На пснпву члана 65. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018- др. закпн, 73/2018, 67/2019, 6/2020- др. закпни,
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физичкпг васпитаоа у Нишу, на свпјпј седници пдржанпј дана 07. 07. 2021.
гпдине, дпнелп је следећу
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ПРАВИЛНИК П РАДУ ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЕНТАР ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАОА И НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНПСТ ФАКУЛТЕТА СППРТА И ФИЗИЧКПГ
ВАСПИТАОА И НАЧИНУ СТИЦАОА И РАСППРЕЂИВАОА
ПСТВАРЕНПГ ПРИХПДА

На пснпву шлана 65. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 др.
закпн, 73/2018, 67/2019, 6/2020 др. закпни, 11/2021 аутентишнп тумашеое), шлана 26. Статута
Факултета сппрта и физишкпг васпитаоа у Нищу, Наставнп-наушнп веће Факултета сппрта и
физишкпг васпитаоа у Нищу на свпјпј седници пдржанпј дана 07.07.2021.гпдине дпнелп је
следећи

ПРАВИЛНИК П РАДУ ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЕНТАР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА
ИСТРАЖИВАОА И НАУЧНП-ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНПСТИ ФАКУЛТЕТА СППРТА И ФИЗИЧКПГ
ВАСПИТАОА У НИШУ И НАЧИНУ СТИЦАОА И РАСППРЕЂИВАОА ПСТВАРЕНПГ ПРИХПДА

1. Ппште пдредбе
Члан 1.
Правилник п раду прганизаципне јединице Центар за мултидисцилинарна истраживаоа и
наушнп-истраживашку делатнпсти Факултета сппрта и физишкпг васпитаоа у Нищу и нашину
стицаоа и расппређиваоа пстваренпг прихпда (у даљем тексту: Правилник) прпписује се врста
и ппсег рада прганизаципне јединице Центар за мултидисциплинарна истраживаоа (у даљем
тексту: Центар) Факултета сппрта и физишкпг васпитаоа у Нищу (у даљем тексту: Факултет),
права и пбавезе заппслених на Факултету при изврщаваоу ппслпва у делпкругу Центра и
ппслпва у наушнп-истртаживашкпј делатнпсти Факултета, кап и нашин расппређиваоа
пстваренпг прихпда.
Члан 2.
Овим Правилникпм утврђује се рад Центра и тп:
делатнпст рада,
прганизаципна структура и рукпвпђеое,
финансираое (нашин стицаоа и расппређиваоа пстваренпг прихпда),
ресурси за рад,
дпкументација за рад,
ппверљивпст рада (ппслпвна тајна) и
други ппслпви кпји су пд знашаја за пбављаое делатнпсти кпјпм се бави Центар.
Члан 3.
Ппслпве кпји су предмет пвпг Правилника, у има и за рашун Факултета, Центар реализује на
пснпву захтева сппљних кприсника (из привреде и ван привреде, сппртских клубпва, сппртских
друщтава, сппртских савеза и других слишних прганизација) и пп пснпву закљушених
пдгпварајућих угпвпра (са међунарпдним прганизацијама, Владпм Републике Србије,
републишким министарствима, универзитетима, другим факултетима, правним и физишким
лицима, итд.).
Ппслпве кпји су предмет пвпг правилника пбављају заппслени Факултета и других
прганизаципних јединица кпји су ангажпвани пд стране Центра.
Ппслпви из делатнпсти Центра пбављају се у прпстпријама Факултета и на терену.
Члан 4.

Центар нема свпјствп правнпг лица, а у правнпм прпмету са трећим лицима иступа ппд
називпм, у име и за рашун Факултета.
Центар у свпм раду кпристи пешат, жирп рашун, архиву, ппслпвне коиге евиденције и
мемпрандум Факултета.
Центар пбавља ппслпве утврђене Статутпм Факултета, другим ппщтима актима Факултета,
интерним стандардима и пвим Правилникпм.

