Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет Краљевo
Доситејева 19, 36000 Краљево, Република Србија

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ
СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО
Број: 897/4
Краљево, 20. 10. 2008. године

На основу чланoва 67. и 216. Статута Машинског факултета у Краљеву, а на предлог
Већа Савет Машинског факултета у Краљеву, на својој седници од 20. 10. 2008. године,
донео је

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником Машински факултет Краљево Универзитета у Крагујевцу (у даљем
тексту Факултет) уређује начин стицања и расподеле сопствених прихода.
Члан 2.
Факултет стиче средства за обављање своје делатности у складу са законом и Статутом
из следећих извора:










средстава које обезбеђује оснивач - Министарство просвете Републике Србије;
приходa од Министарства науке Републике Србије по пројектима за основна,
примењена и развојна истраживања;
приходa од школарине;
донација, поклона , завештања и спонзорстава;
средстава за финансирање научноистраживачког и стручног рада;
пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских
услуга;
накнада за комерцијалне и друге услуге;
оснивачких права из уговора са трећим лицима;
других извора у складу са законом.
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II ПРИХОД ОД ШКОЛАРИНЕ И НАСТАВЕ КОЈА СЕ НЕ ФИНАНСИРА
ИЗ БУЏЕТА
Члан 3.
Приход од школарина за наставу на основним, дипломским и докторским студијама и
од осталих услуга према Ценовнику студија, у целини се усмерава у заједничка
средства Факултета (у даљем тексту ЗСМФКВ).
Члан 4.
Приход од школарина за наставу на магистарским студијама и од израде докторских
дисертација као и приход од избора у научно звање расподељује се према следећој
табели:
Редни
Врста наставне активности
број
1.

Приход од школарине за упис
семестра магистарских
студија

Стопа
издвајања у
ЗСМФКВ
(%)

Расподела осталих
средстава

100%

2.

Пријава магистарске тезе,
оцена подобности кандидата и
теме и доношење одлуке о
предложеној теми

40%

члановима комисије према
формули
Ki
Cmi =
1.5 ⋅ n c + 1
где је nc број чланова
комисије без председника, а
преостали део припада
председнику комисије

3.

Вођење израде тезе

40%

60% ментору
члановима комисије према
формули
Ki
C=
2 ⋅ nc +1
где је nc број чланова
комисије без ментора, а
остали део припада ментору

4.

Преглед и одбрана
магистарске тезе

40%

5.

Приход од школарине за упис
докторских студија

100%

6.

Пријава докторске
дисертације, оцена
подобности кандидата и теме
и доношење одлуке о
предложеној теми

40%

члановима комисије према
формули
D ti
Cdri =
1.5 ⋅ n c + 1
где је nc број чланова
комисије без председника а
преостали део припада
председнику комисије
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Стопа
издвајања у
ЗСМФКВ
(%)

Редни
Врста наставне активности
број

7.

Вођење израде дисертације

Расподела осталих
средстава

40%

60% ментору

8.

Преглед и одбрана докторске
дисертације

40%

члановима комисије према
формули
D ri
CKDri =
2 ⋅ nc +1
где је nc број чланова
комисије без ментора а
преостали део припада
ментору

9.

Приход од курсева за
иновацију знања и од осталих
облика наставе и приходи од
одбране дипломског рада за
студенте који су изгубили
статус финансирања из буџета

40%

60% извршиоцима

Члан 5.

Накнада за израду и одрану дипломског рада (за студенте који су изгубили статус
финансирања из буџета) одређује се према формули:
D = 8 x Cr
где је Cr - цена рада одређена од Министарства просвете.
Комисији за одбрану дипломског рада припада:
Kr = 0,6 x D
при чему ментору припада Мp = 0,5 x Kr , а члановима комисије Cк = 0,25 x Kr
Накнада за израду и одбрану магистарске тезе за кандидате ван факултета одређује се
према формули:
Кi = М1 + М2 + М3 = 60 x Cr
при чему је:




М1 = 9 x Cr – оцена подобности тезе и кандидата
М2 = 42 x Cr – вођење израде тезе
М3 = 9 x Cr – оцена и одбрана тезе

Накнада за израду и одбрану докторске дисертације за кандидате ван факултета
одређује се према формули:
Dri = Dr1 + Dr2 + Dr3 = 120 x Cr
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при чему је:




Dr1 = 18 x Cr – оцена подобности дисертације и кандидата
Dr2 = 84 x Cr – вођење израде дисертације
Dr3 = 18 x Cr – оцена и одбрана дисертације

Накнада за писање реферата за избор у одговарајућа звања на Машинском факултету
одређују се према формули и то:
а) за избор у звање сарадника
R = 6 x Cr / динара
б) избор у наставничко звање:
R = 10 x Cr / динара
Комисији за писање реферата припада:
Kr = 0,6 x R
Председнику комисије припада Pr = 0,5 x Kr, а преостали део се дели равномерно
члановима комисије. За писање реферата за кандидата који су запослени на
Машинском факултету Краљево члановима комисије са Машинског факултета не
припада надокнада за ове активности.

III ПРИХОД ОД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ СА ПРИВРЕДНИМ И
ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 6.

Приход од пословних активности са привредним и другим организацијама (пројекти и
др.) категорише се према врсти делатности.
Редни
Врста делатности
број

Стопа издвајања у ЗСМФКВ (%)

1.

Међународни истраживачки пројекти у
науци и настави

10% од буџета пројекта алоцираног
за МФКВ

2.

Међународни стручни пројекти

У складу са уговором

3.

Пројекти основних, примењених и
развојних истраживања финансирани
од стране привреде

15% од буџета пројекта

4.

Стручни пројекти финансирани од
стране привреде (прорачуни, техничка
решења, документација, увођење
система квалитета)

15% од буџета пројекта
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Редни
Врста делатности
број

Стопа издвајања у ЗСМФКВ (%)

5.

Елаборати и стручни извештаји

15% од буџета пројекта

6.

Курсеви иновације знања, конслатинг
услуге, ревизије, вештачења

40% од буџета пројекта

Члан 7.

У случају штете која би евентуално настала по основу извршавања пројектних
активности одговоран је руководилац пројекта односно носилац активности и дужан је
да Факултету накнади сву насталу штету.

IV ПРИХОДИ ОД ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 8.

Расподела прихода од издавачке делатности регилусана је Правилником о издавачкој
делатности Факултета.

V ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА И СПОНЗОРСТВА
Члан 9.

Расподела ових прихода се врши према Уговору о донацији, или према жељи донатора.

VI ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Члан 10.

Остали приходи се у целини усмеравају у заједничка средства Факултета.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

Пројекти који су у току, и са којих нису издвојена средства за ЗСМФКВ, и чија стопа
издвајања није била прецизирана претходним општим актима Факултета, подлежу
одредбама овог Правилника.
Члан 12.
5

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе општих аката којима су
била дефинисана питања стицања и расподеле средстава Факултета.
Члан 13..

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Савета факултета а
примењиваће се осмог дана од дана објављивања на огласним таблама и сајту
Факултета.

Председник Савета
др Драган Петровић, ван. проф.
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