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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
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ЧАЧАК 

 

На основу члана 59. и 104. Статута Факултета техничких наука у Чачку, на предлог 

Наставно-научног већа, бр. 6 – 483/6 од 20. марта 2013. год., Савет Факултета 

техничких наука, на седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ ПРИХОДА 

ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником Факултет техничких наука у Чачку (у даљем тексту 

Факултет) уређује начин стицања и расподеле прихода. 

Члан 2. 

Факултет остварује приход из буџета Републике и на основу послова које обавља 

из делатности за које је регистрован, и то: 

1) приход од надлежног Министарства за зараде запослених и за материјалне 

трошкове; 

2) приход од надлежног Министарства по пројектима за основна, примењена 

и развојна истраживања; 

3) приход од наставе која се не финансира из буџета (школарина, и др.); 

4) приход од пословних активности са привредним и другим организацијама; 

5) приход од издавачке делатности; 

6) приход од донација и спонзорства; 

7) остали приходи. 

У даљем тексту Правилника одређује се расподела појединих прихода. 

2. ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
И ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ 

2.1. Зараде запослених 

Члан 3. 

Запослени на Факултету остварују зараду и остала примања према Уредби о 

нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности 

које се финансирају из буџета, Посебном колективном уговору за високо образовање 

и осталим прописима који регулишу ову област. 

Члан 4. 

Зарадe запослених утврђују се у бруто износу. 
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Бруто средства за зараде запослених се деле, према нормативима по којима 

Министарство та средства обрачунава, на средства за запослене у настави и средства 

за запослене у ненастави. 

Члан 5. 

Новчани износ основне зараде запосленог формира се на бази коефицијента, 

цене рада за високо образовање и времена проведеног на раду. Запослени има право 

на додатак на зараду од 0,4% цене рада свог радног места за сваку пуну годину рада 

оствареног у радном односу (минули рад). 

Висина новчаног износа зараде мења се у складу са изменама законских и других 

прописа и изменом коефицијента и цене рада за високо образовање.  

Члан 6. 

Новчани износ зараде се може увећати или умањити на бази радног учинка, а на 

основу квалитета и обима обављеног посла, као и односа запосленог према радним 

обавезама.  

Запослени има право на друга примања, у складу са Законом о раду и Посебним 

колективним уговором за високо образовање. 

Зарада се може исплаћивати у два дела и то: први део у првој половини месеца за 

претходни месец, а други део до краја текућег месеца за претходни месец, а најмање 

једанпут месечно.  

Члан 7. 

Наставници који нису запослени на Факултету, учествују у расподели средстава 

зависно од учешћа у раду (извођење наставе, ментор, члан комисије и др.). 

Члан 8. 

Зараде запослених које се у целини финансирају према посебним уговорима 

(стипендисти Министарства, тржишта рада, и слично), формирају се тако да је 

укупан трошак зараде са свим обавезама једнак дозначеном износу. 

Запосленима из претходног става се не исплаћују никакви додаци и накнаде 

зарада. 

Члан 9. 

За рад у сталним и повременим комисијама Факултета може се исплатити 

накнада из средстава Факултета. 

Расподелу накнаде за рад у комисији између чланова комисије, одређује декан 

Факултета на предлог председника комисије и надлежног продекана. 

Одлуку о висинама накнада доноси декан Факултета. 

Члан 10. 

Одлуку о износу цене рада за обрачун зарада за све запослене доноси декан 

Факултета.  

Уколико за то постоје могућности, износ цене рада може да се увећа на терет 

сопствених средстава Факултета. 
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2.2. Остала примањa запослених 

Члан 11. 

Запослени на Факултету право на остала примања остварују у складу са 

Посебним колективним уговором за високо образовање и Правилником о раду. 

2.3. Приход од Министарства просвете за материјалне трошкове 

Члан 12. 

Приход од надлежног Министарства за материјалне трошкове у целини се 

наменски троши. 