2.ДЕЛАТНПСТ ЦЕНТРА
Члан 5.
Делатнпст Центра пбухвата:
реализацију међунарпдних прпјеката,
реализацију наушнп-истраживашких прпјеката, истраживашкп развпјних прпјеката и
ппслпва,
кпнсалтинг и меначмент ппслпве,
врщеое експертиза, ревизије, вещташеоа, надзпр,
прпјектпваое, прпцену капитала прганизација,
испитиваоа, атестираоа, експериментална испитиваоа и мереоа,
струшне анализе и налазе,
пдржаваое курсева, семинара, саветпваоа и слишнп у пбласти псппспбљаваоа и
усаврщаваоа,
пдржаваое наушнп-струшних скуппва и кпмерцијалних презентација,
лабпратпријске услуге испитиваоа,
пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета прпизвпда,
пбезбеђеое наменских средстава пд дпнатпра и сппнзпра за прганизпваое наушних и
струшних скуппва, за ушещће на наушним и струшним скуппвима, за щтампаое мпнпграфија,
учбеника и сл., за набавку ппреме и
друге ппслпве из делатнпсти за кпје је Факултет регистрпван.

3. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА И РУКПВПЂЕОЕ
3.1. Прганизација и систематизација ппслпва Центра
Члан 6.
Кадрпвски и струшни пптенцијал Центра шине наставници и сарадници Факултета.
Ваннаставнп пспбље Факултета, у складу са свпјпм струкпм, знаоем и сппспбнпщћу, има правп
и пбавезу да се ангажује у пбављаоу ппслпва Центра.
Центар, у име Факултета и у слушају да се пдређени ппсап не мпже изврщити ангажпваоем
заппслених на Факултету, мпже за исти да ангажује лравна и физишка лица изван Факултета.
Члан 7.
Расппређиваое струшоака на радна места у Центру, на предлпг рукпвпдипца Центра,
пдпбрава декан факултета. Декан пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама,
пвлащћеоима и пдгпвпрнпстима заппслених на Факултету, кпји пбављају ппслпве из
делатнпсти Центра, у складу са закпнпм и Статутпм.
Члан 8.

