На основу члана 47 став 1 тачка 19 Статута Економског факултета у Суботици број: 011812 од 31. маја 2018. године, а у вези члана 71 став 2 Закона о високом образовању
број 88/2017 од 7. октобра 2017. године са изменама и допунама 27/17 - др. закон и
73/2018. године, Наставно-научно веће Економског факултета у Суботици, на седници
одржаној 23. маја 2019. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШКОЛАРИНЕ И ОСТАЛИХ
НАКНАДА

Члан 1.

Овим Правилником се дефинишу мерила за утврђивање трошкова школовања студента
на Економском факултету у Суботици (у даљем тексту Факултет):
1.
2.
3.
4.

Школарине
Партиципације за студирање у Новом Саду
Материјалних трошкова
Осталих накнада

Остале услуге које Факултет врши (курсеви ЕЦДЛ, ЕЦЛ, услуге СРЦЕФ-а, издавачка
делатност, закуп и сл.) нису примарно намењене студентима и сматрају се
комерцијалним пословима за које се цена услуге утврђује на бази тржишних услова.

I МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ

Члан 2.
Овим Правилником уређује се методологија утврђивања висине школарине за основне,
мастер и докторске студије.
Висина школарине одређује се с обзиром на ангажовање наставника (сложеност
послова, обим ангажовања и захтевану стручност рада на различитим нивоима) на
следећи начин:
-

Основне студије – пондер ангажовања 1
Мастер студије – пондер ангажовања 1,05
Основне и мастер студије страних држављана – пондер ангажовања 2,5
Мастер студије Логистика система у економији – пондер ангажовања 3,25
Докторске студије – пондер ангажовања 2,3 и
Докторске студије за стране држављане – пондер ангажовања 3,9.
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Члан 3.
Укупни стварни трошкови који се покривају из школарина утврђују се у складу са
Правилником о стицању и расподели сопствених прихода Факултета.

Члан 4.
Укупан број условних студената утврђује се тако што се број самофинансирајућих
студената који плаћају школарину на свим нивоима студија множи одговарајућим
пондером ангажовања за сваки ниво студија према формули:
Ус = Ос x п1 + Мс x п2 + ОМсс x п3 + Млогс x п4 + Дс x п5 + Дсс x п6
Где је:
Ус – број условних самофинансирајућих студената
Ос – број самофинансирајућих студената на основним студијама
п1 – пондер ангажовања за основне студије (1)
Мс – број самофинансирајућих студената на мастер студијама
п2 – пондер ангажовања за мастер студије (1,06)
ОМсс – број самофинансирајућих студената на основним и мастер студијама за стране
држављане
п3 – пондер ангажовања за основне студије (2,5)
Млогс – број самофинансирајућих студената на мастер студијама Логистика система у
економији
п4 – пондер ангажовања за основне студије (3,25)
Дс – број самофинансирајућих студената на докторским студијама
п5 – пондер ангажовања за основне студије (2,3)
Дсс – број самофинансирајућих студената на докторским студијама за стране
држављане
п6 – пондер ангажовања за основне студије (3,9)
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Школарина за основне студије
Члан 5.
Висина школарине за основне студије утврђује се тако што се укупни стварни
трошкови који се покривају из школарина деле условним бројем студената који се сами
финансирају, по следећој формули:
Ошк = Усттр/Ус
Где је:
Ошк – висина школарине за основне студије
Усттр – укупни стварни трошкови који се финансирају из школарине
Ус – број условних студената који се сами финансирају.

Члан 6.
Вредност бода за основне студије израчунава се тако што се висина школарине за
основне студије дели са бројем ЕСПБ бодова за годину студија, по следећој формули:
Обд = Ошк / Оеспб
Где је:
Обд – вредност ЕСПБ бода за основне студије
Ошк – висина школарине за основне студије
Оеспб – број бодова на основним студијима за годину дана.

Члан 7.
Цена студирања по једном предмету основних студија добија се када се вредност
бода за предмет помножи са бројем ЕСПБ бодова који он носи, по формули:
Опр = Обд x Опрецтс
Где је:
Опр – цена студирања за одређени предмет основних студија
Обд – вредност ЕСПБ бода за основне студије
Опреспб – број ЕСПБ бодова које одређени предмет основних студија носи
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Школарина за мастер студије, основне и мастер студије за стране држављане,
мастер студије Логистика система у економији, докторске студије и докторске
студије за стране држављане
Члан 8.
Висина школарине за мастер студије, основне и мастер студије за стране држављане,
мастер студије Логистика система у економији, докторске студије и докторске студије
за стране држављане израчунава се тако што се висина школарине за основне студије
помножи одговарајућим пондером ангажовања, по формули:
ШКх = Ошк x пх
Где је:
ШКх – висина школарине за мастер студије, основне и мастер студије за стране
држављане, мастер студије Логистика система у економији, докторске студије и
докторске студије за стране држављане
Ошк – висина школарине за основне студије
пх – пондер ангажовања за студије

