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П Р А В И Л Н И К  
о критеријумима за исплату дела зараде из сопствених прихода, накнади 

трошкова и осталим примањима запослених 
 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником уређују се критеријуми за исплату дела зараде који се 
исплаћује из сопствених средстава Факултета, исплата ауторских хонорара, накнаде за 
учествовање наставника и сарадника на стручним и научним скуповима у земљи и 
иностранству, плаћено одсуство наставника и сарадника за стручно усавршавање у 
иностранству, накнада трошкова и друга примања запослених. 
     
  Зарада 
 

Члан 2. 
 Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са 
законом, овим Правилником и уговором о раду. 
 Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од основне зараде, 
дела зараде за радни учинак и увећане зараде. 
  

Члан 3. 
 Основна зарада се одређује на основу услова утврђених актом о 
систематизацији радних места потребних за рад на пословима за које је запослени 
закључио уговор о раду и времена проведеног на раду.  

Радни учинак одређује се на основу квалитета и обима обављеног посла, као и 
односа запосленог према радним обавезама.  
  

Члан 4. 
 Критеријуми за увећање зараде по основу радног учинка наставног особља су: 

- Степен  ангажовања у настави, за наставника; 
- Степен  ангажовања у настави, за сарадника; 
- Степен реaлизације наставних активности за наставника и сарадника; 
- Рад на пружању услуга трећим лицима, у складу са закљученим уговорима, 

односно актима Факултета; 
- Остале активности: промотивне активности, организовање научних 

конференција и скупова, организовање округлих столова, аплицирање за 
научноистраживачке пројекте и др., у складу са обимом ангажовања, по 
одлуци декана Факултета. 

 
Члан 5. 

 Степен ангажовања у настави, за наставника обухвата: 
- Извођење наставе на другом предмету - 10% на основни коефицијент у семестру 

у коме се изводи настава; 
- Извођење наставе на трећем предмету - 10% на основни коефицијент у семестру 

у коме се изводи настава; 
- Уколико два или више наставника заједнички изводе наставу на предмету, 

увећање зараде врши се у проценту који је сразмеран извођењу наставе у 
семестру у коме се изводи настава; 

- Уколико наставник изводи вежбе на једном или више предмета, увећање зараде 
врши се за 5% на основни коефицијент, у семестру у коме се изводи настава. 
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Члан 6. 
Степен  ангажовања у настави, за сарадника обухвата: 

- Извођење вежби на другом предмету  - 5% на основи коефицијент у семестру у 
коме се изводи настава; 

- Извођење вежби на трећем предмету  - 5% на основи коефицијент у семестру у 
коме се изводи настава. 

Члан 7. 
Степен реализације наставних активности за наставника и сарадника на мастер 

академским студијама, представља производ цене рада и следећих коефицијената: 
- Час предавања  ........................................................................................................ 0,5 
- Час вежби  .............................................................................................................  0,20 
- Испит (редовни, пријемни, допунски)  ................................................................. 0,3 
- Ментору за руковођење, Извештаја о оцени рада и одбрани рада .................... 3,5 
- Члану Комисије за писање Извештаја о оцени рада и за одбрану рада  ............ 1,0 

Настава на наставном предмету мастер академских студија организује се за 
више од пет кандидата.  

Када наставни предмет оптира пет и мање кандидата настава се организује као  
консултативна настава. 

За одржану консултативну наставу наставнику припада надокнада за 20% 
предвиђеног фонда предавања.   

Одредбе из става 1. и 4. овог члана неће се примењивати када се извођење 
студијског програма финансира из других извора, у циљу избегавања двоструког 
финансирања.  

Члан 7а. 
Степен релизације наставних активности за наставника на магистарским 

студијама, представља производ цене рада и следећих коефицијената: 
- Ментору за руковођење, писање Извештаја о оцени рада и одбрани рада ......  3,0  
- Члану Комисије за одбрану рада  .........................................................................  1,0 

Члан 7б. 
По основу увећаног радног ангажовања, право на увећање зараде за 10% на 

основни коефицијент имају: 
- Уредник научног часописа Факултета Економски хоризонти;  
- Председник Комисије за обезбеђење квалитета Факултета; 
- Директор Центра за економска истраживања; 
- Директор Центра за издавачку делатност.  

У случају да једна особа обавља више функција, коефицијенат се увећава за 
10% 

 
Члан 7в. 

