 . 0 9.201 8. године) донео ј е 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЛИЧНИМ 

ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Члан 1. 

У делу Правилника о личним примањима запослених на Факултету 

инжењерс1<их наука Универзитета у Крагујевцу, под називом "ОСТАЛА 

ПРИМАЊА" мењају се чланови 17. и 18. та 1<0 да сада гласе: 

ОСТ АЛА ПРИМАЊА 

Члан 17. 

Запосленом се исплаћују следећа примања која не чине зараду: 

1. Отпремнина при престанку радног односа ради коришћења права на 
пензију, у висини две просечне зараде по запосленом , у Републици Србији 

према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 

статисти1<у, на дан када се доноси одлу~<а о и сплати отпремнине; 

2. Накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже 

породице, односно члановима уже породице у случају смрти запосленог 

(чланом уже породице сматрају се брачни друг и деца), у висини трошкова које 

признаје Фонд пензијско-инвалидс 1<0г осигурања; 

3. Накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења у 

висини разлике зараде коју остварује на основу уговора и зараде коју би 

остварио да ради ; 

4. Солидарну помоћ у случају: 

- настанка трајне тешке инвалидности, у висини две просечне зараде у 

Републици Србији ; 



- привремене спречености за рад , због болести или повреде на раду , дуже од З 

месеца, у висини једне просечне зараде у Републици Србији; 

- набавке медицинских помагала , хирурш1шх интервенција и набавке лекова 

ван позитивне здравствене листе у висини до једне просечне зараде у 

Републици Србији, једном у току I<алендарске године; 

- уништења или оштећења имовине услед елементарне непогоде у висини до 
једне просечне зараде у Републици Србији; 

- остале помоћи запосленима у висини до једне просечне зараде у Републици 

Србији. 

5. Јубиларну награду у години када наврши 10, 20 или ЗО година рада 
оствареног у радном односу на Факултету инжењерс1шх нау1<а Универзитета у 

Крагујевцу: 

- за 10 година рада - 50% просечне зараде; 

- за 20 година рада - једну просечну зараду; 

- за ЗО година рада - једну и по просечну зараду. 

Право на јубиларну награду има запослени који до дана исплате пуни потребан 

број година рада на ФаI<ултету. Јубиларна награда се исплаћује поводом Дана 

Фа1<ултета. 

Просечном зарадом из става 1., од тач1<е 4. до тачI<е 5. овог члана сматра се 
просечна зарада по запосленом остварена на ФаI<ултету у претходном месецу. 

Солидарна помоћ се исплаћује на лични захтев запосленог, који је дужан уз 

захтев да достави одговарајућу доI<ументацију ради оправдања захтева. 

Одлу1<у о исплати солидарне помоћи доноси декан Факултета или лице 1<0ј е он 

овласти а на основу образложеног мишљења комисије која се формира одлуком 

де1<ана Фа 1<ултета. 

Члан 18. 

Поред исплата које се из сопствених прихода исплаћују кроз зараду и 1<оје су 

набројане у овом Правилнику, запосленом се могу исплатити и средства на 

име: 

1. поклона за Божић и Нову Годину у вредности чија ће висина бити одређена 
одлуком декана у складу са финансијс1шм могућностима Факултета ; 

2. поклона запосленој за Дан жена у вредности чија ће висина бити одређена 
одлу~юм деI<ана у складу са финансијс1шм могућностима Факултета; 

З. поклона деци запосленог старости до 15 година живота за Божић и Нову 
Годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен За1<оном којим се 

уређује порез на дохода1< грађан а; 

4. премије запосленом за 1<0лективно осигурање од последица незгода и 

колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција, које 



су наступиле за време рада, односно у време доласка и одласка са рада, у 

висини утврђеној За1<0ном. 

Члан 2. 

У осталом делу Правилник о личним примањима запослених на Факултету 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, остаје непромењен. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

страници Факултета. 


