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У складу са одредбама члана 105. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), члана 12. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени 
гласник РС“, бр.34/2001, 62/2006 – др.закони, 116/2008 – др.закони, 92/2011, 99/2011 – 
др.закони, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/206 – др. закони), члана 70. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 
6/2020 ), члана 47[s3] Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 93/2012, 
62/2013, 63/2013 – испр. и 103/2015), члана 80. тачка 17. Статута Академије струковних 
студија Западна Србија бр. 54/3-1 од 22.05.2020. године (пречишћен текст), на 
предлог_Комисије именоване Решењем бр. 330/6 од 31.08.2020. године, Савет Академије 
струковних студија Западна Србија на седници одржаној 12.11.2020.године доноси:  

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим Правилником дефинише се начин стицања и расподела сопствених прихода 
остварених у оквиру делатности Академије струковних студија Западна Србија (у даљем 
тексту: Академија).  

Члан 2. 

Сопствене приходе Академије чине сопствени приходи настали кроз обављање 
регистованих делатности који се остварују на нивоу Академије, појединачних Одсека 
Академије и у сарадњи Академије односно Одсека Академије са другим субјектима 
(установама, правним и физичким лицима). Сва средства која Академија/Одсек оствари 
изузев средстава која обезбеђује оснивач, чине сопствена средства Академије/Одсека. У 
сопствене приходе Академије/Одсека спадају: 

а. Приход од студената по важећем ценовнику трошкова студија

б. Приход од поклона, домаћих и међународних донација

в. Приход од спонзорства

г. Приход од издавачке делатности

д. Приход од услуга акредитованих лабораторија 

ђ. Приход од тржишних услуга 

е. Приход од домаћих и међународних пројеката 

ж. Остали приходи.

Члан 3.  

Сопствени приходи Академије се користе за покриће свих трошкова у пуном износу 
или дела трошкова који није финансиран из буџета Републике Србије, наведеним у 
усвојеном Финансијским плану за текућу годину. 
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Члaн 4. 

Сопственим приходима Академије располаже председник Академије и лица која он 
овласти. 

II РАСПОДЕЛА ПРИХОДА 

Приход од студената по важећем ценовнику трошкова студија

Члaн 5. 

Предмет расподеле ове групе сопствених прихода представља укупан наплаћен приход 
од школарине, као и укупан наплаћен приход од уплата студената.  

Приход остварен од припремне наставе и диференцијалног испита 

Члан 6. 

Прихoд  oствaрeн  oд  уплата  за  припремну наставу Одсека за  упис  на  прву  
годину основних струковних студија, расподељује се за:  

1. средства Одсека  – 45%;  

2. ненаставном особљу према коефицијенту  – 5%;  

3. наставницима који реализују наставу према предлогу руководиоца Одсека – 50%.  

Прихoд  oствaрeн  oд  уплата  за  полагање  пријемног  испита   

Члaн 7. 

Прихoд  oствaрeн  oд  уплата  за  полагање  пријемног  испита  за  упис  на  прву  
годину основних струковних студија, расподељује се у зависности од остварених средстава. 
Расподела се врши на следећи начин: 

А) Уколико су остварена средства за полагање пријемног испита до 500.000 динара

1. средства Одсека  – 70%;  

2. ненаставном особљу према коефицијенту  – 10%;  

3. наставницима у Комисијама који реализују упис према предлогу руководиоца Одсека – 
20%;

В) Уколико су остварена средства за полагање пријемног испита  преко 500.000 динара 

1. средства Одсека  – 85%;  

2. ненаставном особљу према коефицијенту  – 6%;  

3. наставницима у Комисијама који реализују упис према предлогу руководиоца Одсека – 
9%.

Прихoд  oствaрeн  oд  уплата  студената за  упис школске године свих нивоа студија 

Члaн 8.  

Приход  остварен  од  уплата  студената  за  упис  школске  године  свих  нивоа  
студија, расподељује се за:  

1. средства Одсека  – 80%;  
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2. студентске активности из Годишњег плана Студентског парламента до 5% 

3. ненаставном особљу према коефицијенту  – 5%;  

4. наставницима према коефицијенту – 10%. 

Прихoд  oствaрeн  oд  уплата  студената за  ванредне активности  
према Ценовнику свих нивоа студија    

Члaн 9. 