Степен реaлизације наставних активности за наставника на докторским 
студијама, представља производ цене рада коју утврђује Влада РС и следећих 
коефицијената: 

- Час предавања ......................................................................................................... 1,3  
- Испит (редовни, пријемни, допунски)  ................................................................. 0,8 
- Ментору за одбрану СИР-а .................................................................................... 2,0 
- Коментору за одбрану СИР-а ................................................................................ 1,5 
- Ментору за чланство у Комисији за одбрану Другог докторантског  

колоквијума ............................................................................................................. 2,0 
- Коментору за чланство у Комисији за одбрану  
- Другог докторантског колоквијума ...................................................................... 1,5 
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- Председнику и члановима Комисије за писање Извештаја о оцени  
научне заснованости теме и испуњености услова кандидата  ............................ 1,5 

- Председнику и члановима Комисије за писање Извештаја о урађеној  
докторској дисертацији .......................................................................................... 2,0 

- Ментору за руковођење израдом докторске дисертације  ................................ 12,0  
- Председнику и члановима Комисије за одбрану докторске дисертације ......... 2,5 

 
 Када наставни предмет оптира пет и мање кандидата настава се организује као 
консултативна настава. 
 За одржану консултативну наставу наставнику припада надокнада за 5 часова 
предавања. 

Члан 7г. 
 По основу додатног ангажовања наставника за учешће у комисији избор у 
истраживачко звање и у комисији за оцену ипуњености услова за избор у научно 
звање, наставник има право на увећање зараде у износу који представља производ цене 
рада коју утврђује Влада РС и следећих коефицијената: 

1) Писање Извештаја за избор у звање Истраживач-приправник: 
- Председнику Комисије  .........................................................................................  0,5 
- Првом и другом члану Комисије  .........................................................................  0,4 
2) Писање Извештаја за избор у звање Истраживач-сарадник: 
- Председнику Комисије  .........................................................................................  1,6 
- Првом и другом члану Комисије  .........................................................................  1,2 
3) Писање Извештаја о оцени испуњености услова за избор у научно звање Научни 

сарадник: 
- Председнику Комисије  .........................................................................................  2,3 
- Првом и другом члану Комисије  .........................................................................  1,8 
4) Писање Извештаја о оцени испуњености услова за избор у научно звање Виши 

научни сарадник: 
- Председнику Комисије  .........................................................................................  3,5 
- Првом и другом члану Комисије  .........................................................................  2,6 
5) Писање Извештаја о оцени испуњености услова за избор у научно звање Научни 

саветник: 
- Председнику Комисије  .........................................................................................  4,7 
- Првом и другом члану Комисије  .........................................................................  3,5 

 
 Право на увећање зараде из ст. 1. овог члана неће се примењивати, у случају 
када се примењују одредбе из чл. 15а. Правилника о висини трошкова студија и врсти 
и висини других накнада на Економском факултету у Крагујевцу. 
 

Члан 8. 
  Елементи за увећање зараде ваннаставног особља по основу радног учинка су: 

- обим рада и квалитет извршеног посла, у складу са законом; 
- рад на пословима пружања услуга трећим лицима, у складу са закљученим 

уговорима, односно актима Факултета; 
 

Члан 9. 
За повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине зарада запосленог 

може да се умањи до 20% од основне зараде, изрицањем новчане казне, у складу са 
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одредбама Закона о раду и Правилника Факултета о раду и дисциплинској 
одговорности запослених. 

 
Члан 10. 

О умањењу зараде одлучује декан Факултета решењем.  
 
Обрачун и исплата  средстава по сопственим пројектима Факултета 

 
Члан  11. 

Критеријуми за обрачун и исплату средстава по сопственим пројектима 
Факултета који су усвојени од стране Наставно-научног већа и Савета Факултета, 
дефинишу се наведеним пројектима. 

 
 
 
Накнада за учествовање на стручном и научном скупу v земљи 
 

Члан 12. 
На основу одлуке Већа Факултета о оправданости учешћа наставника, односно 

сарадника на стручном или научном скупу у земљи, декан Факултета доноси одлуку о 
висини накнаде трошкова превоза, смештаја и котизације, а највише до 10.000,00 
динара по запосленом, у току једне календарске године.  

Наставник, односно сарадник Факултета у току једне календарске године може 
више пута користити средства Факултета, али укупна коришћена средства не могу 
прелазити висину износа наведеног у претходном ставу. 

Поред накнаде из става 1., наставник, односно сарадник има право и на 
дневнице, у складу са чл. 20. овог Правилника. 

 
Накнада за учествовање на стручном и научном скупу у иностранству 
 

Члан 13. 
На основу одлуке Већа Факултета о оправданости учешћу наставника, односно 

сарадника на стручном или научном скупу у иностранству са прихваћеним и 
рецензираним радом, декан доноси одлуку о висини накнаде превоза, смештаја и 
котизације, највише до 600 евра по запосленом, у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС. 

Наставник, односно сарадник Факултета у току две календарске године може 
више пута користити средства Факултета, али укупна коришћена средства не могу 
прелазити висину износа наведеног у претходном ставу. 

 
Члан 14. 

Наставник Факултета има право на накнаду трошкова израде библиографије 
цитираности, по поднетом захтеву, једанпут у току једног изборног периода . 
 
