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Поводом Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/20) 
којом је проглашено ванредне стања на територији Р. Србије, услед епидемије вируса 
Covid-19, као и на основу усмене препоруке са седнице Сената Универзитета који је 
електронски одржан 8.04.2020. године, Колегијум Факултета предлаже Савету Факултета 
доношење следеће 
 
 

О Д Л У К Е 
 
 

 
 Исплата плате запосленима на Факултету, за време трајања ванредне ситуације,   
вршиће се сходно финансијским могућностима и стању на рачуну Факултета. 
 По престанку ванредног стања и стабилизације рачуна Факултета плате 
запосленима ће се исплаћивати сходно Правилнику о финансирању и обрачуну плата 
запослених на Факултету организационих наука, при чему ће се у периоду након 
престанка ванредног стања сукцесивно вршити исплата неисплаћеног дела плата, а у 
складу са могућностима, односно стањем на рачуну сопствених прихода. 
 Задужују се декан Факултета, проф. др Милија Сукновић и продекан за 
организацију и финансије проф. др Александар Марковић, да у сарадњи руководиоцима 
Службе за финансијске послове и Службе за рачуноводствене послове, врше процену 
стања на рачуну Факутлета, као и да врше исплате плата запосленима у складу са 
тренутим финансијским стањем на рачуну. 

Приликом процене могућности исплате плата потребно је да се води рачуна о 
преузетим обавезама по питању плаћања различитих расхода Факултета, одредаба о 
минималној заради запослених, као и других позитивних прописа. 
 
 
 Образложење: 

Услед проглашеног ванредног стања изазваног епидемијом вируса Covid-19, 
дошло је до неизвесности и погоршања стања у привреди на територији Р. Србије, које 
утиче и на Факултет. Услед тренутног стања у привреди, значајно су смањени сопствени 
приходи Факултета, а нарочито приходи од школарина који плаћају самофинансирајући 
студенти, као и други приходи које Факултет стиче у складу са ценовницима , на сва три 
нивоа студија на Факултету. Приходи од школарине, чине највећи део сопствених 
прихода Факултета. Наведена ситуација доводи до значајног поремећаја у новчаним 
токовима Факултета.  
 Поред наведеног, Факултет има обавезу да изврши плаћања свих рачуна  у 
наредном периоду, на основу раније преузетих обавеза, нарочито узимајући у обзир 
њихово евидентирање у Централном регистру фактура. Ове обавезе се морају у 
потпуности реализовати до дана доспелости, јер би у супротном Факултетски рачун био 
у блокади. 
 На основу свега горе наведеног предлаже се доношење одлуке као у диспозитиву. 
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