На основу члана 45. Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од
25.11.2011. године, с изменама од 6.3.2013. године и 4.6.2015. године, а у вези
члана 61. став 5. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 –
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Одлуке о утврђивању
редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину
студија са седнице Савета Универзитета у Новом Саду, одржане 11.5.2007. године
и 27.2.2015. године, на предлог Наставно-научног већа, Савет Факултета 11.6.2015.
год. доноси:

ОДЛУКУ
о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину
за једну школску годину
I
Одлуком о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за
једну школску годину студија (у даљем тексту: Одлука) Економски факултет у
Суботици утврђује редовне услуге које обухвата школарина коју плаћају
самофинансирајући студенти, који студирају по Закону о високом образовању, за
једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова на Факултету.
II
Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду трошкова за следеће
редовне услуге, које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског
програма, у складу са Законом:
а) Услуге у вези са наставом и испитима:
1. предавања,
2. вежбе,
3. полагање колоквијума,
4. полагање испита,
5. једну пријаву испита,
6. семинарски радови,
7. консултације код наставника,
8. консултације код сарадника,
9. стручна помоћ при изради завршних, дипломских и мастер радова,
10. добровољна студентска пракса у предузећима с којима Факултета има
потписан споразум о сарадњи.

б) Услуге у вези са студентским активностима:

1. финансирање дела активности према плану рада студентских организација
(Студентски парламент, AIESEC, CeMar, Центар за менаџмент итд.),
2. организација, припрема и учешће на домаћим и међународним такмичењима
(Менаџеријада, Економијада, Међународно такмичење студија случаја у
Будимпешти итд.),
3. међународна размена и
4. организација и учешће у студентским радионицама у Земљи и иностранству.
в) Услуге у вези са коришћењем простора и ресурса Факултета:
1. коришћење амфитеатара, слушаона и рачунарских лабораторија,
2. коришћење читаонице и библиотеке (библиотечког фонда, односно
уџбеничке литературе из тог фонда),
3. коришћење рачунарске опреме у студентским организацијама,
4. коришћење рачунара у холу Факултета,
5. приступ Интернету преко академске мреже,
6. штампање материјала за потребе студентских организација,
7. фотокопирање материјала за потребе студентских организација,
8. набавка стручне литературе за израду семинарских радова, колоквијума,
завршних, дипломских и мастер радова, као и стручних студентских радова,
9. приступ материјалима за припрему испита путем Интернета,
10. трошкови телефона и потрошног материјала за потребе студентских
организација,
11. приступ библиотечкој бази,
12. адекватно текуће одржавање простора,
13. грејање, осветљење, комуналне услуге и друге трошкове који нису
покривени из средстава буџета (део средстава остварује се у складу са
прописима о финансирању високог образовања из средстава буџета,
сразмерно броју студената који студирају на терет средстава буџета).
г) Остала услуге:
1. право на стипендију и награде Универзитета,
2. присуствовање на научним скуповима које организује Факултет,
3. иновирање студијског програма у поступку акредитације и спољашње
провере квалитета,
4. интегративне функције Универзитета,
5. услуге обезбеђења и противпожарне заштите.
III
Накнада за школарину не обухвата друге административне и материјалне
трошкове. Ове трошкове Факултет може да наплаћује од студената уписаних у
статуту буџетских студената и од студента који плаћају школарину, у висини коју
својим одлукама одобри Савет Факултета.

Школарина не обухвата ни средства за финансирање посебних трошкова теренске
наставе. Средства за финансирање ових трошкова обезбеђују се посебним актом
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уколико се не обезбеде на
овај начин или буду обезбеђена у непотпуном износу, Факултет може целокупан
непокривени део наплаћивати од свих студената у висини коју својим одлукама
одобри Савет Факултета.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењује се од 1.
октобра 2015. године. Објављивање ће се извршити постављањем на Интернет
страници Факултета.

Председник Савета Факултета
Проф. др Бранко Бјелић
Број: 08-2512
Суботица, 11.6.2015. год.

