
На основу Правилника о стицању и расподели дохотка Технолошко-металуршког факултета бр. 

14/5 од 20.02.2012. године и Одлука о изменама и допунама Правилника бр. 14/26 од 29.02.2014 и 

бр. 14/30 од 29.10.2014., а у складу са чланом 21. Статута факултета, Савет факултета је на седници 

одржаној 28.10.2014. године донео:  

 

П Р А В И Л Н И К 

О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ ДОХОТКА ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 

1) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређује се стицање и расподела дохотка на Технолошко-металуршком 

факултету (у даљем тексту Факултет). 

 

 

Члан 2. 

 

Приход Факултета чине: 

А) СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

I) Средства која Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује за основну 

делатност Факултета и то: 

- за зараде, додатке, накнаде и друга примања радника на начин утврђен Законом и 

Посебним колективним уговором за Универзитетско образовање, а сагласно Уредби 

о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и факултета за делатности 

које се финансирају из буџета Републике (у даљем тексту: Уредба Владе РС); 

- за материјалне трошкове пословања, амортизацију, текуће и инвестиционо 

одржавање; 

- за набавку опреме и обнављање библиотечког фонда; 

- за обављање научног рада који је у функцији подизања квалитета наставе; 

- за научно и стручно усавршавање наставника и сарадника; 

- за подстицај развоја научно – наставног подмлатка и рад са даровитим студентима; 

- за међународну сарадњу; 

- за изворе информација и информационе системе; 

- за школарине за докторске студије 

- за друге намене у складу са законом. 

 

II)  Приходи од научноистраживачке делатности остварени по пројектима основних истраживања, 

технолошког развоја, интегрално интердисциплинарних истраживања, Еурека пројеката и 

иновационих пројеката који су финансирани од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развојa; 

 

III)     Остали наменски приходи које Факултет оствари из буџета Републике; 

 

IV)     Посебна средства за инвестиционо одржавање и инвестиције за реновирање и 

доградњу. 

 



Б) СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ИЗ ВАНБУЏЕТСКИХ ИЗВОРА 

 

I) Средства остварена по основу: стручне и научне сарадње са привредом и другим организацијама, 

предузећима и установама; издавачке делатности; ванбуџетске наставне делатности; накнаде за 

посебно ангажовање радника Факултета у другим привредним, истраживачким и школским 

организацијама и установама; закључених уговора и склопљених послова у земљи и иностранству 

преко домаћих и иностраних посредника, спонзорстaвa и слично; 

 

II) Средства дозначена на име школарина и осталих накнада за основне академске, мастер 

академске, докторске академске студије  и докторске дисертације држављана Републике Србије. 

 

III) Средства од: пружања услуга трећим лицима; закупа; накнада трошкова од организационих 

облика регистрованих на адреси Факултета; донаторства и слично. 

 

IV) Средства дозначена на име школарина и осталих накнада за мастер академске, докторске 

академске студије и докторске дисертације страних држављана. 

 

V) Средства остварена од пројеката закључених са Европском комисијом и осталих међународних 

пројеката. 

 

 

Члан 3. 

 

Сва средства, тј. приходи остварени по основу делатности из члана 2. овог Правилника воде се на 

жиро рачунима Факултета (динарски и девизни). 

 

Динарска средства остварена из буџета Републике Србије по основу делатности под А (I, II, III и 

IV) из члана 2. овог Правилника воде се на подрачуну трезора код Управе за трезор број: 840-

1441660-87. 

 

Динарска средства тј. приходи остварени из ванбуџетских извора по основу делатности под Б (I, II 

и III) из члана 2. овог Правилника воде се на посебном подрачуну трезора број: 840-1441666-69. 

 

Остварена средства под А (приходи из буџета РС) и под Б (из ванбуџетских извора) из члана 2. 

овог Правилника се рачуноводствено специфицирају и независно једна од других воде на нивоу 

Факултета. 

 

Девизна средства се воде на посебном девизном рачуну код Народне банке, сходно одредбама 

закона о девизном пословању. 

 

Члан 4. 

 

Средства остварена од делатности А-I из члана 2. овог Правилника, од Министарства просвете, 

распоређују се у целости по јединственим мерилима за Факултет као целину  сагласно Уредби 

Владе Републике Србије, Посебним колективним уговором за универзитетско образовање и 

Појединачним колективним уговором. 

 

Средства  дозначена за зараде запослених на факултету распоређују се према релативном односу за 

наставно и ненаставно особље који усваја Савет факултета, а у складу са Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета 

 



Основна нето плата наставног особља представља производ нето цене рада за наставно особље и 

коефицијената из Уредбе Владе РС коригованих за оптерећење у настави у зимском и летњем 

семестру, док се за један месец у зимском и један месец у летњем семестру примењују основни 

коефицијенти из Уредбе Владе РС. 

 

Основна нето плата ненаставног особља представља производ нето цене рада за ненаставно особље 

и коефицијената из Уредбе Владе РС. 

 

Нето цена рада за наставно и ненаставно особље се утврђује тако што се износ укупних дозначених 

средстава од ресорног Министарства подели укупним коефицијентом за наставно и ненаставно 

особље на основу годишњих обрачуна и финансирања потребног броја наставног и ненаставног 

особља који врши ресорно Министарство, након што се одбију порези и доприноси на терет 

радника и доприноси на терет послодавца. 

 

 

 

Члан 5. 

 

Режијске и материјалне трошкове Факултет плаћа из наменских буџетских средстава добијених од 

Министарства просвете и Министарства науке  а у случају да она нису довољна или се не уплаћују 

редовно, тада се за те сврхе могу користити наменски издвојена средства Факултета остварена од 

ванбуџетских извора из члана 2. овог Правилника. 