Накнада трошкова 

Члан 15. 
 Запослени има право на накнаду трошкова у следећим случајевима: 

1. За долазак и одлазак са рада; 
2. За време проведено на службеном путу у земљи и иностранству. 
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Превоз 
Члан 16. 

 Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка и одласка са 
рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, у градском и приградском 
саобраћају на територији града Крагујевца, а највише до висине цене месечне превозне 
карте. 
 Када запослени ради доласка на посао и одласка са посла користи међуградски 
превоз, има право на надокнаду стварних трошкова доласка и повратка на посао. 
 Висина трошкова превоза се утврђује на основу адресе становања, која се 
утврђује увидом у личну карту или у адресу која је наведена у уговору о раду и на 
основу потврде о висини цене претплатне карте овлашћеног превозника. 
 Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не може 
да утиче на увећање трошкова превоза које је Факултет дужан да накнади запосленом у 
тренутку закључења уговора о раду, без сагласности Факултета. 
 
Службени пут у земљи 

 
Члан 17. 

Под службеним путем у земљи подразумева се пут који је на основу налога за 
службени пут извршио запослени у обављању послова у име и за рачун Факултета, 
изван свог места рада.  

Члан 18. 
За време проведено на службеном путу у земљи, запослени има право на 

накнаду трошкова превоза, ноћења  (смештаја) и дневнице. 
 
Дневница  

Члан 19. 
Запослени нема право на дневницу ако је на службеном путу провео мање од 8 

часова, или је остатак времена код путовања преко 24 часа мањи од 8 часова. 
Запослени има право на 50% пуне дневнице ако је на службеном путу провео од 

8 до 12 часова, или је остатак времена код путовања преко 24 часа од 8 до 12 часова. 
Запослени има право на пуну дневницу за сваких 24 часа проведених на 

службеном путу и за остатак времена од најмање 12 часова.  
Дневница се исплаћује у висини неопорезивог износа. 

 
Трошкови ноћења (смештаја) 

 
Члан 20. 

Запосленом који је упућен на службено путовање, признају се трошкови 
смештаја (ноћење и доручак) према приложеним рачунима, за хотел до 4 звездице.  

Запосленом који у року од 5 радних дана по престанку службеног пута не 
поднесе рачуне, не могу се признати трошкови смештаја. 

   
Трошкови превоза 

Члан 21. 
Запосленом који је упућен на службено путовање, признају се трошкови 

превоза у висини стварних трошкова превоза према приложеним рачунима превозника 
у јавном саобраћају (карте за авион, аутобуска карта, возна карта на железници...). 
Уколико запослени не приложи рачуне о трошковима превоза у јавном саобраћају у 
року од 5 радних дана, признају му се трошкови повратне аутобуске карте. 

 Третман трошкова превоза имају и издаци за аеродромске таксе, путарине, 
жетони за излазак на перон и сл. 



6 
 

Члан 22. 
Ако су трошкови службеног пута делимично обезбеђени из других извора, 

запослени има право на накнаду сразмерних трошкова. 
 
Употреба сопственог возила на службеном путовању 
 

Члан 23. 
Право на накнаду трошкова превоза сопственим аутомобилом  има запослени 

кога декан упути на службено путовање сопственим возилом.  
У налогу за коришћење сопственог возила у службене сврхе обавезно се наводи: 

тип возила и регистарски број, број пређених колометара на бројчанику пре и по 
завршетку путовања, називи места у која су обављена путовања. 

У случају када запослени користи сопствени аутомобил на службеном путу, 
накнада за употребу аутомобила утврђује се у висини до 30% цене једног литра супер-
бензина за сваки пређени километар, а највише до неопорезивог износа по закону. 
 
Службено путовање у иностранство, 

 
Члан 24. 

Запослени има право на службено путовање у иностранство на основу 
претходно издатог  налога за службено путовање у иностранство. 

Запосленом се може исплатити аконтација за службено путовање у 
иностранство у висини процењених трошкова.  

Одредбе претходног члана за аконтацију за службено 
 путовање у земљи, примењују се и на аконтацију за службено путовање у 

инострансву.  
 Запослени има право на накнаду трошкова за време проведено на службеном 
путу у иностранству, под условима и на начин прописан Уредбом Владе РС, а у висини 
прописаној у Прилогу 1 (Списак дневница по страним државама) који се додаје након 
текста овог Правилника, као његов саставни део.  
 Исплата аконтације и исплата по коначном обрачуну трошкова службеног 
путовања у инострство врши се у девизама или у динарима, уз сагласност лица које иде 
на службено путовање. 
 