Приход  остварен  од  уплата  студената  за  ванредне активности према Ценовнику 
свих нивоа студија (ванредни испитни рокови, ванредни колоквијуми, 
итд.) расподељује се за:  

1. средства Одсека  – 80%;  

2. ненаставном особљу према коефицијенту  – 5%;  

3. наставницима који реализују активности према предлогу руководиоца Одсека – 15%.  

Прихoд  oствaрeн  oд  уплата  студената за  пријаву завршних радова  
према Ценовнику свих нивоа студија

Члaн 10. 

Приход  остварен  од  уплата  студената  за  пријаву завршних радова свих нивоа 
студија расподељује се за:  

1. средства Одсека  – 85%;  

2. ненаставном особљу према коефицијенту  – 2%;  

3. наставницима који реализују активности према предлогу руководиоца Одсека (ментор 
70%, коментор 20%, члан 10%)– 10%; при чему је број завршних радова по наставнику
регулисан одредбама Правилника о завршним радовима и Правилника о мастер радовима. 

4. осталим наставницима према предлогу руководиоца Одсека – 3%. 

Члaн 11.  

Прихoд  од  школарине  самофинансирајућих  студената  зa  основне  и  мастер  
струковне студиjе, као и остали приходи од студената према Ценовнику, расподељује се за 
средства Одсека  – 100%;  

Остварене приходе под тачкама од 6. до 10. овог правилника евидентира и прати 
студентска служба Одсека. На основу података из система Студентска служба припрема 
Извештај о оствареним активностима и приходима по том основу и доставља материјално 
финансијској служби, најкасније до 01.12. текуће године, за период 01.01.-30.11.2020. године. 
Материјално финансијска служба на основу достављених података припрема обрачун и врши 
расподелу по учесницима у расподели, поштујући одредбе овог правилника. Такође, 
Материјално финансијска служба обавезна је да до 15.12, сачини процену финансијског 
резултата за текућу годину и да на основу ње, извести руководиоца Одсека да ли постоје 
услови за расподелу и исплату учесницима у расподели до краја године, са предлогом датума 
за исплату. На основу извештаја руководилац Одсека даје предлог за исплату председнику 
Академије.  

Начин обрачуна примања учесника у расподели регулисан је посебним правилником 
којим је прописан обрачун плата и других примања у Академији. 
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Приход од поклона, домаћих и међународних донација 

Члан 12. 

 Код ове групе сопствених прихода, предмет расподеле представља укупан (наплаћен) 
приход од поклона односно донације. 

 Утврђивање и обрачун предмета расподеле у овој групи сопствених прихода врши се на 
основу Уговора о поклону/донацији и увида у примљене уплате и њихов основ и то тако што 
се примљен износ (поклона односно донације) умањује за евентуално припадајуће трошкове. 

 Субјекти који учествују у расподели ове групе сопствених прихода су: 

1.  Приход од поклона 

a. Одсек којем је додељен (уплаћен) поклон 

б.   Одсеци, уколико се поклон односи на оба Одсека у одређеном % по Уговору 

в.   Академија, то су Одсеци са по 50% прихода од поклона  

2. Приход од домаћих и међународних донација то:  

a. Уколико је расподела уговорена уплаћена средства се користе према утврђеној 
намени, а лице које је обезбедило донацију финансираће Одсек из сопствених 
средстава 

б.  Уколико уговором није наведена тачна расподела средства се могу делити према 
распореду: 

a) Лице које је обезбедило уплату донације у износу од 20% износа за расподелу 

б) Одсек 80% за намену за коју је донација добијена 

в) Одсеци 80%, уколико се поклон односи на оба Одсека у одређеном % по 
Уговору за намену за коју је донација добијена 

г) Академија 80% равноправно расподељује на Одсеке за намену за коју је 
донација добијена. 

Лице које је обезбедило донацију може на лични захтев дефинисани  проценат 
преусмерити делимично или у целости за финансирање намене за коју је донација и 
обезбеђена. 

Мерење остварених резултата по овој групи сопствених прихода врши се након 
извршења тржишне услуге, што се документује Извештајем о реализацији. Извештај се 
подноси руководиоцу Одсека у року од 7 дана од дана  реализације.  

Материјално финансијска служба у року од 10 дана доставља руководиоцу Одсека 
обрачун за исплату. 

Председник Академије коначно одобрава исплату, на предлог руководиоца Одсека, а по 
основу достављеног Извештаја о реализацији и Обрачуна исплате.  

