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На основу члана 36. став 2. тачка 13 Статута, Савет Факултета техничких наука у
Косовској Митровици дана 27.01.2015. године, доноси

П Р А В И Л Н И К

О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ ДОХОТКА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧИХ НАУКА

1) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се стицање и расподела дохотка на Факултету техничких
наука Косовска Митровица Универзитета у Приштини (у даљем тексту Факултет).

Члан 2.

Приход Факултета чине:
А. СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I) Средства која Министарство просвете 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 друге намене у складу са законом.

II) Приходи од научноистраживачке делатности остварени по пројектима основних
примењених и развојних истраживања  кoје финансирао Министарства науке;

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

II) Средства од накнада: за школарину и остале накнаде за основне и дипломске студије,
специјалистичке студије, докторске студије и докторате, и остале накнаде по
ценовнику;

III) Средства од: пружања услуга трећим лицима; закупа; накнада трошкова од
организационих облика регистрованих на адреси Факултета; донаторства и слично.

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-
1493660-63

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: 840-1493666-
45

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.

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
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уплаћују редовно, тада се за те сврхе могу користити наменски издвојена средства Факултета
остварена од ванбуџетских извора из члана 2. овог Правилника.

Члан 6.

Средства остварена од делатности под А-II из члана 2. овог Правилника, изузев средстава
добијених од Министарства за науку, и под Б-I распоређују се у складу са Одлуком Савета
Факултета.

Члан 7.

Средства остварена по основу уговора закључених са Министарством науке, која су намењена за
рад истраживача који учествују у реализацији научноистраживачких пројеката, распоређују се на
начин дефинисан уговором.

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 школарине и осталих накнада за основне студије (део средстава Б-II из
члана 2. овог Правилника, воде се на посебним контима у Служби за материјално – финансијско
пословање и средства се распоређују у целости за потребе Факултета.

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;
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