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На основу члана 60. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005,
97/2008 , 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 и 68/2015) и члана 114. СтатутаМедицинског факултета Универзитета у Београду на предлог Колегијум деканаСавет Медицинског факултета на седници одржаној 23.02.2016.год. доносиследећи

ПРАВИЛНИК
О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕЧлан 1.Овим Правилником се утврђује начин стицања и располагања сопственимприходима и примањима Универзитета у Београду – Медицинског факултета (удаљем тексту Факултет).Средства која Факултет стиче самостално, односно сва средства која Факултетоствари, осим средстава која обезбеди Влада Републике Србије јесу сопствениприходи и примања Факултета.
II СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДАЧлан 2.Сопствени приходи и примања на Факултету остварују се из следећих извора:1. Прихода од извођења припремне наставе;2. Прихода од интегрисаних академских студија на српском и енглескомјезику и интегрисаних академских студија на српском језику за странестуденте и то:

̵ од надокнада за пријаву за полагање квалификационих испита запрву годину,
̵ од школарина за самофинансирајуће студије и студије наенглеском језику,
̵ од надокнада за пријаву за полагање испита,
̵ од надокнада за издавање потврда, дупликата докумената, уверења,образаца, преписа, препорука, пријава  и др,



̵ од надокнада за издавање диплома,
̵ од надокнада за верификацију страних високошколских исправа
̵ од осталих надокнада и прихода од студената у току студија,
̵ од надокнада за изгубљену наставу и консултације које се обављајуна захтев студената (за студенте на енглеском језику) ,
̵ од надокнада за продужење апсолвентског стажа.3. Прихода од услуга које се пружају студентима студија другог степена(мастер академских студија, специјалистичких академских студија испецијалистичких струковних студија :- од прихода пријаве на конкурсе,- од школарина за упис по годинама студија,- од надокнада за полагање појединачних предмета,- од надокнада за пријаву за полагање испита,- од надокнада за издавање потврда, дупликата докумената, уверења,преписа, продужење рока и др,- од надокнада за одбрану завршног рада (изузев код мастеракадемских студија).4. Прихода од услуга које се пружају студентима магистарских студија ускладу са прелазним и завршним одредбама Закона о високом образовању(до септембра 2016.год.)5. Прихода од услуга које се пружају студентима студија трећег степена:- од прихода пријаве на конкурсе,- од школарина за упис по годинама студија,- од надокнада за полагање појединачних предмета,- од надокнада за обнову године студија- од надокнада за издавање потврда, дупликата докумената, уверења,преписа, продужење рока и др.- од надокнада за прелазак са других факултета6. Прихода од услуга које се пружају студентима који пријављују и бранедокторску дисертацију до истека законског рока :

̵ од надокнада за оцену подобности теме,
̵ од надокнаде за одбрану завршног рада.7. Прихода од услуга које се пружају за стицање научних звања :
̵ од надокнада за оцену подобности,
̵ од надокнаде за утврђивање звања8. Прихода од услуга које се пружају студентима основних специјализација:
- од уписнина на специјализацију,
- од надокнада за издавање потврда, дупликата докумената, уверења,преписа и др.

- од надокнада за упис године специјализације,
- од надокнада за признавање дела специјалистичког стажа
- од школарина за двосеместралну наставу
- од надокнада за полагање специјалистичког испита
- од надокнада за издавање дипломе