Друга примања запослених 
 

Члан 25. 
 Факултет је дужан да исплати запосленом:  
 1. отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, 
у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, с тим да тако 
исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код 
послодавца, у моменту исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене 
у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније;  
 Исплата отпремнине врши се у року од 30 дана од дана престанка радног 
односа;  
 2. накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а 
члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова који признаје 
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање;  
 3. накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења на начин и 
у висини утврђеној општим актом послодавца;  
 4. солидарну помоћ у случају:  
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− настанка трајне тешке инвалидности, у висини две просечне плате, једном у 
току календарске године;  

− привремене спречености за рад услед болести или повреде на раду дуже од три 
месеца, у висини једне просечне плате једном у току календарске године;  

− набавке медицинских помагала, хируршких интервенција и набавке лекова ван 
позитивне здравствене листе, у висини једне просечне плате, једном у току 
календарске године;  

 5. јубиларну награду у години када наврши 10, 20 или 30 година рада на 
Факултету, у износу:  

− пола просечне плате - за 10 година рада,  
− једне просечне плате - за 20 година рада,  
− једне и по просечне плате - за 30 година рада.  

 Исплата јубиларних награда се врши једном годишње на дан установе.  
 Просечном платом из тач. 4 и 5. овог члана сматра се просечна плата по 
запосленом остварена у установи у претходном месецу у односу на месец исплате 
солидарне помоћи или исплате јубиларне награде, односно просечна зарада у 
Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 
статистику у моменту исплате солидарне помоћи или исплате јубиларне награде, ако је 
то повољније по запосленог.  
 Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се: брачни друг и деца. 
 

Члан 26. 
Факултет, из сопствених прихода, може: 

1. Деци запосленог, старости до 11 година живота, да обезбеди поклон за нову 
годину, у вредности до неопорезованог износа који је предвиђен законом којим 
се уређује порез на доходак грађана; 

2. Запосленој жени да исплати за Дан жена новчани износ, према финансијским 
могућностима Факултета;  

3. Запосленом исплати премију за колективно осигурање од последица незгода и 
колективно осигурање за случај теже болести и хируршких интервенција, које 
су наступиле за време рада, односно у време доласка и одласка са рада, у висини 
утврђеној законом; 

4. Запосленом да исплати новчану помоћ до висине једне просечне зараде у 
Републици Србији у случајевима: 
- Дуже или теже болести запосленог или члана уже породице; 
- Здравствене рехабилитације запосленог и члана уже породице; 
- За куповину лекова и лечење запосленог или члана уже породице; 
- За помоћ у случају штете од елементарних непогода. 
Под чланом уже породице подразумевају се брачни друг и деца запосленог. 
Накнада по тачки 4. исплаћује се на лични захтев запосленог, који је дужан уз 
захтев  да достави одговарајућу документацију ради оправдавања захтева. 

 
Члан 27. 

 Даном ступања на сангу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
критеријумима за исплату дела зараде из сопствених прихода, накнади трошкова и 
осталим примањима запослених, Савет Економског факултета у Крагујевцу, број 
3133/3 од 02.12.2011. године, број 2515/6 од 05.10.2012. године, број 337/11 од 
11.02.2013. године, број 2645/6 од 04.10.2013. године, 2535/3 од 17.09.2014. године, 
број 1905/3 од 07.07.2015. године, број 3040/3 од 20.11.2015. године, број 555/7 од 
07.03.2016. године, број 3880/7 од 29.12.2016. године и број 944/3 од 28.03.2017. 
године. 
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Члан 28. 
           Правилник ступа на снагу осмог дана након објављивања у Библиотеци 
Факултета.  
            
 САВЕТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, број 1780/4 од 
06.07.2018. године,  број 2650/3 од 30.09.2019. године, број 310/3 од 04.02.2020 године 
и број 200/4 од 04.02.2021. године. 
                                                           
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Проф. др Биљана Јовковић 

 
Доставити: 

- Декану Факултета 
- Продекану за финансије 
- Служби за материјaлно-финансијско пословање 
- Архиви Факултета 



ПРИЛОГ 1  -  СПИСАК ДНЕВНИЦА ПО СТРАНИМ ДРЖАВАМА  

Редни 

број 
Земља Валута 

Висина 

дневнице 

1 2 3 4 

1 

  

  

  

Демократска Република Авганистан     

- за места:     

- Кабул САД долара 35 

- за остала места САД долара 18 

2 

  

  

  

Република Албанија     

- за места:     

- Тирана САД долара 50 

- за остала места САД долара 21 

3 

  

  

  

Алжирска Демократска и Народна Република     

- за места:     

- Алжир, Оран и Анаба САД долара 50 

- за остала места САД долара 21 

4 

  

  

  

Народна Република Ангола     

- за места:     

- Луанда САД долара 90 

- за остала места САД долара 40 

5 

  

  

  

  

Република Аргентина     

- за места:     

- Буенос Аирес и Барилохе САД долара 102 

- Мендоса и Розарио САД долара 85 

- за остала места САД долара 74 

6 

  

  

  

Аустралија     

- за места:     

- Сиднеј, Камбера и Мелбурн Аустралијских долара 75 

- за остала места Аустралијских долара 63 

7 

  

