На основу члана 63. став 1. тачка 8. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017,27/2018 -др.закон, 73/2018 и 67/19.), члана 54. и 170 став 2. тачка 6. Статута Високе Школе
струковних студија заобразовање васпитача и тренера у Суботици (делов. бр. 700-01/18 од 04. 05.
2018.године, Одлуке о измени Статута Школе, дел. бр. 64-03/19 од 24.01.2019. године и Одлуке о
измени и допуни Статута Школе, дел.бр.1171-06/19 од 11.10.2019.године), члана 26. Посебног
колективног уговора за високо образовање (Сл. Гласник РС,бр.86/2019) и Правилника о раду
Школе (делов. бр. 1539-02/19. од 26.12.2019.године), Савет Високе школе струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици, на седници одржаној дана 27.02.2020. године, донео
је

ПРAВИЛНИК
O СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У
ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
Члан 1.
Овим Правилником о стицању и расподели сопствених прихода Високе школе струковних студија
за образовање васпитача и тренера у Суботици (у даљем тексту: Школа) ближе се уређује начин
стицања,процедура расподеле и располагања сопствених прихода Школе.
Члан 2.
Школа остварује приходе по основу обављања основне делатности и других делатности за које је
регистрована.
Члан 3.
Поред буџетских прихода од Министарства просвете, науке и технолошког развоја односно
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, Школа
остварује следеће приходе:
1. приход од студената по основу наставе која се не финансира из буџета,
2. приход од пружања услуга трећим лицима по важећем Ценовнику трошкова курсева,
семинара и других облика едукације,
3. организовања конференција, симпозијума,
4. пројеката у вези са реализацијом истраживања,
5. приход од донација, спонзорства и завештања,
6. осталих прихода.
Приходи стечени на основу активности из претходно набројаних извора чине сопствене приходе
Школе (у даљем тексту: СПШ).
Члан 4.
Уплате СПШ врше се на текући рачун број 840-44666-88, са назнаком сврхе уплате и позивом на
број.
Уплате СПШ у страним средствима плаћања врше се у корист Школе на рачун отворен код
Народне банке Србије.
Члан 5.
Сопствени приходи Школе се у складу са Финансијским планом и Планом јавних набавки користе
за покриће заједничких трошкова у целинии или дела трошкова, режијских трошкова, дела зарада
односно стимулација и прековременог рада, платног промета,осигурања,накнада за
превоз,путовања,студентских активности,промотивних активности,одговарајућих уговорених
обавеза,стручних усавршавања запослених,набавке материјала и опреме,текућег и инвестиционог
одржавања објекта и опреме,репрезентације и других трошкова.
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Члан 6.
Запослени у Школи остварују плату и остала примања у складу са Законом о високом
образовању, Законом о раду, Посебном колективним уговором за високо образовање, овим
Правилником и осталим прописима који регулишу ову област.
Основна зарада радног места утврђује се на основу критеријума дефинисаних Правилником о
организацији и систематизацији радних места, за које су запослени закључили уговоре о раду.
Запослени има право на пун износ основне зараде из става 1. овог члана за пуно радно време
проведено на раду и остварени стандардни учинак на основу норматива,стандарда и других мерила
и критеријума којима се утврђује стандардни учинак.Коефицијент за обрачун и исплату зарада
утврђује се Уредбом Владе Републике Србије.
Члан 7.
Директор Школе може увећати појединачну зараду запосленог сразмерно учешћу трошкова рада у
оствареном приходу на основу члана 12. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним
службама („Сл. Гласник РС“,бр.34/2001,62/2006- др.закон, 63/2006,-испр.др.закона,116/2008др.закони,92/2011,99/2011-др.закон,10/2013,55/2013,99/2014 и 21/2016-др.закон).
Део плате по основу резултата рада и доприноса у раду одређује се процентуалним увећањем
основне плате на основу решења о одобрењу увећања зараде по основу стимулације из СПШ.На
месечном нивоу утврђује се проценат учешћа појединих расхода и издатака у расподели СПШ по
основу пружених услуга.
По основу сопствених прихода које оствари Школа, основна плата запосленог може се увећати по
основу радног учинка.
Део зараде запосленог за радни учинак утврђује се на основу квалитета и обима обављеног посла
као и односа запосленог према радним обавезама, у складу са следећим критеријумима:
- квалитет и обим обављеног посла,
- благовременост извршавања послова,
- извршавање налога добијених од непосредног руководиоца,
-други елементи од значаја за оцену радног учинка
Радни учинак запосленог утврђује се месечно од стране директора Школе.
Наставници који изводе наставу на клиничким предметима и који су запослени са подељеним
радним временом између високошколске и здравствене установе, због потреба процеса рада и
отежаних услова рада, имају право на обрачун и исплату стимулације до 90% на месечном нивоу
као и прековремени рад у износу од 32 часа месечно.
Члан 8.
Директор на основу сопственог праћења рада запослених, сопствених запажања и писменог
месечног извештаја запосленог, који сваки запослени подноси на крају текућег месеца, одређује
висину стимулације односно део увећања плате из сопствених прихода Школе.
Месечни извештај запослени подноси на унапред прописаном обрасцу за месечно извештавање на
крају текућег месеца. Наставно особље извештај подноси директору Школе а ненаставно особље
секретару Школе.
Месечни извештај запослени предаје у штампаном облику или путем мејла. Уколико се извештај
подноси путем мејла у том случају шаље се и пословном секретару.
Све извештаје архивира пословни секретар.
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Члан 9.
Накнада наставницима и сарадницима који су запослени по основу уговора о ангажовању за
извођење наставе исплаћује се у висини јединичне цене рада која важи за запослене у високом
образовању и припадајућег коефицијента радног места у складу са важећим прописима и актима
Школе.
Ангажованим наставницима и сарадницима припадају трошкови доласка и одласка са рада према
важећим законским прописима и актима Школе.
Члан 10.
Приход који Школа оствари из тч. 3.,4., 5. и 6. овог Правилника распоређује се у складу са
одлукама Савета.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о расподели сопствених прихода
Школе (дел. бр. 1745-01/18-пречишћен текст од 16.11. 2018. године) са свим изменама и допунама.

Председник Савета
др Веселин Бунчић

Број: 201-04/20
У Суботици, 27.02.2020.

Правилник ступио на снагу дана 06.03.2020. године.
Секретар Високе школе
Нада Лукић,дипл. правник
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