Део остварених сопствених прихода, који се расподељује Одсецима Академије 
употребиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 3. овог правилника. 

Приход од спонзорства 

Члан 13. 

 Код ових сопствених прихода, предмет расподеле представља укупан (наплаћен) 
приход од спонзорства. 
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 Утврђивање и обрачун предмета расподеле у овој групи сопствених прихода врши се на 
основу Уговора о спонзорству и увида у примљене уплате и њихов основ и то тако што се 
примљен износ спонзорства. 

 Субјекти који учествују у расподели ове групе сопствених прихода су: 

1. Приходи од спонзорства 

a. Уколико је расподела уговорена уплаћена средства се користе према утврђеној 
намени 

б.  Уколико уговором није наведена тачна расподела средства ће се делити према 
следећем распореду: 

а) Лице које је обезбедило спонзорство добија  15% износа за расподелу 

б) Ако у остваривању учествују оба Одсека на нивоу Академије, онда се 85% 
равноправно расподељује на Одсеке за намену за коју су средства добијена 

в) Ако средства оствари један Одсек, онда Одсек 85% расподељује за намену за 
коју су средства добијена. 

Мерење остварених резултата по овој групи сопствених прихода врши се након 
извршења тржишне услуге, што се документује Извештајем о реализацији. Извештај се 
подноси руководиоцу Одсека у року од 7 дана од дана реализације.  

Материјално финансијска служба у року од 10 дана доставља руководиоцу Одсека 
обрачун за исплату. 

Председник Академије коначно одобрава исплату, на предлог руководиоца Одсека, а по 
основу достављеног Извештаја о реализацији и Обрачуна исплате.  

Део остварених сопствених прихода, који се расподељује Одсецима Академије 
употребиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 3. овог правилника. 

Приход од издавачке делатности 

Члан 14. 

 Приходи од издавачке делатаности остварују се продајом публикација чији је издавач 
Академија.  

 Субјекти у расподели су:  

а. Аутор/и 

б. Одсек који је финансирао издавање публикације (штампу, лекторе,рецензенте) 

в. Академија, ако финансира издавање публикације (прописани % учешћа Одсека) 
уколико су аутори публикације из оба одсека (штампу, лекторе,рецензенте) 

 Услови за издавање публикација, начин издавања публикација, услови за формирање 
цена, учесници у издавању публикације, предмет расподеле, начин и услови за расподелу 
дефинисани су посебним Правилником о издавачкој делатности.

Приход од услуга акредитованих лабораторија 

Члан 15. 

 До враћања уложених средстава Одсека Академије у опремање акредитоване 
лабораторије субјекти расподеле остварених сопствених прихода по овом основу су: 
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(1) Одсек Академије коме припада акредитована лабораторија са 70%, и 

(2) Учесници у пружању услуга акредитованих лабораторија са 30%: 

а после извршеног повраћаја уложених средстава расподела ових прихода се врши на: 

(1) Одсек Академије коме припада акредитована лабораторија са 30%, и 

(2) Учесници у пружању услуга акредитованих лабораторија са 70%: 

Мерење остварених резултата по овој групи сопствених прихода врши се након сваког 
завршеног посла за који су добијена, што се документује Извештајем о реализацији услуге. 
Извештај се подноси руководиоцу Одсека у року од 7 дана од дана извршене услуге.  

На основу добијених Извештаја о раеализацији материјално финансијска служба 
доставља Обрачун за исплату у року од 10 дана и доставља га руководиоцу Одсека.  

Председник Академије одлучује о расподели, на предлог руководиоца Одсека, а по 
основу достављеног Извештаја о реализацији услуге и Обрачун за исплату. 

Део остварених сопствених прихода, који се расподељује Одсецима Академије 
употребиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 3. овог правилника. 

Приход од тржишних услуга 

Члан 16. 

 Приход од тржишних услуга представља сопствени приход а чини га износ примљен 
на текући рачун Академије / Одсека, уплаћен од корисника тржишних услуга Академије по 
основу Уговора о реализацији тржишних услуга. 

Утврђивање и обрачун предмета расподеле у овој групи сопствених прихода врши се на 
основу увида у примљене уплате умањених за покриће трошкове реализације према предлогу 
предлагача посла (фотокопир папир, тонери, фасцикле, сертификати и остали канцеларијски 
материјал, трошак репрезентације). Уколико стварни трошкови превазилазе планиране 
трошкове, разлика пада на терет Одсека. 

