
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА 

И ЊИХОВОЈ РАСПОДЕЛИ - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

1. Основне одредбе 

Члан 1 

Овим Правилником Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (у даљем 

тексту ФИ Н ) уређује начин стица ња и расподеле п рихода . 

Члан 2 

Приходи од Министарства просвете и спорта по Уредби о нормативима и стандардима 

услова рада Универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета 

( Службени Гласник 15/ 2002, 100/ 2004, 26/ 2005) н ису обухваћени овим правилн иком . 

Члан 3 

ФИН остварује приход из буџета Републике, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (у даљем тексту МПНТР ) и на основу послова које обавља из 

делатности за које је регистрован и то : 

\ . Приход од МПНТР по пројектима за основна , примењена и развој на 

истраживања; 

2. П риход од наставе која се не финанси ра из буџета ; 

3. П риход од пословних акти вности са п ри вредн им и другим организацијама; 

4. П риход од обављања стручних испита; 

5. П риход од издавачке делатности ; 

6. П риход од донација и спонзорства ; 

7. Остали приходи . 

У даљем тексту Правилника одређује се расподела појединих прихода . 

2. Приход од МПНТР по пројектима за основна, примењена и развојна 

истраживања 

Члан 4 

Приход од МП НТР по пројектима за основна, примењена и развојна истраживања 

распоређује се сходно правил има важећег уговора, потписаног између Факултета и 

М ПНТР, односно п рема решењу о распореду средстава за одговарајући месец. 
П ри уплати по решењима о распореду средстава за реализацију пројеката , од стране 
М ПНТР за: накн аде истражи вачима , материј ал не трошкове пројекта и материјалне 
трошкове сти пенди ста, 1 % од уплаћених средстава пребацује се на подрачун 
Заједничких средстава ФИН-а (у даљем тексту ЗСФИН ) , за потребе плаћања трошкова 
платног промета и других заједничких трошкова ФИ Н-а . 

Члан 5 

Учесници на пројекту се могу сагласити и о повећању средстава за материјалне 

трошкове на рачун средстава ауторских хонорара, уколи ко је то предвиђено 

пројектним уговором . 

Члан 6 

Наменски добијена средстава од МП НТР (за опрему, службена путовања ради учешћа 

на конгресима, штампање монографија , органи зо вање скупова, доградњу простора, и 

друго) распоређуј у се строго према намени без издвајања за ЗСФИ Н . 



3. Приход од наставе која се не финансира из буџета 

Члан 7 

Приход од школарина за наставу на основним и мастер а кадемским студијама и од 
осталих услуга према Ценовн ику студија, у целини се усмерава у ЗСФИН . 

Члан 8 

Приход од школарина за наставу на специјалистичким, ма гистарским и докторским 

студијама као и прихода од избора у научно звање расподељује се према табел и 1. 
Табела 1 
Редни Врста наставне активности Стопа Расподела осталих средстава 
број издвајања 

у ЗСФИН 
(%) 

Остала сума се расподељује 

1. 
Приход од школарине за упис 

30% 
извршиоцима наставе на 

семестра магистарских студија предметима према њиховом 

процентуалном учешћу 

Пријава магистарске тезе , 

2. 
оцена подобности кандидата и 

60% 
20% ментору, 20% равномерно 

теме и доношење одлуке о осталим члановима комисије 

предложеној теми 

3. 
Преглед и одбрана магистарске 

30% 40% ментору и 30% комисији 
тезе 

20% опрема за докторанта 

4. 
Приход од школарине з а упис 

50% 
30% извршиоцима наставе на 

семестра докторских студија предметима према њиховом 

процентуалном учешћу 

Пријава докторске дисертације , 

5. 
оцена подобности кандидата и 

60% 
20% ментору, 20% равномерно 

теме и доношење одлуке о осталим члановима комисије 

предложеној теми 

6. 
Ментроство, преглед и одбрана 

30% 40% ментору и 30% комисији 
докторске дисертације 

1 Оо/о п редседнику комисије за 

7. Средства уплаћена за избор у 
80% 

избор 

научно звање 1 О о/о равномерно осталим 
чла новима комисије 

8. 
Средства уплаћена за наставу 

15% 85% извршиоцу 
ван Факултета 

Приход од курсева за 
9. иновацију знања и осталих 15% 85% извршиоцима 

облика наставе 

Сви остали приходи од услуга на специјалистичким, магистарским и докторским 

студијама као и од избора у научно звање у целини се усмеравају у ЗСФИ Н . 

Члан 9 

Расподела прихода од специјалистичких студија и специјалистичког испита одговара 

расподели која важи за ма гистарске студије. 

Члан 10 

Накнаде извршиоцима наста ве на магистарским и докторским студијама се исплаћују 

по обављеној настави , на крају семестра, из укупно на плаћеног прихода по овом 

основу. 
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4. Приход од пословних активности са привредним и другим организацијама 

Члан 11 

Приход од пословних активности са привредним и другим организацијама (пројекти 

и др .) категорише се п рема врсти делатности . 

