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На oснoву члaнa 104. Зaкoнa o рaду (Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009,32/2013.), члана 12, став 3 Зaкoнa o плaтaмa у држaвним oргaнимa и jaвним 
службaмa (Службени гласник РС бр. 34/2001, 62/2006 – др. зaкoн, 63/2006 – испр. др. 
закона, 116/2008, – др. закони, 92/2011 и 99/2011 – др. закон, 10/2013 и 55/2013, члана 
53, став 1, тачка 7 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" РС бр. 
76/2005,100/2007– аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012. и 89/2013), 
oдгoвaрajућих oдрeдби Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa високо oбрaзoвaњe (Службени 
гласник РС бр. 12/2009 и 9/2012 ‐ споразум) и члaнa 147, став 2, тачка 7 Стaтутa Високе 
школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Савет Школе на 16. седници одржаној 
26. децембра 2013. године донео је 

 
 

ПРAВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА 
O СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У 

ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ 
 
 

Члан 1 
У Правилнику о стицању и расподели сопствених прихода у Високој школи струковних 
студија за васпитаче у Шапцу, број 482/3 од 5.9.2013. године члан 4 мења се и гласи: 
Сопствени приходи се остварују на основу важеће одлуке о висини школарине за 
студије и накнадама за пружање услуга из образовне делатности Школе и других 
одлука надлежних органа. 
Уплате СПШ врше се на жиро рачун број 840-625666-80, са назнаком сврхе уплате и 
позивом на број. 
Уплате СПШ у страним средствима плаћања врше се у корист Школе на рачун отворен 
код Народне банке Србије. 
 

Члан 2. 
Додатак на плату за дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена 
одређене прописима припада запосленом у случајевима: 

• више силе, 
• замене изненадно одсутног радника, 
• пријема и обраде докумената и података за пријемни испит; обављања 
пријемног испита, 

• изненадног повећања обима посла; хитне потребе за завршетком одређеног 
посла чије трајање није могло да се предвиди, 

• извршења других послова – када је неопходно да се у одређеном року заврши 
посао који није планиран;  

• обављања консултативне и практичне наставе /додатне/ ван редовних термина 
на захтев студената и дежурства за време одржавања те наставе, као и дежурства 
у време организовања других видова наставе ван радног времена (у даљем 
тексту: прековремени рад ). 

 
Према одредби алинеје 6 додатак на плату припада наставницима у односу 1:3, за један 
школски час обављеног  рада - 3 сата прековременог рада (припрема за наставу, настава 
и консултације).  
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Члан 3. 
Члан 24. мења се и гласи: 
"Средства Школе остварена од уплата накнаде за додатну консултативну наставу по 
предмету, као и средства остварена за посебно организовање практичне наставе, изван 
предвиђених редовних термина расподељују се на следећи начин: 

• материјални трошкови Школе – најмање 50,0 % 
• директни извршиоци (наставници и сарадници) – до 50,0 %. 

Исплата по основу расподеле из овог члана врши се путем плата запослених, по бруто 
принципу, сагледавањем учешћа трошкова рада запослених у укупним сопственим 
приходима Школе, у претходној школској години. 
Извештај о организацији наставе из става 1 припрема координатор наставе и праксе. 
На основу података из става 2 директор решењем утврђује проценат увећања плате 
директним извршиоцима (наставници и сарадници). 
 

Члан 4. 
У члану 29, тачка 2 додаје се нови став 9 који гласи:  
 
"Лице које за послодавца обавља  уговорене послове или послове по његовом налогу 
има право на дневницу, под условима утврђеним овим Правилником, до висине 
неопорезивог износа  утврђеног прописима о порезу на доходак грађана." 
 
Тачка 5 мења се и гласи:   
"Лице које за послодавца обавља  уговорене послове или послове по његовом налогу 
има право на употребу сопственог аутомобила у службене сврхе на начин и под 
условима утврђеним овим Правилником, а до висине неопорезивог износа  утврђеног 
прописима о порезу на доходак грађана." 

 
Члан 5. 

 
У члану 34 речи "додаци на плату" бришу се.  

 
Члан 6. 

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

 
Број: 813/4 

Дана  26. 12. 2013. године 
Ш а б а ц 

                                                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
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