Предлагач тржишне услуге  доставља руководиоцу Одсека Предлог за њену 
реализацију. Предлог садржи план активности, датум пружања услуге, непосредне 
извршиоце и структуру цене тржишне услуге. На основу достављеног предлога руководилац 
Одсека у договору са председником Академије даје одобрење за реализацију. Расподела од 
извршене тржишне услуге врши се на следећи начин: 

1.  средства Одсека  – 20%;  

2. ненаставном особљу према коефицијенту  – 10%;  

3. непосредним извршиоцима– 70%;

Мерење остварених резултата по овој групи сопствених прихода врши се након 
извршења тржишне услуге, што се документује Извештајем о реализацији. Извештај се 
подноси руководиоцу Одсека у року од 7 дана од дана пружања тржишне услуге.  

Материјално финансијска служба у року од 10 дана доставља руководиоцу Одсека 
обрачун за исплату. 

Председник Академије коначно одобрава исплату, на предлог руководиоца Одсека, а по 
основу достављеног Извештаја о реализацији тржишне и Обрачуна исплате.  

Део остварених сопствених прихода, који се расподељује Одсецима Академије 
употребиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 3. овог правилника. 
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Приход од пројеката 

Члан 17. 

Код ове групе сопствених прихода, предмет расподеле представља укупан (наплаћен) 
приход по уговорима о пројекту.

Утврђивање и обрачун предмета расподеле у овој групи сопствених прихода врши се на 
основу Уговора о добијеном пројекту и увида у примљене уплате и њихов основ. 

Субјекти који учествују у расподели ове групе сопствених прихода су:  

(1) Одсек или Академија (оба Одсека Академије) у зависности ко учествује у реализацији 
пројекта; 

а.  Уколику у пројекту учествују запослени једног одсека приходи припадају том 
одсеку 

б. Уколико у пројекту учествују запослени оба одсека приходи се деле на оба одсека 

(2) Учесници у реализацији пројекта, а у складу са одредбама закљученог Уговора о 
пројекту.   

 Учеснике у реализацији (наставно и ненаставно особље) пројекта именује председник 
Академију уз консултацију са руководиоцима Одсека. 

Мерење остварених резултата по овој групи сопствених прихода врши се након сваког 
завршеног посла за који су добијена, што се документује Извештајем о реализацији. 
Извештај се подноси председнику Академије, руководиоцима Одсека у року прописаном 
одредбама уговора, или уколико није уговорено, најкасније у року од 7 дана од дана 
завршетка посла.  

На основу добијених Извештаја о раеализацији материјално финансијска служба 
доставља коначни извештај у року од 10 дана и доставља га председнику Академије и 
руководиоцима Одсека.  

 Председник Академије одлучује о расподели, на предлог руководиоца Одсека, а по 
основу достављеног Извештаја о реализацији пројекта и Извештаја материјално финансијске 
службе.  

 Део остварених сопствених прихода, који се расподељује Одсецима Академије 
употребиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 3. овог правилника. 

 Поступак реализације пројеката и послова обухвата следеће обавезне фазе: 

1. покретање пројекта и послова; 

2. доделу пројекта и послова; 

3. реализацију додељеног пројекта и послова; 

4. извештавање о пројекту и пословима. 

1. Покретање пројекта  и послова 

 Пројекат и послови покрећу се на основу иницијативе за покретање, која се у писменом 
облику доставља председнику Академије и руководиоцу Одсека, а заснована је на 
објављеним јавним понудама, огласима, конкурсима и другим сазнањима. Уз иницијативу се 
обавезно доставља и писмено образложење које садржи дефинисан назив пројекта/посла и 
циљеве који се постижу реализацијом.  
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 Иницијативу за покретање пројекта и послова могу поднети један или више 
запослених, руководилац Одсека и председник Академије. 

 Поднету иницијативу за покретање пројекта и послова разматра руководилац Одсека и 
доставља председнику Академије. 

 Уколико оцени да је пројекат односно посао од интереса за Академију и да за њихову 
реализацију постоје сви неопходни ресурси, председник даје сагласност за покретање и 
доставља руководиоцу Одсека. 

 Председник Академије ,на предлог руководиоца Одсека, именује руководиоца 
пројекта/посла и чланова радног тима, као и рокове за доделу и реализацију пројекта/посла. 