3. ПРИХОД ОД МИНИСТАРСТВА ПО ПРОЈЕКТИМА 
ЗА ОСНОВНА, ПРИМЕЊЕНА И РАЗВОЈНА ИСТРАЖИВАЊА 

Члан 13. 

Приход од Министарства по пројектима за основна, примењена и развојна 

истраживања распоређује се сходно правилима важећег уговора, потписаног између 

Факултета и Министарства, односно према решењу о распореду средстава за 

одговарајући месец. 

Члан 14. 

Наменски добијена средстава од Министарства (за опрему, службена потувања 

ради учешћа на конгресима, штампање монографија, организовање скупова, 

доградњу простора, и друго) распоређују се строго према намени без издвајања за 

заједничка средства Факултета. 

4. ПРИХОД ОД НАСТАВЕ КОЈА СЕ НЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА 

Члан 15. 

Приход од наставе која се не финансира из буџета подразумева приходе 

остварене од студената на свим нивоима студија, по основу школарине, испита и 

пријаве, оцене и одбране завршног и дипломског рада, специјалистичког рада, 

магистарске тезе и докторске дисертације. 

Члан 16. 

Расположива средства остварена по основу наплаћених школарина на 

докторским студијама распоређују се на извршиоце послова према следећем 

процентуалном (бруто) износу датом у табели 1. 

 

Табела 1. 

Удео у 

расподели 

Приход 

Факултета 

Руководилац 

модула 

Наставници на 

реализованим 

предметима 

Ментор 
Чланови 

комисије 

Прва година 15% 5% 80% - - 

Друга година 15% 5% 30% 50% - 

Трећа година 10% - - 40% 50% 
 

Расподела расположивих средстава по основу трошкова оцене и одбране 

докторске дисертације код студената на докторским студијама, расподељују се на 

основу досадашње табеле о расподели прихода (табела 2.). 
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Расположива средства остварена по основу пријаве, оцене и одбране 

специјалистичког рада, магистарске тезе и докторске дисертације, распоређују се на 

извршиоце послова према броју бодова датом у табели 2. 

 

Табела 2. 

Назив активности Носиоци активности 

Подобност 

кандидата и теме 

Председник 

35 

Члан 

35 

Ментор 

35 

Израда тезе   180 

Оцена тезе 30 30 50 

Одбрана тезе 30 25 40 
 

Члан 17. 

Обрачун и исплата средстава за одржану наставу и испите из члана 15. врши се у 

бруто износу, зависно од износа школарине, а након обављене наставе и предатих 

испитних пријава, а остале исплате из члана 16. врше се након подношења 

одговарајућег извештаја.  

Путни трошкови су саставни део исплате по члану 16. 

5. ПРИХОД ОД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
СА ПРИВРЕДНИМ И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

Члан 18. 

Приход од пословних активности са привредним и другим субјектима (разна 

испитивања, атести, уверења о квалитету, експертизе, анализе, итд.; приходи од 

послова рачунског центра, организовања научно-стручних скупова, курсева, 

семинара и др.), расподељује се у односу:  

– 12% Факултету у фиксном износу и 

– 88% за материјалне трошкове и ауторске хонораре. 

Приходи остварени од послова са привредом и другим домаћим и међународним 

организацијама, у којима је Факултет носилац посла и/или извођач радова (сам или 

са подизвођачима), као и других послова за које ће менаџмент Факултета направити 

одговарајући уговор, по одбитку директних материјалних трошкова, распоређују се 

на следећи начин: 

– 12% Факултету и 

– 88% за бруто ауторске хонораре. 

У случају међународних пројеката Факултет се обавезује да ради у складу са 

њиховим дефинисаним прописима (Факултету не припада 12%). 

Члан 19. 

У случају штете која би евентуално настала по основу извршавања пројектних 

активности одговоран је руководилац пројекта односно носилац активности и дужан 

је да Факултету надокнади сву насталу штету коју би по овом основу имао Факултет. 

6. ПРИХОД ОД ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 20. 

Расподела прихода од издавачке делатности регилусана је Правилником о 

издавачкој делатности Факултета. 