 

Члан 6. 

 

Од средстава остварених од делатности под Б I и Б III врши се издвајање у корист факултета  на 

следећи начин: 

- 25% из прихода од услуга трећим лицима (сарадња са привредом) 

- 25% из прихода од услуга Развојно-истраживачког центра графичког инжењерства 

- 5% из прихода по основу спонзорстава и донација 

- 25% од основице из прихода од закључених уговора и склопљених послова преко домаћих и 

иностраних посредника који би били ангажовани на закључењу одређеног уговора о реализацији 

одредјеног пројекта, проналажењу потенцијалног тржишта и купаца за пласман односно трансфер 

научно истраживачког знања, достигнућа, технологија, патената и слично у земљи и иностранству, 

након што се одбије износ посредничке накнаде 

- у изузетним случајевима декански колегијум може да одобри умањење издвајања средстава до 

10% 

 

Средства остварена од делатности под Б II, Б IV и Б V распоређују се у складу са Одлукама које 

доноси Савет факултета. 

 

                                                            Члан 6a. 

 

Преостала средства остварена по основу стручне и научне сарадње са привредом и другим 

организацијама, предузећима и установама у земљи и иностранству којима располаже руководилац 

пројекта након издвајања у корист факултета, могу се искористити за следеће намене: уговоре о 

ауторском делу, уговорe о делу и остале накнаде по уговорима за руководиоце пројеката и чланове 

пројектног тима, набавку научно истраживачке и друге опреме, трошкове службених путовања у 

земљи и иностранству, материјал за истраживање и развој, канцеларијски, потрошни и остали 

материјал, котизације за стручна саветовања, рефундације готовинских рачуна за руководиоце 



пројеката и чланове пројектног тима, трошкове учешћа партиципаната, подизвођача и трећих лица 

која прижају услуге за реализацију пројеката и слично. 

 

Члан 7. 

 

Накнаде за рад истраживача запослених преко пројеката основних истраживања, технолошког 

развоја и интегрално интердисциплинарних истраживања исплаћују се преко обрачуна зараде 

истих, а на основу дозначених средстава исказаних у решењима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 

 

Приходи остварени под А II , а намењени за накнаде наставника и сарадника који су запослени на 

Технолошко-металуршком факултету, а који су ангажовани у својству сарадника на пројектима, 

исплаћују се кроз обрачун ауторских хонорара, а на основу потписаних уговора о ауторском делу. 

 

Средства остварена на начин из претходног става за режијске трошкове и бруто плате истраживача 

воде се у посебним евиденцијама по пројектима. 

 

Средства наменски добијена за материјалне трошкове пројеката по уговорима Министарства науке 

ослобођена су било каквих давања Факултету и воде се посебне евиденције по пројектима. 

 

Члан 8. 

 

Од распоређивања на начин из Члана 6. овог Правилника, без обзира на њихов извор, изузимају се: 

- средства намењена издавачкој делатности само за непосредне трошкове штампања 

уџбеника, монографија, научних радова и других дела у издању Факултета; 

- средства утрошена за набавку капиталне опреме за потребе научноистраживачке и 

наставне делатности (мерни инструменти, намештај за учионице и лабораторије, 

видео техника за обављање наставе, рачунарска опрема и софтвер, копир машина за 

потребе наставе итд) 

 

Члан 9. 

 

Средства остварена од уплата страних студената на мастер академским, докторским академским 

студијама, докторским дисертацијама и постдокторском усавршавању воде се на посебним 

контима. 

 

Члан 10. 

 

Средства издвојена Факултету на начин из члана 6 и 9. овог Правилника троше се искључиво за 

следеће потребе према годишњем плану: 

- грејање; 

- електрична енергија; 

- телефони; 

- комуналне услуге; 

- канцеларијски материјал; 

- потрошни материјал за одржавање хигијене; 

- текуће одржавање зграде и опреме; 

- Технологијада и друге студентске активности; 

- репрезентација; 

- ХТЗ опрема; 

- маркетинг Факултета; 



- чланство у сталним и повременим комисијама Факултета; 

- дотирање накнада за превоз запослених; 

- до 30% за зараде у складу са Законом о платама (због повећаног обима посла , 

квалитета извршеног рада и извршавања послова изван делокруга рада запосленог) а 

по одлуци декана, 

- - накнаде за одржавање вежби запослених на ТМФ (истраживачи), које се исплаћују 

кроз зараде 

- накнаде за одржавање вежби на другим институцијама запослених на ТМФ 

- уговоре о допунском раду за запослене у другим радним организацијама, уговоре о 

привременим и повременим пословима за незапослена лица, пензионере и чланове 

студентских организација 

- за инвестиционо одржавање и опремање зграде 

- дотације осталим непрофитним организацијама-струковним и професионалним 

организацијама и удружењима из области делатности ТМФ  

- плаћање трошкова службених путовања у земљи и иностранству руководиоца и 

чланова пројектног тима за реализацију ТЕМПУС, ХЕРД и осталих међународних 

пројеката, који ће бити рефундирани факултету по извршеним службеним 

путовањима и коначном обрачуну истих 

-    и остало, по одлуци надлежног органа. 

 

О утрошку средстава за потребе из претходног става брине се декан и продекан за финансијско – 

материјално пословање. 

 

 

2) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                                                                                              Председник Савета ТМФ-а 

 

 

                                                                                                 Проф.др Драган Јоцић 

 

 

 

 