 Руководиоцу пројекта/посла доставља се Одлука председника о покретању, са 
роковима почетка и завршетка пројекта/посла.  

2. Додела пројекта и послова 

 Додела пројекта/посла обухвата активности које је неопходно спровести ради 
утврђивања и дефинисања свих релевантних елемената покренутог пројекта/посла у 
Академији.

 Релевантни елементи из члана 16. овог Правилника су: 

- садржај рада и очекивани резултати; 

- руководилац пројекта/посла и чланови радне групе; 

- крајњи рок завршетка пројекта/посла; 

- финансијска средства потребна за реализацију пројекта/посла; 

- опрема и остали нефинансијски ресурси потребни за реализацију; 

- остали елементи. 

Уколико је у фази доделе пројекта/посла неопходно усаглашавање и уговарање 
релевантних елемената уговора са заинтересованим странама изван Академије, званичне 
разговоре води председник Академије/ руководилац Одсека у присуству именованог 
руководиоца пројекта/посла. 

Када су утврђени и дефинисани сви релевантни елементи пројекта/посла, председник 
Академије,на предлог руководиоца Одсека доноси Одлуку о додели пројекта/посла. 

У случају да у реализацији пројекта/посла учествују лица, организације или установе 
изван Академије, председник Академије одмах, а најкасније седам дана по додели 
пројекта/посла са њима закључује писмене уговоре, у којима се регулишу међусобна права и 
обавезе по свим релевантним елементима пројекта/посла. 

3. Реализација додељеног пројекта/посла 

 Руководилац пројекта/посла је дужан да, најкасније у року од 7 дана од дана пријема 
Одлуке о додели пројекта/посла сачини и достави руководиоцу Одсека и председнику 
Академије предлог плана реализације пројекта/посла који садржи: 

- план активности; 

- рокове реализације по сегментима; 

- опредељене задатке за сваког члана тима; 
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- планирана финансијска средства; 

- потребну опрему и остала нефинансијска средства, и  

- остале елементе неопходне за реализацију. 

Предлог плана из става 1. овог члана, садржи и обавезан предлог плана периодичног 
извештавања о реализацији пројекта/посла чија реализација траје једну или више година.  

Руководилац Одсека, у присуству руководиоца пројекта/посла разматра достављени 
предлог плана реализације.  

Руководећи се постојећим активностима које се већ одвијају у Академији, као и 
осталим планираним активностима и приоритетима у остваривању краткорочних и 
дугорочних интереса установе, руководилац Одсека усваја план реализације додељеног 
пројекта/посла са планом извештавања о реализацији и роковима, као обавезујуће за све 
учеснике – чланове тима.  

У случају да руководилац Одсека, по разматрању предлога плана реализације, усвоји 
план реализације са планом извештавања о реализацији са одређеним изменама и допунама у 
односу на поднети предлог, руководилац пројекта/посла дужан је да све задатке спроведе по 
плану усвојеном од стране председника Академије.  

Руководилац пројекта/посла је одговоран за праћење и спровођење усвојеног плана 
реализације као и за остваривање очекиваних резултата пројекта/посла. 

О сваком одступању од усвојеног плана реализације, руководилац је дужан да 
благовремено обавести руководиоца Одсека и да предложи мере за отклањање 
неусаглашености.  

4. Извештавање о пројекту и послу  

 Извештавање о реализацији пројекта/посла може бити: 

- периодично – ако је такву Одлуку донео руководилац Одсека или председник Академије 
при додели пројекта/посла као и за једногодишње или вишегодишње пројекте или 

- завршно – по завршетку реализације пројекта/посла. 

 Извештај подноси и оверава руководилац пројекта/посла. 

Ако у оквиру пројекта/посла постоје и подпројекти поред руководиоца извештај 
оверавају и одговорни извршиоци за те делове пројекта/посла.  

Извештаји  се достављају руководиоцу Одсека и председнику Академије најкасније 7 
дана по извршеној реализацији пројекта/посла. 

За комерцијалне и суфинансиране пројекте извештаји се достављају и свим странама са 
којима је закључен уговор, а које финансирају или суфинансирају реализацију 
пројекта/посла.  

Председник Академије на предлог руководиоца Одсека разматра достављен 
периодични или завршни извештај и усваја га или одбија, уз предлог за предузимање 
одговарајућих мера.  