Република Аустрија     

- за сва места евро 58 

8 

  

  

  

Република Азербејџан     

- за места:     

- Баку САД долара 60 

- за остала места САД долара 13 

9 

  

Бахреин     

- за сва места САД долара 68 

10 

  

  

  

  

Народна Република Бангладеш     

- за места:     

- Дака САД долара 60 

- Читагонг САД долара 39 

- за остала места САД долара 20 

11 

  

Република Белорусија     

- за сва места САД долара 55 

12 

  

Краљевина Белгија     

- за сва места евро 103 

13 

  

  

  

Народна Република Бенин     

- за места:     

- Котону САД долара 55 

- за остала места САД долара 30 

14 

  

  

  

  

Република Боливија     

- за места:     

- Ла Паз САД долара 60 

- Санта Круз САД долара 40 

- за остала места САД долара 22 

15 

  

  

  

Република Боцуана     

- за места:     

- Габерон и Маун САД долара 44 

- за остала места САД долара 30 

16 

  

  

  

Федеративна Република Бразил     

- за места:     

- Рио де Жанеиро, Сао Паоло, Ресифе, Манаунс, 

Салвадор, Кампинас, Бразилија 
САД долара 95 

- за остала места САД долара 75 



17 

  

Република Бугарска     

- за сва места евро 62 

18 

  

  

  

Република Бурунди     

- за места:     

- Буџамбура САД долара 72 

- за остала места САД долара 21 

19 

  

  

  

Централна Афричка Република     

- за места:     

- Банги САД долара 68 

- за остала места САД долара 25 

20 

  

  

  

  

Република Чад     

- за места:     

- Нџамена САД долара 55 

- Сарб САД долара 33 

- за остала места САД долара 30 

21 

  

Чиле     

- за сва места САД долара 75 

22 

  

  

  

  

Чешка Република     

- за места:     

- Праг евро 74 

- Карлове Вари евро 41 

- за остала места евро 34 

23 

  

Краљевина Данска     

- за сва места Данских круна 580 

24 

  

  

  

  

  

  

Арапска Република Египат     

- за места:     

- Каиро САД долара 71 

- Луксор САД долара 89 

- Асуан САД долара 85 

- Александрија САД долара 65 

- за остала места САД долара 51 

25 

  

  

  

  

  

Република Еквадор     

- за места:     

- Кито САД долара 65 

- Квајакил САД долара 70 

- Киенса САД долара 60 

- за остала места САД долара 30 

26 

  

  

  

  

Република Екваторијална Гвинеја     

- за места:     

- Малабо САД долара 50 

- Бата САД долара 35 

- за остала места САД долара 26 

27 

  

  

  

  

Доминиканска Република     

- за места:     

- Санта Доминго и Пуерто Плата САД долара 62 

- Сантиаго и Самана САД долара 103 

- за остала места САД долара 35 

28 

  

  

  

Република Салвадор     

- за места:     

- Сан Салвадор САД долара 55 

- за остала места САД долара 28 

29 

  

  

  

Социјалистичка Етиопија     

- за места:     

- Адис Абеба САД долара 55 

- за остала места САД долара 19 

30 

  

  

  

  

Република Филипини     

- за места:     

- Манила САД долара 80 

- Давао, Багио, Калаџан, Цебу, Ладаг, Таклобан, 

Банау и Тернате 
САД долара 43 

- за остала места САД долара 25 

31 

  

Република Финска     

- за сва места евро 75 

32 

  

  

Република Француска     

- за места:     

- Париз евро 98 



  - за остала места евро 84 

33 

  

  

  

  

  

Габонска Република     

- за места:     

- Либервил и Порт Жантил САД долара 59 

- Ламбарен САД долара 53 

- Франсвил и Ојем САД долара 43 

- за остала места САД долара 36 

34 

  

  

  

  

  

Република Гана     

- за места:     

- Акра САД долара 60 

- Кумас САД долара 39 

- Такоради и Тамале САД долара 32 

- за остала места САД долара 24 

35 

  

  

  

  

Буркина Фасо     

- за места:     

- Угадугу САД долара 55 

- Бобо-Диуласо САД долара 40 

- за остала места САД долара 25 

36 

  

  

  

Република Грчка     

- за места:     

- Атина евро 50 

- за остала места евро 40 

37 

  

  

  

Кооперативна Република Гвајана     

- за места:     

- Џорџтаун САД долара 50 

- за остала места САД долара 23 

38 

  

  

  

Република Гватемала     

- за места:     

- Гватемала Сити САД долара 50 

- за остала места САД долар 25 

39 

  

  

  

Република Гвинеја     

- за места:     

- Конакри САД долара 70 

- за остала места САД долара 30 

40 

  

  

  

Република Гвинеја Бисао     

- за места:     

- Бисао САД долара 44 

- за остала места САД долара 18 

41 

  

Република Грузија     

- за сва места САД долара 75 

42 

  