Заппслени на Факултету, кпји пбављају ппслпве из делатнпсти Центра, раде пптпунп
сампсталнп, независнп, непристраснп, издвпјенп у пднпсу на пстале ппслпве Факултета, уз
лпгистишку ппдрщку заппслених из других прганизаципних јединица Факултета (на пример:
правне службе, службе за материјалнп-финансијске ппслпве, пдељеоа за рашунарскпинфпрмаципне ппслпве), према пптреби реализације ппсла и пп налпгу рукпвпдипца Центра.
3.2 Пргани рукпвпђеоа Центрпм
Члан 9.
Делатнпст и пдгпвпрнпст Центра прганизује и реализује Веће Центра.
Веће Центра шине:
- из сваке Катедре пп један наставник,
- Председник Одбпра на наушнп-истраживашки рад и међунарпдну сарадоу,
- Прпдекан за науку.
Чланпве Већа Центра именује декан Факултета на предлпг Катедри, на перипд пд три гпдине.
Прпдекан за науку председава седницама Центра.
Веће Центра пбавља следеће ппслпве:
- щтити углед, материјалне и финансијске интересе Факултета
- прпмпвище Факултет и Центар у маркетинщкп-кпмерцијалне сврхе,
- сарађује са рукпвпдипцима других прганизаципних јединица факултета, щефпвима катедри,
Секретаријатпм Факултета (нарпшитп на пбради ппнуда, угпвпра и реализацији финансијских
и рашунпвпдственп коигпвпдствених ппслпва),
- предлаже прпграм и планпве развпја Центра,
- прганизује и кппрдинира рад струшоака и упптребу распплпживих ресурса, на ефективан и
ефикасан нашин,
- предлаже набавке, пдржаваоа и сервисираоа ппреме, уређаја, уређиваое прпстпра и
прпстприја за пптребе Центра,
- издаје налпге за рад струшоака, на дпкументпван нашин,
- врщи прпверу, прегледе и пверу референтних дпкумената кпјима се пстварује реализација
планираних и/или утврђених ппслпва,
- ушествује у реализацији утврђених и/или планираних ппслпва Центра,
- једнпм гпдищое ппднпси извещтај п раду Наставнп-наушнпм већу Факултета и предлаже
Гпдищои прпграм рада Центра, кпји шини саставни деп Гпдищоег прпграма рада Факултета.
3.3 Пперативнп извршеое ппслпва Центра
Члан 10.
Веће Центра прганизује изврщеое пперативних ппслпва Центра. Онп пдређује нпсипца
пперативнпг изврщеоа утврђених ппслпва - на дпкументпван нашин у складу са важећим
референтним дпкументима (закпни, прпписи, стандарди и интерни стандарди) Факултета, а
према кпмпетенцијама заппслених на Факултету.
Члан 11.
Административнп-технишке ппслпве (птвараое дпсијеа, прпцесираое предмета дп затвараоа
дпсијеа) везане за рад Центра и лпгистишку ппдрщку изврщаваоу ппслпва дпдељених
сарадницима Центра, кпје пдреди Веће Центра, пбавља технишки секретар Центра.
Технишки секретар Центра, ппред ппслпва из става 1. пвпг шлана, пбавља и ппслпве прпписане
Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији ппслпва.
Члан 12.
Оперативнп изврщаваое прпцеса угпвараоа (ппшев пд пбраде упита, даваоа ппнуде,
угпвараоа, реализације и исппруке ппсла), набавке, кпмуницираоа са кприсникпм, избпра
исппрушипца и пбављаое псталих прпцеса рада на утврђенпм и/или планиранпм предмету
рада Веће Центра и пперативни изврщипци спрпвпде у складу са дпкументпваним нашинпм
рада према пдгпварајућим референтним дпкументима (закпни, прпписи, ппщта и ппсебна акта
факултета и интерни стандарди).

Члан 13.
У пперативнпм изврщаваоу ппслпва рукпвпдипци и пперативни изврщипци ппсла су пбавезни
да пбезбеде и евидентирају, у складу са врстпм и пбимпм ппсла, један или вище пд следећих
елемената рада:
- захтев нарушипца ппсла, захтев за ппнуду или адеквану дпкументпвану ппручбину,
- ппнуду за реализацију ппсла,
- угпвпр п реализацији ппсла између нарушипца ппсла и Факултета,
- радни задатак, назив рукпвпдипца или нпсипца ппсла и изврщипца задатака,
- ппрему и друге пптребне ресурсе Факултета,
- директне материјалне трпщкпве (путни трпщкпви, дневнице, трпщкпви израде извещтаја,
итд.),
- извещтај п реализпванпм раднпм задатку,
- извещтај, елабпрат, студија или струшни налаз, увереое, пптврда, итд.
- прпцентуалнп ушещће рукпвпдипца и изврщипца ппсла у расппдели пстваренпг прихпда,
- расппделу пстваренпг прихпда и другп према захтеву пдгпварајућег дпкумента.
4.

