
 
 
На пснпву шлана 119. став 1. ташка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и 

васпитаоа (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017 ,27/2018,-други закон,10/2019 );  и шлана 206.  
Статута Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац , Шкплски 
пдбпр на седници пдржанпј 25.02.2021.гпд. гпд.  дпнеп је 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 
 
 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилникпм ближе се уређује ппступак стицаоа и расппделе сппствених 
прихпда у Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац (у даљем 
тексту: Шкпла) а нарпшитп: 

- врсте сппствених прихпда; 
- извпри сппствених прихпда; 
- расппдела сппствених прихпда. 

 
Сппствени прихпди су сви пни прихпди кпје Шкпла пстварује у складу са Закпнпм, 

Статутпм и ппщтим актима Шкпле, а нису прихпди пд бучета. 
 

Члан 2. 
 

Сппственим прихпдима сматрају се и сви прихпди кпје Шкпла пствари на тржищту 
врщеоем делатнпсти за кпје буде регистрпвана кпд Привреднпг суда oдн. другпг 
надлежнпг пргана, а кпји не пптишу из бучета Републике или Опщтине, пднпснп оихпвих 
пргана, прганизација или фпндпва или на други нашин. 

 
Члан 3. 

 
Сппствени прихпди стишу се и расппдељују у складу са пвим Правилникпм и у 

наведеним закпнским пквирима. 
 

II  СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ШКОЛЕ 
 

Члан 4. 
Шкпла стише сппствене прихпде из следећих извпра: 



1. Прихпд пд наплате ушещћа ушеника у цени смещтаја и исхране пп важећем рещеоу 
Министарства п утврђиваоу цене смещтаја и исхране у ушенишким дпмпвима. 

2. Прихпди пп пснпву израде и издаваоа ушенишке идентификаципне картице 
3. Прихпди пп пснпву накнаде щтете кпју ушеници нанесу импвини и инвентару Шкпле 
4. Прихпди пд пбављаоа прпщирене делатнпсти на тржищту 
5. Дпнатпра, сппнзпра, кап и дпбрпвпљним ушещћем рпдитеља ушеника, схпднп шлану 

190 Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, у пбезбеђиваоу средстава 
за вищи квалитет у пбласти пбразпваоа, на пснпву предлпга Савета рпдитеља 
Шкпле, и пдлуке Шкплскпг пдбпра Шкпле; 

6. Прихпда пд пплагаоа ванредних/дппунских  испита . 
7. Издаваое пптврда п гпдищоем фпнду сати и наставнпм плану и прпграму 
8. Издаваоем дупликата јавних исправа (сведпшанстава и диплпма) 
9. Других ппслпва и активнпсти кпје нису јавна служба. 

 
Члан 5. 

 
Висину накнаде за услуге кпје Шкпла пружа ушеницима и трећим лицима, утврђује  

Шкплски пдбпр а у складу са пдлукама и упутствима Министарства прпсвете науке и 
технплпщкпг развпја Републике Србије. 

Пптребу и висину ушещћа рпдитеља ушеника у пбезбеђиваоу вищег стандарда 
пбразпваоа утврђује Шкплски пдбпр на предлпг Савета рпдитеља Шкпле. 

Сппнзпрствп, ппклпни и дпнације пбезбеђују се заједнишким напприма свих 
заппслених у Шкпли кап и рпдитеља ушеника. 

 
Члан 6. 

 
Сппствени прихпди Шкпле наплаћују се искљушивп уплатпм на рашун Шкпле брпј 

840-272666-34 кпји се впди кпд Управе за трезпр за сва сппствена средства. 

Члан 7. 
 

 Стицаое и расппдела сппствених прихпда планира се Гпдищоим финансијским 
планпм Шкпле, а на пснпву пвпг Правилника и у наведеним закпнским пквирима, кпга 
усваја  Шкплски пдбпр щкпле. 
 Директпр щкпле щестпмесешнп ппднпси извещтај Шкплскпм пдбпру п сппственим 
прихпдима Шкпле пствареним у претхпднпм перипду и оихпвпј расппдели, а финансијска 
служба приликпм усвајаоа заврщнпг рашуна. 
  

Члан 8. 
 

             Сппствени прихпди кпји су стешени уз унапред ппредељене намене мпгу се 
утрпщити искљушивп за те намене. 
 Сппствени прихпди, шије намене нису унапред ппредељене, мпгу се кпристити, пп 
пдбитку стварних трпщкпва (ппреза), за ппбпљщаое услпва рада ушеника и заппслених у 



Шкпли, када пптребе нису предвиђене бучетпм или се финансирају из бучета, али са 
недпвпљним средствима. 
 

III  РАСПОДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 
 

Члан 9. 
 

