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ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број: 1423/3 

Дана, 26.09.2017. године 

Б е о г р а д 

 

На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС“, број 76/2005, 100/2007, 97/2008 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 

45/2015, 68/2015 и 87/2016) и члана 19. Статута Високе железничке школе струковних студија  

(број 52/3-1 од 23.01.2017. године), Савет Школе на осамдесеттрећој седници одржаној дана 

26.09.2017. године, донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником Висока железничка школа струковних студија у Београду (у даљем тексту: 

Школа) утврђује извор финасирања рада Школе стицањем сопствених прихода, као и начин 

расподеле сопствених прихода. 

 

Члан 2. 

Школа стиче средства за обављање своје основне делатности и других делатности за које је 

регистрована из извора финансирања утврђених Законом о високом образовању, Статутом Школе 

и другим општим актима Школе.  

 

Средствима, из става 1. овог члана, Школа самостално управља. 

 

 

II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

Члан 3. 

Средства за обављање делатности Школе која обезбеђује оснивач Република Србија (средства из 

буџета) Школа користи за намене које су утврђене Законом. 

 

Поред средстава која обезбеђује оснивач, Школа за свој рад обезбеђује средства из других извора 

финансирања и тако остварује сопствене приходе. 

 

Сопствени приход Школе чини приход од:  

1. студената по основу наставе која се не финансира из буџета Републике Србије (школарина 

и накнада трошкова студирања);  

2. припремне наставе, курсева, семинара и других облика едукације;  
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3. организовања конференција и симпозијума;  

4. научноистраживачког и стручног рада;  

5. пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга;  

6. издавачке делатности;  

7. донација, поклона, спонзорства и завештања, 

8. осталих прихода. 

 

 

III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ШКОЛЕ 

 

1. Приход од студената по основу наставе која се не финасира из буџета  

 

Члан 4. 

Приход од студената по основу наставе која се не финансира из буџета Републике Србије чини 

приход по основу школарине и накнаде трошкова студирања, чија је висина одређена према 

мерилима утврђеним општим актом Школе.   

 

Висина накнаде трошкова школарине и осталих накнада трошкова студирања за сваку школску 

годину утврђује се одлуком коју доноси Савет Школе пре почетка школске године и пре 

расписивања конкурса за упис на студије за све студијске програме основних и специјалистичких 

струковних студија. 

 

Члан 5. 

Приход остварен од наставе која се не финансира из буџета може се усмерити за: покриће 

материјалних и режијских трошкова; зараде запосленима; унапређење наставе, финансијску 

стабилност и ликвидност и за друге намене.   

 

2. Приход од припреме наставе, курсева, семинара и других облика едукације 

 

Члан 6. 

Посебном одлуком Школа може утврдити обављање припремне наставе, курсева, семинара и 

других облика едукације (нпр. припрема за полагање пријемног испита) и том одлуком утврђује се 

облик едукације, услови под којима се реализује и висина накнаде за припрему опредељеног 

облика едукације, уколико се врши са накнадом, као и расподела прихода који преостане након 

покрића трошкова организовања едукације. 

 

По правилу, Школа за покриће трошкова организовања едукације задржава минимум који се 

одреди одлуком Савета Школе, а преостали износ прихода користи се за исплату запосленима који 

су одржали едукацију и који су својим учествовањем допринели тој активности.  

 

Предлог за расподелу исплате запосленима даје руководилац активности облика едукације, а 

одлуку о расподели запосленима доноси  директор Школе. 
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3. Приход од организовања конференција и симпозијума 

 

Члан 7. 

Школа може посебном одлуком Савета Школе организовати конференције и симпозијуме који се 

финансирају из сопствених средстава, котизација које плаћају учесници и осталих прихода. 

 

Приход који Школа оствари по основу одржане конференције или симпозијума користи се за 

покриће трошкова организовања, а преостали део прихода за унапређење материјалне основе 

Школе и за друге намене по одлуциСавета Школе. 

 

4. Приход од научноистраживачког и стручног рада 

 

Члан 8. 

Школа може да оствари средства од обављеног научноистраживачког или стручног рада, а 

расподела тог прихода врши се тако што Школа задржава одређен износ средстава за покриће 

трошкова обављања рада и за унапређење материјалне основе Школе а преостали део прихода се 

расподељује између непосредних извршилаца и других који су својим учешћем допринели 

спровођењу посла . 

 

Висину прихода од научноистраживачког и стручног рада који задржава Школа одређује Савет 

Школе у зависности од вредности уговореног посла. 

 

Расподелу прихода међу непосредним извршиоцима предлаже руководилац пројекта, а одлуку о 

расподели непосредних извршилаца  и учесника доноси директор Школе.  

 

5. Приход од пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга 

 

Члан 9. 

