Број: 0601-888/3
Датум:. 23.12.2019.

На основу члана 70 Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", брај: 88/2017,
27/2018, 73/2018), члана 128. ст. 1, 4. и 5, члана 12. Закона о платама у државним органима и
јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др.
закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 1012013, 55/2013, 99/2014 и
21/2016) и члана 34 став 1 тачка 20 Статута Природно-математичког факултета
Универзитата у Новом Саду, Савет Природно-математичког факултета Универзитата у Новом
Саду на 9 седници одржаној 23.12.2019. године доноси
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
Опште одредбе
Члан 1
(1)
Oвим Правилникам о стицању и распалагању сoпственим приходима Природноматематичког факултета у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник) ближе се утврђује
начин стицања, расподела и располагања сопственим приходима Природно-математичког
факултета Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет).
Сопствени приходи
Члан 2
(1)
Факултет остварује приходе обављањем основне делатности и других делатности за
које је регистрован.
(2)
Сопствени приходи Факултета су средства која Факултет стиче самостално у складу са
законом, осим наменских средстава која обезбеђује Република Србија и Аутономна покрајна
Војводина за финансирање редовних активности Факултета.
Члан 3
(1)
Сопствени приходи Факултета обухватају приходе од:
- школарина самофинансирајућих студената и накнада за услуге које нису обухваћене
школарином,
- реализације наставе
- реализације научноистраживачке делатности,

- пружања експертских и консултативних услуга,
- издавачке делатносни и од рада скриптарнице Факултета и
- остале приходе које Факултет стиче обављањем регистрованих делатности.

Евиденција сопствених прихода
Члан 4
(1)
Служба рачуноводствено књиговодствених послова Факултета води
евиденцију
сопствених прихода Факултета.
(2)
Евиденција из става 1 овог члана води се у складу са општим актима Факултета и
законским прописима
којима је регулисана област вођења рачуноводствено
књиговодствених евиденција на високошколским установама.
(3)
Сопствени приходи Факултета исказују се у јединственом годишњем финансијском
извештају Факултета.
Намена и расподела сопствених прихода
Члан 5
(1)
Сопствени приходи Факултета, у смислу овог Правилника, намењени су за
финансирање:
- материјалних трошкова пословања Факултета,
- социјалних давања запосленима,
- трошкова текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме и средстава за обављање
регистрованих
делатности, репрезентације и промотивних активности, издавачке
делатности и обнављање библиотечког фонда библиотека на департманима Факултета,
- услуга по уговору,
- трошкова професионалног усавршавања запослених ,
- унапређење услова рада Факултета у складу са одредбама Правилника о раду,
- организавања научних скупова,
-- трошкова остваривања међународне сарадње,
- трошкова акредитације Факутета као високошколске и научноистраживачке установе и
акредитације студијских програма Факултета,
- заједничких послова у раду Универзитета у Новом Саду и
-других трошкова повезаних са обављањем делатности Факултета.
Члан 6
(1)
Факултет, зависно од расположивости сопствених средстава, може финансијским
планом да предвиди финансирање активности Студентског парламента Факултета, у складу
са одредбама општег акта Факултета и законским прописима који регулишу финансирање
Студентског парламента.
(2)
На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета или на основу одлуке декана, а
на предлог Студенког парламента Факултета, део сопствених средстава Факултет може
предвидети за награђивање и промовисање студенских успеха, као и за студентска
такмичења у земљи и иностранству, студијске посете, научне скупове и слично.

Члан 7
(1)
Расподелу сопствених средстава Факултет остварује у складу са финансијским
планом, који сваке године усваја Савет Факултета, за намене утврђене овим Правилником.
(2)
Наредбодавац за извршење финансијског плана је декан Факултета или лице које
овласти.
Члан 8
(1)
Овај Правилних ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета.
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