 Расппдела сппствених прихпда врщи се крпз Гпдищои  Финансијски план Шкпле . 
Сппствени прихпди, шије намене нису унапред ппредељене, расппдељују се и за ушещће у: 
 
1. Спцијалним даваоима за заппслене разлишите ппмпћи и награде заппсленима, 

ушещће у пбезбеђиваоу нпвпгпдищоих пакетића за децу заппслених и сл.)   
2.  Накнадама за дежурства ,рад нпћу између 22 и 06 шаспва,рад на дан државнпг и 

верскпг празника . 
3. Трпщкпви репрезентације 
4. Набавци ппреме за пбразпваое, рад секција и ваннаставне активнпсти (рашунарска и 

технишка ппрема, ушила, наставна средства, реквизити, и сл.); 
5. Трпщкпвима службених путпваоа заппслених; 
6. Услугама пп угпвпру (централизпване набавке -пп плану ЈН, кптизације за семинаре и 

ппјединашна струшна усаврщаваоа,услуга службеника за јавне набавке, 
7.  Чланарине удружеоима, излет кплектива, кап и за награде ушеницима; 
8. Специјализпваним услугама (услуге за пбразпваое, културу и сппрт, услуге 

пдржаваоа аларма и видеп надзпра); 
9. Струшнп усаврщаваое 
10. Текућим ппправкама и пдржаваоу Шкпле (ппправке и пдржаваое зграде, зидарски, 

мплерски, стпларски радпви, радпви на впдпвпду и канализацији, ппправке и 
пдржаваое рашунарске ппреме и ппреме за пбразпваое); 

 
Члан 10. 

 

              Из сопствених прихода које оствари школа , у складу са законом, запосленима у 

установи се може увећати плата у висини до 30%, а на основу Решења директора школе.  

                   

              Запосленог који оствари посебне резулатате рада у школи или који се додатно 

ангажује на пословима у школи, директор школе може  наградити у висини до 30% 

 

1. За ангажовање-рад уШколи и Дому  и повећан обим посла до 30% 

2. Право на увећану плату од  20 % има запослени (наставници, васпитачи, стручни 

сарадници) који су ментори ученицима који су освојили прво место на републчичким 

такмичењима 

3    Право на увећану плату од  15% има запослени (наставници, васпитачи, стручни 

сарадници) који су ментори ученицима који су освојили друго место на републчичким 

такмичењима 



4 Право на увећану плату од  10 % има запослени (наставници, васпитачи, стручни 

сарадници) који су ментори ученицима који су освојили прво место на републличким 

такмичењима 

5.Право на увећану плату од  8% има запослени (наставници, васпитачи, стручни 

сарадници) који су ментори ученицима који су освојили прво место на  окружном 

такмичењу. 

                                                       Члан 11. 

 

         О увећању плате директору Школе одлучује Школски одбор, сагласно Закону о 

основама сиситема образовања и васпитања и Посебном колективном уговору. 

 

                                                         Члан  12. 

 

Награђиваое  заппслених мпже се врщити  и у ненпвшаним даваоима( коиге, и сл) на 
пригпдним свешанпстима кпје прганизује Шкпла. 
 
                                                                 Члан 13. 
 
 Критеријуми кпјима ће се директпр рукпвпдити при пдлушиваоу кпји заппслени је 
ппказап изузетне резултате рада су: прпмпција Шкпле крпз успех ушеника и заппслених, 
пбим и квалитет пбављенпг ппсла, ппсебни резултати ппстигнути са ушеницима на 
републишким и међунарпдним такмишеоима, кап и ппсебни дппринпси крпз рад секција, 
ваннаставних активнпсти, и културне и јавне делатнпсти щкпле. 
             
                                                                    Члан 14. 
                   
                   Расппппдела  средстава пд щкпларине врщи се према „Одлуци Шкплскпг 
пдбпра п расппдели средстава пд щкпларине“ ( Одлука у прилпгу Правилника) 
                    Расппдела средстава пд припремне анставе/кпнсултација  пд  ванредних 
ушеника врщи се према Одлици ШО ( Одлука у прилпгу Правилника). 
  
                                                                        Члан 15. 

 
 За награђиваое ушеника, сппствени прихпди се расппдељују на пснпву пдлуке 
директпра щкпле. 
 Награђиваое се врщи на предлпг предметнпг пнаставника, пдељеоскпг и 
наставнишкпг већа щкпле, а у складу са пдредбама Правилника п ппхваљиваоу, 
награђиваоу и дпдели диплпма за изузетан успех ушеника Шкпле. 
 Ушеници кпји ппстижу изузетне резултате у пдређеним пбластима и наставним 
предметима, мпгу бити награђени и разним семинарима или пдласкпм у едукативне 
центре (нпр. у Истраживашку станицу у Петници , једнпдневне изулете и сл.)    
  
                                                                
 



                                                                  Члан 16.  
 

  
 Шкплски пдбпр мпже изврщити другашију прерасппделу сппствених прихпда у 
хитним и пправданим слушајевима впдећи се интересима Шкпле.Шкплски пдбпр мпже у 
хитним и пправданим слушајевима пвластити директпра щкпле да између две седнице 
дпнпси пдлуке из става 1 пвпг шлана, с тим да пвакп дпнете пдлуке директпр щкпле, на 
првпј нареднпј седници Шкплскпг пдбпра, ппднпси истпм на пптврђиваое. 
 

IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

                                                                       Члан 17. 
 
                    

У ппгледу свега щтп пвим Правилникпм није регулисанп примеоиваће се пдредбе 
Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпна п платама у државним 
прганима и јавним слуижбама и Ппсебнпг кплективнпг угпвпра, кап и ппдзакпнских аката 
дпнетих на пснпву наведених закпна. 

 
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли 

Шкпле. 
 
 
 
 
                                                                                           ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

                                                                 ______________________ 
                                                        Маријана Билбија 

 

Бр.309 

Од 25.02.2021.гпд. 

 

Истакнутп на пгласнпј табли щкпле 

26.02.2021.. гпд. 

Правилник ступип на снагу  

06.03.2021.. гпд. 

 
 


