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На основу члана 57. и члана 60. Закона о високом образовању Републике 

Србије (“Службени гласник РС” бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 

44/10, 93/12 и 89/13), члана 12. Закона о платама у државним органима и јавним 
службама ((“Службени гласник РС” бр. 34/01.......55/13.) и члана 111. ст.1 т.1 и  
члана 155. Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача и 
тренера у Суботици, Савет Школе на седници одржаној дана 21. 05. 2014. године, 
на предлог директора, донео је 

 

ПРАВИЛНИК  
О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ШКОЛЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  
Правилником о стицању и расподели сопствених прихода Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици (у даљем 

тексту: Правилник), уређује се поступак увећања плата из остварених сопствених 

прихода, односно поступак награђивања, мерила за награђивање и оцена рада 

запослених у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера 

у Суботици ( у даљем тексту Школа). 
 

 

Члан 2.  
На основу сопствених прихода (уплате новчаних средстава студената на 

име школарине и других услуга по усвојеном ценовнику; приходи остварени 

продајом роба и услуга; приходи остварени одржавањем семинара и стручних 

скупова и донације у новчаном износу) директор Школе може увећати појединачну 

зараду радника сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, односно 

до 90 % месечно ( у даљем тексту: стимулација).  
Стимулација се исплаћује сразмерно времену проведеном на раду, а у 

зависности од радног искуства и доприноса у раду, односно врсте и степена 

сложености послова и постигнутих резултата појединаца у односу на просечан 
нормалан рад запосленог и доприноса у остваривању сопствених прихода до 90%. 

 

 

Члан 3.  
Висину стимулације за наставно особље одређује директор на основу 

сопственог праћења рада запослених и сопствених запажања и на предлог 

помоћника директора за наставу и помоћника директора за организацију и 

управљање. Висину стимулације за ненаставно особље одређује директор на 

основу сопственог праћења рада запослених и сопствених запажања и на предлог 

помоћника директора за наставу и помоћника директора за организацију и 

управљање. 



 
Основа оцене и вредновања рада запосленог је месечни извештај који сваки 

запослени подноси до краја текућег месеца на унапред прописаном обрасцу за 

месечно извештавање. Наставници сваког студијског програма подносе месечни 
извештај координатору за студијски програм, који потом обједињује све месечне 

извештаје и даље их прослеђује помоћнику директора за наставу.  
Ненаставно особље подноси месечни извештај секретару школе до краја 

текућег месеца на унапред прописаном обрасцу за месечно извештавање. Месечне 
извештаје за ненаставно особље прикупља и архивира помоћник директора за 

организацију и управљање. 

 

Члан 4.  
Успешност рада сваког запосленог мери се на основу личног доприноса у 

оствареној добити школе, оствареног учинка мерењем појединачних радних 
операција, квалитета рада и односима према раду и средствима рада.  

Критеријуми за наставно особље су:  

 Оптерећеност наставника и сарадника годишњим бројем часова,

 Ваннаставне активности;
 Чланство у комисијама;

 Менторство приликом израде дипломских радова (број);
 Ажурност и педантност приликом обављања послова;
 Додатно ангажовање запосленог у случају повећаног обима посла у Школи, које 
не спадају у њену основну делатност и посебно се наплаћују.

 

Критеријуми за ненаставно особље су:  

 Прецизност;

 Тачност;
 Благовременост;

 Иницијатива у раду;
 Однос према другим запосленим у школи, студентима и странкама;
 Додатно ангажовање запосленог у случају повећаног обима посла у Школи, које 
не спадају у њену основну делатност и посебно се наплаћују.

 

Члан 5.  
Приликом одлучивања о висини стимулације директор ће примењивати и 

следеће критеријуме:  

 Савесност запосленог у извршавању послова радног места,

 Допринос успешном пословању Школе,

 Уштеда и рационализација обављеног посла,

 Однос према студентима и странкама;
 Однос према средствима за рад;

 Однос према запосленима.



Члан 6.  
Висина стимулације се одређује процентуално, у зависности од оцене 

директора, а заснована је, пре свега на анализи месечних извештаја наставника. 
Месечни извештај укључује следеће индикаторе: 

 

 Број предавања / вежби на месечном нивоу,

 Број студената – величина групе са којом наставник ради,

 Усаглашеност наставе са распоредом,

 Број обављених консултација са студентима,
 Усаглашеност термина консултација са планом,

 Број менторстава на месечном нивоу,

 Број и врста примењених техника у оцењивању студената,

 Учешће у стручним телима, комисијама и органима школе,
 Степен личног и проф. усавршавања (учешће на конференцијама, објављени 

радови, уџбеници и сл.)
 Допринос развоју школе (учешће у реализацији Конференције, писању 

студијског програма и сл.)

 

 

Члан 7.  
Податке о чињеницама из овог члана редовно воде лица одређена у члану 3. овог 
Правилника. 

 

Члан 8.  
Запослени се оцењује једном месечно за рад у предходном месецу и на основу 
извештаја о раду, осим наставника и сарадника који наставу изводе на клиничким 
предметима. 

 

Члан 9. 

 

Увећање зараде запослених по одредбама овог Правилника , не може прећи законом предвиђен 

максимум сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу. 

         

Члан 10. 

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

 

 

 

Број: 1745-01/18 

 

У Суботици,     16.11.2018. године                          

 

 

 

 

 

 