Члан 9.
Вредност бода за мастер студије, основне и мастер студије за стране држављане,
мастер студије Логистика система у економији, докторске студије и докторске студије
за стране држављане израчунава се тако што се висина школарине за студије подели са
бројем ЕСПБ бодова за годину студија по следећој формули:
Вбд = ШКх / БРЕСПБ
Где је:
Вбд – вредност ЕСПБ бода за дате студије
ШКх – висина школарине за дате студије
БРеспб – број бодова за дате студије за годину дана.

Члан 10.
Цена студирања по једном предмету за мастер студије, основне и мастер студије за
стране држављане, мастер студије Логистика система у економији, докторске студије и
докторске студије за стране држављане израчунава се тако што се вредност бода за
одређени предмет множи бројем ЕСПБ бодова који он носи, по формули:
Цпр = Вбд x Мпреспб
Где је:
Цпр – цена студирања за одређени предмет датих студија
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Вбд – вредност ЕСПБ бода за дате студије
БРпреспб – број ЕСПБ бодова које дати предмет студија носи

II ПАРТИЦИПАЦИЈА

Члан 11.
Овим Правилником дефинише се методологија утврђивања Партиципације за
студирање на одељењу Факултета у Новом Саду.

Члан 12.
Укупни стварни трошкови који се финансирају из Партиципација утврђују се у складу
са Правилником о стицању и расподели сопствених прихода Факултета.

Члан 13.
Износ Партиципације по студенту добија се тако што се укупни стварни трошкови који
се покривају из партиципације деле укупним бројем студената који студирају на
одељењу Факултета у Новом Саду и који плаћају Партиципацију, по формули:
Парт = Упарт / Снс
Где је:
Парт – Износ Партиципације по студенту
Упарт – Укупни издаци финансирани из трошкова Партиципације
Снс – Број студената који студирају на Одељењу у Новом Саду.
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III МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Члан 14.
Овим Правилником дефинише се методологија утврђивања Материјалних трошкова
уписа.

Члан 15
Укупни стварни трошкови који се финансирају из Материјалих трошкова уписа
утврђују се у складу са Правилником о стицању и расподели сопствених прихода
Факултета.

Члан 16.
Материјални трошкови уписа на различитим нивоима студија одређују се према
садржини и очекиваном нивоу материјалних трошкова на различитим нивоима студија
у следећем односу:
-

Основне студије – пондер материјалних трошкова 1
Мастер студије – пондер материјалних трошкова 1 и
Докторске студије – пондер материјалних трошкова 1,95.

Члан 17.
Износ Материјалних трошкова уписа по условном студенту израчунава се тако што се
стварни трошкови који се финансирају из накнада за Материјалне трошкове уписа деле
укупним бројем условних студената који плаћају материјалне трошкове, по формули:
Нмт = Унмт / Ст
Где је:
Нмт – износ материјалних трошкова уписа по условном студенту
Унмт – укупни издаци финасирани из материјалних трошкова уписа
Ст – укупан број студената који плаћају материјалне трошкове уписа

Члан 18.
Износ материјалних трошкова уписа за основне, мастер или докторске студије
израчунава се тако што се износ материјалних трошкова уписа по условном студенту
множи одговарајућим пондером ангажовања, по формули:
МТх = Нмт x пх
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Где је:
МТх – износ материјалних трошкова уписа за основне, мастер или докторске студије.
Нмт – инос материјалних трошкова уписа по условном студенту
пх – пондер материјалних трошкова уписа за основне, мастер или

IV ОСТАЛЕ НАКНАДЕ

Члан 19.
Овим Правилником дефинише се методологија за утврђивање накнада за услуге које се
пружају студентима.

Члан 20.
Износ накнада утврђује се тако што се нормирани износ трошкова множи временом
потребним за пружање услуге и коефицијентом сложености посла, по следећој
формули:
Анак = Нтр x Вр x Коефсл
Где је:
Анак – износ накнаде за услугу
Нтр – норматив трошкова
Вр – време потребно за пружање услуге
Коефсл – коефицијент сложености посла за услугу

Члан 21.
Трошковник Факултета доноси Савет Факултета.

Члан 22.
Корекција Трошковника Факултета се врши у случају повећања стварних трошкова за
више од 10%.
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Члан 23.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Председник Наставно-научног већа

Проф. др Александар Грубор, декан
Број: 01-1550
Суботица, 23. маја 2019. године
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