Редни Врста делатности Стопа издвајања у ,цодат.но 
и~ва1ање 

број ЗСФИН (%) (Оо при исплати 
спољних 
саоадника 

9% од буџета 
80/оод 

1 
Међународни истраживачки пројекти у пројекта алоцираног 

накнада за 
науци и настави *) за ФИН или 21% од 

рад 
накнада за рад 

Међународни стручни пројекти*) и 
11 % од буџета 

80/оод 

2 пројекти финансирани од стране 
пројекта 

накнада за 

иностране привреде рад 

Пројекти основних, примењених и 
16% од буџета 

80/оод 

3 развојних истраживања финансирани од 
пројекта 

накнада з а 

стране привреде рад 

Стручни пројекти финансирани од стране 
16% од буџета 80/оод 

4 
привреде (п рорачуни , техничка решења, пројекта накнада з а рад 

документа ција , увођење система квалитета) 

5 Елаборати и стручни извештаји 
16% од буџета 80/оод 

пројекта накнада з а рад 

Курсеви иновације знања, конслатинг 
16% од буџета 

80/оод 

6 накнада з а 
услуге, ревизије, вештачења про Јекта 

рад 

Извештаји о испитивању воз ила по 36% од буџета 
80/о од 

7 овлашћењу Агенције за безбедност накнада з а 

саобраћаја 
пројекта 

рад 

Организовање научно-стручних 
16% од накнада за 

80/оод 

8. 
конференција, скупова, семинара 

накнада за 
рад 

рад 

11 % од 
80/оод 

9. Партиципација на буџетским пројектима *) партиципације 

пројекта 
накнада за рад 

Пројекти који се финансирају по јавном 

пози ву развојних организа циј а Владе 

Србије, као и иностраних фондова и 

10. 
организација који учествују у инвестирању 12, 5% од буџета 8% од накнада 
иновационо - истраживачко - развојних пројекта за рад 

пројеката чији су реализатори ИРО 

(истраживач ко ра звој не организације) и 

организације из привреде 

Од средстава издвојених за ЗСФИН по основу горе наведених критеријума , 5 % се издваја 
за варијабилни део зарада ненаставно г особља . 

Средства се расподељују запосленима на основу предлога руководилаца служби и 

Секретара факултета , а на бази учинка на раду. 

*)Оз начава дискреционо право проширеног деканског колегијума да врши корекције 
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Члан 12 

Средствима оствареним по основу делатности из члана 11 . преосталим по издвајању 
заједничких средстава Факултета, управља ру1<0водилац пројекта ( посла) у складу са 
усвојеном структуром трошкова . Структуру предложену од стране руководиоца усваја 
Савет Факултета у складу са потребама пројекта (посла) . Савет може да овласти 
декана да усвоји структуре до лимита од 1.000 € у противдинарској вредности . 
Образац структуре дат је у прилогу Правилника и чини његов саставни део. 

Члан 1 З 

У случају штете која би евентуално настала по основу извршавања пројектних 

активности одговоран је ру1<0водилац пројекта односно носилац активности и дужан 

је да ФИН-у накнади сву насталу штету коју би по овом основу имао ФИН-а 

5. Приход од издавачке делатности 

Члан 14 

Расподела прихода од издавачке делатности регулише се Правилником о изда вачкој 

делатности Факултета инжењерских наука . 

6. Приход од донација и спонзорства 

Члан 15 

Расподела ових прихода се врши према Уговору о донацији, или према жељи 

донатора . 

7. Остали приходи 

Члан 16 

Приход од продаје отписаног основног средства организационе целине, у потпуности 

се усмерава тој организационој јединици . 

Члан 17 

Остали приходи се у целини усмеравају у ЗСФИН. 

8. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 18 

За постојећа неутрошена средства на ванбуџетским проје1пима или у центрима 

Факултета потребно је урадити одговарајуће структуре трошкова на основу које ће 

бити могуће њихово реализовање . 
За постојећа неутрошена средства са међународних пројеката, ванбуџетских 

пројеката или центара факултета , једнократно се износ од 1 % средстава пребацује се 
на подрачун ЗСФИН-а, за потребе плаћања трошкова платног промета и других 
заједничких трошкова факултета . 

Члан 19 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о основама и 

мерилима за стицање и распоређивање дохотка и фондова Факултета инжењерских 

наука у Крагујевцу број 01-180 од 03 .04.2007. 

Члан 20 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Савета факултета . 
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САВЕТ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

бр . 01 -1/510 од 25.02.2013. године, бр. 01 -1/ 4390-2 од 26.12.2014. године, 
бр. 01 -1/4495-6 од 26.11.2018. године и бр. 01 -1/ 1492- 3 од 23.04.2019. године 

НАПОМЕНА: 

Стручна служба Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу извршила 
је правно-техничку редакцију и утврдила пречишћени текст Правилника о сти цању 

осталих прихода и њиховој расподели . 

Пречишћени текст Правилни1<а о стицању осталих прихода и њиховој расподели 

садржи: 

1. Правилник о стицању осталих прихода и њиховој расподели , бр . 01 -1 / 51 О од 
25 .02 .2013. године , 

2. Одлуку о изменама и допунама Правилника о стицању осталих прихода и њиховој 

расподели бр . 01-1 /4390-2 од 26 .12.2014. године, 

3. Одлуку о изменама и допунама П равилника о сти цању осталих прихода и њихов 

њиховој ох расподели бр . 01 -1/ 4495-6 од 26. 11 .201 8 .. године, 

4. Одлуку о изменама и допунама Правилника о стицању осталих прихода и њиховој 

расподели бр . 01 -1/1492-3 од 23 .04.2019 године . 

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Број: 01 -1/ 3970 
У Крагујевцу, 12.11.2021. године 
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