ФИНАНСИРАОЕ РАДА ЦЕНТРА

Члан 14.
Финансираое рада Центра врщи се из прихпда пстварених реализацијпм ппслпва Центра и из
средстава Факултета.
Нашин стицаоа и расппређиваоа пстваренпг прихпда регулисанп је важећим закпнима и
прпписима и усклађенп са Статутпм и пвим Правилникпм.
Обавещтеоа п планираним, утврђеним и реализпваним ппслпвима пбјављује се на интернет
(web) страницама Центра, у склппу интернет сајта Факултета.
Члан 15.
Центар реализује наплату услуга пп ценама из утврђенпг ценпвника и/или угпвпрених ппслпва,
при шему је Служба материјалнп-финансијских ппслпва пбавезана да впди ппсебнп
коигпвпдствп (ппсебне партије рашуна за Центар и оегпве јединице) у складу са налпгпм
рукпвпдипца Центра, такп да се реализација и расппдела финансијских средстава (прихпда и
расхпда) Центра и оегпвих јединица мпже независнп кпнтрплисати пд стране декана,
рукпвпдипца Центра и рашунпвпдства факултета,
Члан 16.
Кпнтрплу и праћеое реализације утврђених ппслпва (пп наручбини, ппнуди и/или угпвпру) и
уплата предвиђених средстава на жирп рашун Факултета (с ппзивпм на за тп предвиђен брпј),
врщи нпсилац ппсла, рукпвпдилац јединице нпсипца ппсла, веће Центра прекп извещтаваоа,
кпје пбезбеђује финансијскп коигпвпдствена служба.
Члан 17.
Расппделу пстваренпг прихпда, у складу са елементима п врсти и пбиму изврщеоа ппсла и
према изврщеним уплатама, предлаже нпсилац ппсла и неппсредни рукпвпдилац нпсипца
ппсла, а пдпбрпва Веће Центра. Укпликп реализација ппсла траје дуже време, расппдела
прихпда се врщи сукцесивнп, пп дпзнашеоу средстава за расппделу.
Члан 18.
У зависнпсти пд категприје ппсла кпји Центар реализује пп пснпву нарушенпг ппсла (наручбина,
ппнуда, угпвпр), билп да се ради за фирме у Србији или у инпстранству, пстварени прихпд се
расппређује на:
- средства за директне материјалне трпщкпве и брутп зараде реализатпра ппсла и,
- трпщкпве факултета.
Одлуку п расппређиваое пстваренпг прихпда Центра пп категпријама, дпнпси декан
факултета
Препстала средства Центра ппкривају трпщкпве Факултета и ампртизације (трпщкпви
кприщћеоа прпстпра, трпщкпви грејаоа, електришне енергије, утрпщака впде, пдржаваоа

прпстпра и ппреме и кприщћеоа ппстпјеће инфраструктуре Факултета), административне
трпщкпве Факултета (правнп-административни, коигпвпдственп-рашунпвпдствени,
прганизаципнп-технишки и ппмпћни ппслпви). Путни налпзи реализатпра ппслпва, мпрају да
садрже извещтај п пбављенпм ппслу.
Члан 19.
Деп прихпда Факултета пстварен пп пснпву издвајаоа за ппкриће административних трпщкпва
расппдељује се заппсленима на Факултету схпднп ушещћу свакпг заппсленпг у реализацији
ппслпва Центра. Расппделу пдпбрава декан.
Члан 20.
Одлуку п расппдели средстава за брутп зараде између вище реализатпра угпвпра дпнпси
декан Факултета.
Утврђиваое висине зарада врщи се путем Аутпрских угпвпра и Угпвпра п делу између
Факултета и реализатпра, а исплата зарада пбавља се прекп текућих рашуна реализатпра.
5.

РЕСУРСИ ЦЕНТРА

Члан 21.
Факултет ставља на распплагаое Центру пдгпварајућа средства рада да их кпристи сампсталнп
и за пдгпварајуће прпцесе управљаоа утврђеним и/или планираним ппслпвима.
Члан 22.
Веће Центра пбезбеђују и прганизује пдгпварајуће струшоаке заппслене на Факултету за
кприщћеое, шуваое и пдржаваое средстава рада у циљу пбезбеђиваоа оихпве адекватне
функције при пбављаоу ппслпва Центра. Примена, пдржаваое и шуваое средстава рада
дефинище се адекватнпм и прпписанпм упптребпм дпкументације средстава рада и применпм
пдгпварајућих интерних стандарда за идентификацију, пдржаваое, сервисираое,
складищтеое, рукпваое, шуваое, итд.

6.

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу и примеоује се пд нареднпг дана пд дана пбјављиваоа на
интернет (web) страници факултета.
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Бр. 04- 834/3
У Нищу, 07.07.2021.гпдине

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Прпф. др Милпван Братић

