
 
У складу са одредбама члана 197. и 199. Закона о раду, чл. 600-629 Закона о облигационим односима и 
члана 144. Статута Универзитета у Београду – Физичког факултета, Савет Физичког факултета на четвртој 
ванредној седници одржаној 28. октобра  2019. године,  доноси   
  
  

Правилник о поступку ангажовања лица по основу уговора о делу и уговора о 
привременим и повременим пословима 

 
 

Члан 1. 
  
 
Физички факултет може закључити са одређеним лицем уговор о делу ради обављања послова који су 
ван делатности факултета. У складу са мишљењем Министарства рада и социјалне политике, бр. 011-00-
69/2011-02, послови ван делатности послодавца су послови који нису систематизовани правилником о 
организацији и систематизацији послова код послодавца. 
 
У складу са одредбама члана 197. Закона о раду, Физички факултет може закључити уговор о обављању 
привремених и повремених послова за обављање оних послова који су по својој природи такви да не 
трају дуже од 120 радних дана у календарској години. Послови који се обављају по основу уговора о 
привременим и повременим пословима могу да буду из делатности или ван делатности факултета али 
овим уговором се не заснива радни однос. 
 
 

Члан 2. 
  
Предмет уговора о делу је самостална израда или поправка одређене ствари, самостално вршење 
одређеног физичког или интелектуалног посла.    
  

Члан 3. 
 

Уговор о делу се закључује у писаном облику и може се закључити са било којим физичким лицем и то: 
са лицем које је у радном односу код послодавца, са лицем запосленим код другог послодавца, 
корисником пензије, студентом, незапосленим лицем и др. 
 
Уговор о обављању привремених и повремених послова може се закључити са: незапосленим лицем, 
запосленим који ради непуно радно време, корисником старосне пензије, као и са лицем које је члан 
омладинске или студентске задруге у складу са прописима о задругама. 
 

Члан 4. 
 
Приходи по основу уговора о делу имају карактер других прихода који по својој природи чине доходак 
физичког лица, сходно одредбама Закона о порезу на доходак грађана и чији је порески третман уређен 
чланом 85. став 1. тачка 1. овог закона. Уговором се може прецизирати и исплата одређених трошкова 
које је лице имало у току извршења уговореног посла. 
 



Накнаде по основу уговора о обављању привремених и повремених послова са аспекта Закона о порезу 
на доходак грађана сматрају се или зарадом, сходно члану 13, став 2 овог закона или осталим 
приходима, сходно члану 85. став 1. тачка 2. овог закона. 
 
 

Члан 5. 
 
Уколико се укаже потреба за ангажовањем лица по уговору о делу или по уговору о привременим и 
повременим пословима, овлашћена лица покрећу поступак за избор лица које ће бити ангажовано. 
Овлашћеним лицима за ове намене сматрају се декан, продекани и руководиоци пројеката. 
 
Критеријуми за избор лица које ће бити ангажовано су: неопходне вештине, компетентност, висина 
накнаде за обављени посао, време потребно за завршетак посла и др. 
 

Члан 6. 
 

Приликом избора лица које ће бити ангажовано по основу уговора о делу или по основу привремених и 
повремених послова, мора се поштовати процедура за уједначено поступање. 
 
Овлашћено лице прикупља три понуде за извршење посла по уговору о делу и бира најповољнију у 
складу са критеријумима из члана 5. овог правилника. 
 
Уколико због специфичности посла нема могућности прибављања три понуде, овлашћено лице 
потписује изјаву да нема никакав приватни интерес и да изабрано лице испуњава све задате 
критеријуме за добро извршење посла. 
 

Члан 7. 

Приватни интерес је било каква корист или погодност за запосленог на Физичком факултету или са њим 
повезаног лица.  
  
 

Члан 8. 
  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет презентацији Физичког 
факултета.  
   
 
   
  

Београд,  октобар 2019.  
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Физичког факултета  
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