Школа може стицати приход од пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања, 

консултантских услуга, комерцијалних услуга и дугих услуга пружених трећим лицима. 

 

Расподелу висине оствареног прихода, у зависности од уговореног посла и трошкова реализације 

посла, одређује одлуком Савет Школе. 

 

6. Приход од издавачке делатности 

 

Члан 10. 

Стицање и расподела прихода од издавачке делатности врши се у складу са правилником Школе 

којим је регулисана издавачка делатност.  
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7. Приход од донација, поклона, спонзорства и завештања 

 

Члан 11. 

Приход од донација, поклона, спонзорства и завештања остварује се на основу одговарајућих 

уговора, а добијена средства користе се за намене одређене тим уговором (нпр. за набавку опреме 

за наставу и других основних средстава, за одржавање семинара, за штампање уџбеника, за 

бесплатне студије  и др.), као и у складу са одлуком Савета Школе.  

 

8. Остали приходи  

 

Члан 12. 

Школа може остварити сопствене приходе и по другим основама, као: приход од наплате судских 

трошкова; приход од наплате накнаде настале  штете; приход од издавања дела простора; приход 

од продаје отписаних основних средстава; приход од комерцијалних и других услуга пружених 

трећим лицима, приход од обављања делатности које су уписане у судски регистар и други разни 

основи стицања прихода.  

 

Сопствена средства стечена по основу других прихода Школа користи за намене унапређења 

материјалне основе Школе, а може користити и за друге намене и према расподели по одлуци 

Савета Школе. 

 

 

IV РАСПОДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

 

Члан 13. 

Школа може средства из сопствених прихода усмерити и расподелити за исплате, и то:  

1. зарада запосленима по основу дела зараде за радни учинак, доприноса пословном успеху, 

увећања зараде, накнаде трошкова и исплате других примања, када се расподела врши све 

у складу са Правилником о раду и другим актима Школе; 

2. трошкова (у делу или у целости) школовања или одбране докторске дисертације  

наставницима који су уписани на докторске академске студије, због потреба рада Школе и 

према финансијским могућностима Школе, преко рачуна високошколске установе у којој 

се врше студије, све у складу са општим актом Школе којим се уређује образовање, 

стручно оспособљавање и усавршавање запослених;  

3. трошкова котизација и других трошкова за учешће запослених који су упућени на 

семинаре, курсеве и друге видове стручног оспособљавања и усавршавања, уплатом 

трошкова на рачун организатора у складу са општима актом Школе;  

4. трошкова других облика едуковања или провере знања запослених када то налажу 

позитивни прописи из области безбедности и здравља на раду или противпожарне заштите; 

5. трошкови накнада (таксе) сталног стручног оспособљавања и усавршавања запослених или 

уписа у одговарајуће регистре код струковних удружења или комора, 

6. накнада наставницима и сарадницима ангажованим у допунском раду или ван радног 

односа, све у складу са Правилником о раду Школе. 
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Члан 14. 

Школа може сопствене приходе користити и за покриће дела трошкова или трошкова у целини:  

1. грејања, електричне енергије (енергенти) и комуналних услуга (вода, смеће и др.);  

2. одржавања зграде и опреме, текуће и инвестиционо одржавање; 

3. одржавања телефонске централе и плаћања рачуна за фиксни телефон,  

4. трошкова мобилних телефона (корисничка претплата, картица, обављени разговори, 

поруке и интернет) који користе запослени за службене потребе до износа месечног 

лимита одређеног одлуком директора Школе. Настали трошак преко одобреног месечног 

лимита запослени је дужан да надонади обуставом од његове зараде а на основу листинга 

мобилног оператера; 

5. дотирања накнада за превоз;  

6. промотивних активности;  

7. репрезентација;  

8. обележавање дана Школе;  

9. исплата по посебним уговорима о делу;  

10. рад Студентског парламента и ваннаставне активности студената или доделе награда 

појединих студената;  

11. осталих непредвиђених потреба, у складу са одлуком директора Школе. 

 

Члан 15. 

Сви трошкови Школе који нису покривени средствима из буџета имају приоритет покрића 

приликом одмеравања расподеле средстава која су остварена као сопствени приход Школе.  

 

Члан 16. 

Све исплате средстава из сопствених прихода врше се:  

1. путем зараде;  

2. путем уговора о ауторском делу или уговору о делу;  

3. путем других врста уговора. 

 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли Школе. 

 

Веродостојност овог Правилника о стицању и расподели сопствених прихода оверава председник 

Савета Школе својим потписом. 

 

Да је овај Правилник о стицању и расподели сопствених прихода усвојен и објављен дана 

26.09.2017. године, оверава својим потписом председник Савета Школе. 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

                                                                                    

                                                                                        Др Биљана Матић,  професор 


