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ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ
ПРИХОДА ШКОЛЕ
остварених радом на уметничким, научним пројектима и
ваннаставним програмима од реализације курсева континуиране
едукације и оспособљавања
( ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

На основу члана 57. и члана 60. Закона о високом образовању
Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и члана 91.,92. и 111.ст.1 т.1 Статута Високе
школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, на
предлог директора Школе, Савет Школе на седници одржаној дана 21. 05. 2014.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ШКОЛЕ
остварених радом на уметничким, научним пројектима и ваннаставним
програмима од реализације курсева континуиране едукације и оспособљавања
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се утврђују основе и мерила за стицање и
расподелу средстава остварених радом на стручним, уметничким, спортским,
односно научним пројектима или програмима ваннаставних активности из области
физичког васпитања и спорта, медицине, музичке, ликовне и драмске уметности.
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици (у
даљњем тексту: Школа) остварује приходе по основу обављања основне
делатности и других делатности за које је регистрована.
Овим Правилником Школа утврђује начин стицања и расподеле
сопствених прихода Школе остварених од континуиране едукације, пружања
интелектуалних услуга, стручног оспособљавања, курсева за стицање посебних
знања и вештина и др.;
Члан 2.
Високошколска установа стиче средства за обављање своје делатности у
складу са законом и статутом, као и из следећих извора:
1) пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и
консултантских услуга;
2) накнада за комерцијалне, образовне и друге услуге;
3) оснивачких права и из уговора са трећим лицима;
4) од континуиране едукације, пружања интелектуалних услуга, стручног
оспособљавања, курсева за стицање посебних знања и вештина и др.;
5) и других извора, у складу са законом.
Приходи стечени на основу активности из предходно набројених извора
чине сопствене приходе Школе (СПШ).

Средствима из става 1. овог члана високошколска установа самостално
управља.
Средства из става 1. овог члана може стицати и високошколска јединица
у складу са оснивачким актом и општим актом самосталне високошколске
установе.
Средства из става 1. овог члана исказују се и евидентирају у складу са
јединственом буџетском класификацијом.
Члан 3.
Средства за рад на уметничким, спортским, медицинским, односно
научним пројектима или ваннаставним програмима стиче се закључивањем уговора
са установама, предузећима и другим правним и физичким лицима.
Уговором из става 1. овог члана утврђују се пројектни-програмски
задаци, износ средстава и директор као руководилац Пројекта-Програма.
Директор именује стручни тим за реализацију Пројектом-Програмом
утврђених задатака.
СПШ се остварују на основу важећег Ценовника услуга Школе који се
усклађује најмање једном годишње уз обавезно усвајање од стране Савета Школе.
Уплате СПШ врше се на текући рачун Школе.
2. СТИЦАЊЕ И РАСПОДЕЛА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ШКОЛЕ
Члан 4.
Средства која Школа оствари, изузев средстава која обезбеђује Република,
чине сопствени приход Школе (школарина, пружање услуга трећим лицима,
поклон, донације, спонзорство и други извори стицања средстава).
Средствима из става 1. овог члана Школа располаже у складу са Законом и
општим актом Школе, односно овим правилником.
Члан 5.
Расподела прихода остварених од реализације курсева континуиране
едукације и оспособљавања које организује Школа, врши се на следећи начин:
1. Приходи остварени од реализације курсева, континуиране едукације и
оспособљавања које организује Школа у целости се уплаћују на рачун Школе и
чине сопствене приходе установе.
Исплата ангажованим наставницима и сарадницима ће се вршити на
основу извештаја о реализацији распореда предавања и полагања завршног испита
од стране директора Школе, након завршетка пројекта односно програма у виду
прековременог рада.
Основицу за обрачун накнаде ангажованим наставницима и сарадницима
у реализацији курса чини број часова предавања и вежби на односном предмету,
као и број одржаних испита, као и учешће у комисији за одбрану завршног рада.
У обрачунском смислу сматра се да два часа вежби вреди као један час предавања.