  

  

Република Хаити     

- за места:     

- Порт Пренс САД долара 63 

- за остала места САД долара 36 

43 

  

Краљевина Холандија     

- за сва места евро 79 

44 

  

  

  

  

Република Хондурас     

- за места:     

- Тегусигалпа САД долара 72 

- Сан Педро Сула САД долара 49 

- за остала места САД долара 24 

45 

  

  

  

  

Република Индија     

- за места:     

- Калкута САД долара 71 

- Бомбај, Мадрас, Њу Делхи САД долара 74 

- за остала места САД долара 31 

46 

  

  

  

Република Индонезија     

- за места:     

- Џакарта и Бали САД долара 77 

- за остала места САД долара 48 

47 

  

Исламска Република Иран     

- за сва места САД долара 70 

48 

  

Република Ирак     

- за сва места САД долара 50 

49 

  

Република Ирска     

- за сва места евро 74 



50 

  

Република Исланд     

- за сва места САД долара 65 

51 

  

  

  

  

  

Република Италија     

- за места:     

- Фиренца евро 57 

- Рим и Торино евро 78 

- Венеција и Милано евро 57 

- за остала места евро 52 

52 

  

  

  

  

  

  

Држава Израел     

- за места:     

- Тел Авив САД долара 115 

- Јерусалим САД долара 95 

- Тибриз САД долара 98 

- Хаифа САД долара 67 

- за остала места САД долара 48 

53 

  

Парламентарна Монархија Јамајка     

- за сва места САД долара 93 

54 

  

  

  

  

  

  

  

Јапан     

- за места:     

- Осака САД долара 115 

- Токио САД долара 149 

- Јокохама САД долара 126 

- Кјото и Кобе САД долара 115 

- Сапоро САД долара 133 

- за остала места САД долара 91 

55 

  

  

  

  

Република Јемен     

- за места:     

- Сана САД долара 60 

- Аден САД долара 66 

- за остала места САД долара 38 

56 

  

  

  

  

Хашемитска Краљевина Јордан     

- за места:     

- Аман САД долара 60 

- Јерусалим САД долара 100 

- за остала места САД долара 50 

57 

  

  

  

  

  

Република Камерун     

- за места:     

- Јуанде САД долара 50 

- Маруа САД долара 45 

- Нгаундере, Баменда, Бертуа и Дуала САД долара 46 

- за остала места САД долара 26 

58 

  

  

  

  

  

Канада     

- за места:     

- Отава САД долара 87 

- Монтреал САД долара 68 

- Ванкувер, Торонто САД долара 92 

- за остала места САД долара 49 

59 

  

Држава Катар     

- за сва места САД долара 91 

60 

  

  

  

  

  

  

  

Република Кенија     

- за места:     

- Ламу САД долара 38 

- Најроби САД долара 78 

- Момбаса САД долара 59 

- Наиваша САД долара 34 

- Баринго, Ниери и Малинди САД долара 29 

- за остала места САД долара 32 

61 

  

  

  

  

Народна Република Кина     

- за места:     

- Пекинг и Шангај САД долара 101 

- Хонг Конг САД долара 105 

- за остала места САД долара 80 

62 

  

Република Кипар     

- за сва места евро 53 

63 

  

Демократска Камбоџа     

- за сва места САД долара 43 



64 

  

  

  

  

  

  

  

Република Колумбија     

- за места:     

- Картагена САД долара 95 

- Кали САД долара 81 

- Богота САД долара 90 

- Баранкиља САД долара 68 

- Сан Андрес САД долара 63 

- за остала места САД долара 50 

65 

  

  

  

  

Народна Република Конго     

- за места:     

- Бразавил САД долара 50 

- Поент Хоар САД долара 38 

- за остала места САД долара 28 

66 

  

Демократска Народна Република Кореја     

- за сва места САД долара 75 

67 

  

  

  

  

Република Кореја     

- за места:     

- Сеул и Остро Чеју САД долара 105 

- Кјунгју САД долара 90 

- за остала места САД долара 50 

68 

  

  

  

  

Република Костарика     

- за места:     

- Сан Хозе САД долара 55 

- Либерија САД долара 65 

- за остала места САД долара 45 

69 

  

  

  

Република Куба     

- за места:     

- Хавана САД долара 55 

- за остала места САД долара 33 

70 

  

Држава Кувајт     

- за сва места САД долара 110 

71 

  

Република Казахстан     

- за сва места САД долара 70 

72 

  

Демократска Народна Република Лаос     

- за сва места САД долара 39 

73 

  

  

  

Краљевина Лесото     

- за места:     

- Масеру САД долара 50 

- за остала места САД долара 26 

74 

  

  

  

Република Либан     

- за места:     

- Бејрут САД долара 78 

- за остала места САД долара 60 

75 

  

  

  

Република Либерија     

- за места:     

- Монровија САД долара 75 

- за остала места САД долара 20 

76 

  