9. Прихода од услуга које се пружају студентима ужих специјализација:- од прихода пријава на конкурсе,- од школарина за похађање уже специјализацију,- од надокнада за полагање усменог испита- од надокнада за оцену и одбрану уже специјализације,- од надокнада за издавање потврда, дупликата докумената, уверења,преписа и др.- од надокнада за издавање дипломе10. Прихода од вршења здравствене делатности:- за вршење делатности на основу закљученог уговора са РФЗО,- за вршење здравствених услуга на основу уговора са здравственимустановама,- за вршење здравствених услуга на лични захтев пацијената,- прихода од вршења услуга Судско-медицинског и Судско-психијатријског одбора (вештачења),11. Прихода од закључених уговора са домаћим и међународним правнимлицима за вршење разних услуга12. Прихода од континуиране медицинске едукације13. Прихода од накнаде за коришћење простора Факултета14. Прихода од донација и спонзорстава15. Осталих прихода:- прихода од продаје старог папира и отпада,- прихода од осигурања за оштећење имовине,- од позитивних курсних разлика,- од осталих прихода,16. Примања Факултета остварују се :- продајом уџбеника, монографија и осталих књига у Скриптарници,- продајом остале трговачке робе у продавници,- комисионом продајом књига,- продајом уџбеника и монографија за даљу продају,- прихода од Кафића студената и Кантине,17. Примања од отплате стамбених кредита по основу откупа станова.
III РАСПОДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊАЧлан 3.Сопственим приходима и примањима Медицинског факултета се покривајутрошкови пословања у складу са Финансијским планом који за сваку годинуусваја Савет факултета.



Део сопствених прихода и примања Факултета издваја се за финансирањезаједничких послова Универзитета у Београду, у складу са Законом о високомобразовању и Статутом Универзитета.Члан 4.Из сопствених прихода и примања Факултета се покривају следећи трошковипословања:1. Трошкови плата и додатака запослених, као и доприноси на теретпослодавца2. Накнаде запосленима:
̵ социјална давања запосленима ( боловања, отпремнине, помоћи),
̵ накнаде за превоз на посао и са посла,
̵ награде запосленима и остали посебни расходи3. Редовни трошкови пословања :
̵ трошкови платног промета,
̵ трошкови електричне енергије,
̵ трошкови грејања,
̵ трошкови комуналних услуга,
̵ трошкови комуникација,
̵ трошкови осигурања,
̵ трошкови закупа имовине и опреме
̵ остали трошкови.4. Трошкови путовања у земљи и иностранству :
̵ трошкови службених путовања у земљи,
̵ трошкови службених путовања у иностранству,
̵ трошкови путовања студената.5. Трошкови услуга по уговору :
̵ трошкови административних услуга,
̵ трошкови компјутерских услуга,
̵ трошкови услуга образовања и усавршавања запослених,
̵ трошкови услуга информисања,
̵ трошкови стручних услуга,
̵ трошкови услуга за домаћинство и угоститељство,
̵ трошкови репрезентације,
̵ трошкови осталих општих услуга.6. Трошкови специјализованих услуга:
̵ трошкови услуга науке, образовања, културе и спорта,
̵ трошкови медицинских услуга,
̵ трошкови осталих специјализованих услуга.7. Трошкови текућих поправки, одржавање и трошкови разног материјала :
̵ трошкови текућих поправки и одржавање зграда и објеката,



̵ трошкови текућих поправки и одржавање опреме,
̵ трошкови материјала за потребе администрације,
̵ трошкови материјала за образовање и усавршавање запослених,
̵ трошкови материјала за саобраћај,
̵ трошкови материјала за образовање, културу и спорт,
̵ трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство,
̵ трошкови материјала за посебне намене.8. Трошкови пореза:
̵ трошкови курсних разлика,
̵ трошкови пореза на имовину,
̵ трошкови пореза на наслеђе и поклон,
̵ трошкови порез на додату вредност,
̵ трошкови порез на добит,
̵ трошкови казни, такси, царина, регистрације возила.9. Издаци за нефинансијску имовину :
̵ издаци за капитално одржавање зграда и објеката,
̵ издаци за опрему,
̵ издаци за књиге и часописе у библиотеци,
̵ издаци за компјутерске програме,
̵ издаци за издавачку делатност (залихе готових производа и робе задаљу продају ) Члан 5.Структура расподеле сопствених средстава и степен покрића трошковаФакултета је директно зависна од реализације финансијског плана.У случају ребаланса финансијског плана, врши се корекција расподеле сопственихприхода.Овај Правилник ступа на снагу ос мог дана од дана објављивања на интрернетстраници Факултета http://www.mfub.bg.ac.rs/
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