  

  

Социјалистичка Народна Либијска Џамахирија     

- за места:     

- Триполи, Бенгази САД долара 104 

- за остала места САД долара 77 

77 

  

Велико Војводство Луксембург     

- за сва места евро 80 

78 

  

  

  

  

Демократска Република Мадагаскар     

- за места:     

- Антанарива САД долара 50 

- Носу-Бе САД долара 30 

- за остала места САД долара 15 

79 

  

  

  

  

Република Малави     

- за места:     

- Блантир САД долара 50 

- Лилонгве САД долара 55 

- за остала места САД долара 25 

80 

  

Република Мађарска     

- за сва места евро 65 

81 Малезија     



  

  

  

  

- за места:     

- Куала Лумпур САД долара 60 

- Кота Кинабалу и Пенанг САД долара 58 

- за остала места САД долара 20 

82 

  

  

  

Република Мали     

- за места:     

- Бамако, Тимбукту и Мопти САД долара 50 

- за остала места САД долара 35 

83 

  

Република Малта     

- за сва места евро 45 

84 

  

Краљевина Мароко     

- за сва места САД долара 73 

85 

  

  

  

Исламска Република Мауританија     

- за места:     

- Нуакшкот САД долара 59 

- за остала места САД долара 27 

86 

  

  

  

  

  

  

  

Сједињене Државе Мексика     

- за места:     

- Икстапа САД долара 66 

- Мексико Сити САД долара 84 

- Гвадалахара САД долара 48 

- Монтереј САД долара 62 

- Акапулко САД долара 60 

- за остала места САД долара 45 

87 

  

  

  

Монголија     

- за места:     

- Улан Батор САД долара 55 

- за остала места САД долара 12 

88 

  

  

  

Народна Република Мозамбик     

- за места:     

- Мапуто САД долара 68 

- за остала места САД долара 37 

89 

  

  

  

Република Намибија     

- за места:     

- Виндхук САД долара 50 

- са остала места САД долара 37 

90 

  

Савезна Република Немачка     

- за сва места евро 87 

91 

  

  

  

  

Краљевина Непал     

- за места:     

- Катманду САД долара 62 

- Пакхара САД долара 44 

- за остала места САД долара 23 

92 

  

  

  

Република Нигер     

- за места:     

- Ниамеј САД долара 66 

- за остала места САД долара 23 

93 

  

  

  

Федеративна Република Нигерија     

- за места:     

- Лагос и Абуја САД долара 58 

- за остала места САД долара 23 

94 

  

  

  

Република Никарагва     

- за места:     

- Манагва САД долара 53 

- за остала места САД долара 40 

95 

  

Краљевина Норвешка     

- за сва места Норвешка круна 670 

96 

  

Нови Зеланд     

- за сва места САД долара 78 

97 

  

  

  

  

  

Република Обала Слоноваче     

- за места:     

- Абиџан САД долара 50 

- Јамусокро САД долара 41 

- Корхого, Буака и Сан Педре САД долара 29 

- за остала места САД долара 22 

98 Султанат Оман     



  

  

  

  

- за места:     

- Мускат и Салалах САД долара 70 

- Низва САД долара 51 

- за остала места САД долара 40 

99 

  

  

  

  

  

  

  

Исламска Република Пакистан     

- за места:     

- Исламабад САД долара 60 

- Карачи САД долара 48 

- Равалпинди САД долара 35 

- Лахор САД долара 60 

- Пашавар САД долара 28 

- за остала места САД долара 25 

100 

  

  

  

  

  

Република Панама     

- за места:     

- Бамбито и Контадора Исланд САД долара 68 

- Панама Сити САД долара 65 

- Колон САД долара 48 

- за остала места САД долара 30 

101 

  

  

  

  

Папуа Нова Гвинеја     

- за места:     

- Лае САД долара 73 

- Порт Морезби САД долара 83 

- за остала места САД долара 45 

102 

  

  

  

Република Парагвај     

- за места:     

- Асансион САД долара 58 

- за остала места САД долара 28 

103 

  

  

  

  

Република Перу     

- за места:     

- Лима САД долара 80 

- Куско САД долара 50 

- за остала места САД долара 35 

104 

  

Република Пољска     

- за сва места евро 41 

105 

  

Заједница Порторико     

- за сва места САД долара 68 

106 

  

Република Португал     

- за сва места евро 82 

107 

  

  

  

  

  

Република Руанда     

- за места:     

- Кигали САД долара 75 

- Гисенеј САД долара 41 

- Габиро САД долара 17 

- за остала места САД долара 19 

108 

  

  

  

Румунија     

- за места:     

- Букурешт евро 45 

- за остала места евро 43 

109 

  

  

  

  

Сједињене Америчке Државе     

- за места:     

- Њујорк САД долара 101 

- Вашингтон САД долара 97 

- за остала места САД долара 89 

110 

  

  

  

  

Краљевина Саудијска Арабија     

- за места:     

- Риад, Ал Абха и Адинах Мунара САД долара 80 

- Ал Кхобар, Даран, Даман и Џеда САД долара 68 

- за остала места САД долара 55 

111 

  

  

  

Република Сенегал     

- за места:     

- Дакар САД долара 59 

- за остала места САД долара 38 

112 

  

Демократска Република Сао Томе и Принципе     

- за сва места САД долара 63 

113 

  

Република Сејшели     

- за сва места САД долара 132 



114 

  

  

  

Република Сиера Леоне     

- за места:     

- Фритуан САД долара 54 

- за остала места САД долара 15 

115 

  

Република Сингапур     

- за сва места САД долара 107 

116 

  

  

  

  

Сиријска Арапска Република     

- за места:     

- Палмира, Дамаск и Деир Езор САД долара 73 

- Алепо САД долара 51 

- за остала места САД долара 54 

117 

  

Демократска Република Сомалија     

- за сва места САД долара 35 

118 

  

  

  

  

Руска Федерација     

- за места:     

- Москва САД долара 125 

- С. Петерсбург САД долара 100 

- за остала места САД долара 60 

119 

  

  

  

  

Демократска Република Судан     

- за места:     

- Картум САД долара 60 

- Порт Судан САД долара 24 

- за остала места САД долара 15 

120 

  

Република Суринам     

- за сва места САД долара 66 

121 

  

  

  

Словачка Република     

- за места:     

- Братислава евро 72 

- за остала места евро 25 

122 

  

  

  

Краљевина Шпанија     

- за места:     

- Мадрид и Барцелона евро 79 

- за остала места евро 68 

123 

  

  

  

Република Шри Ланка     

- за места:     

- Коломбо САД долара 46 

- за остала места САД долара 20 

124 

  

Швајцарска Конфедерација     

- за сва места Швајцарских франака 139 

125 

  

  

  

Краљевина Шведска     

- за места:     

- Штокхолм и Малме Шведска круна 643 

- за остала места Шведска круна 350 

126 

  

  

  

Краљевина Тајланд     

- за места:     

- Бангкок САД долара 73 

- за остала места САД долара 25 

127 

  

  

  

  

  

Уједињена Република Танзанија     

- за места:     

- Дар ес Салам САД долара 58 

- Занзибар САД долара 48 

- Аруша САД долара 30 

- за остала места САД долара 33 

128 

  

  

  

  

Република Того     

- за места:     

- Ломе САД долара 55 

- Кара САД долара 35 

- за остала места САД долара 18 

129 

  

Република Тринидад Тобаго     

- за сва места: САД долара 59 

130 

  

  

  

Република Тунис     

- за места:     

- Тунис САД долара 55 

- за остала места САД долара 48 

131 

  

Република Турска     

- за места:     



  

  

  

- Истамбул САД долара 89 

- Анкара, Измир и Бурса САД долара 44 

- за остала места САД долара 32 

132 

  

  

  

Република Уганда     

- за места:     

- Кампала САД долара 65 

- за остала места САД долара 33 

133 

  

  

  

  

Уједињени Арапски Емирати     

- за места:     

- Дубаи САД долара 93 

- Абу Даби САД долара 79 

- за остала места САД долара 73 

134 

  

Оријентална Република Уругвај     

- за сва места САД долара 71 

135 

  

Република Украјина     

- за сва места САД долара 60 

136 

  

  

  

Република Узбекистан     

- за места:     

- Ташкент САД долара 63 

- за остала места САД долара 35 

137 

  

  

  

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 

Ирске 
    

- за места:     

- Лондон Енглеских фунти 70 

- за остала места Енглеских фунти 55 

138 

  

  

  

  

  

Република Венецуела     

- за места:     

- Исла де Маргарита САД долара 53 

- Пуерто ла Круз САД долара 50 

- Каракас САД долара 85 

- за остала места САД долара 30 

139 

  

  

  

Социјалистичка Република Вијетнам     

- за места:     

- Ханој САД долара 61 

- за остала места САД долара 25 

140 

  

  

  

  

Република Заир     

- за места:     

- Киншаса САД долара 75 

- Лубумбаши САД долара 59 

- за остала места САД долара 28 

141 

  

  

  

  

  

Република Замбија     

- за места:     

- Лусака САД долара 52 

- Ндола и Ливингстон САД долара 46 

- Китве САД долара 30 

- за остала места САД долара 25 

142 

  

  

  

Република Зимбабве     

- за места:     

- Хараре САД долара 64 

- за остала места САД долара 57 

143 

  

  

  

  

Јужноафричка Република     

- за места:     

- Јоханесбург САД долара 58 

- Кептаун, Преторија, Кимберли САД долара 52 

- за остала места САД долара 23 

144 

  

Све друге државе     

- за сва места евро 41 

 




