
На основу члана 45 става 1 тачке 13 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-

1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. 

септембра 2020. године, а сходно члану 11 Правилника о стицању и расподели сопствених 

прихода Економског факултета у Суботици број 01-2252 од 22.6.2017. године, члану 34 

ставу 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018-др. закон, 

67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 

закон) и члану 4 ставу 3 Правилника о организацији, спровођењу, издавању сертификата и 

поступку вођења евиденције за кратке програме студија („Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019 и 

106/2020), на утврђени предлог Наставно-научног већа Факултета, Савет Факултета на 

седници одржаној 23.3.2022. године, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  

ОСТВАРЕНИХ ОРГАНИЗОВАЊЕМ И ИЗВОЂЕЊЕМ КРАТКОГ ПРОГРАМА СТУДИЈА 

 

Члан 1 

Факултет може да стиче средства на основу образовних активности и ван 

реализација студијских програма и то кроз организовање и извођење кратког програма 

студија. 
 

Члан 2 

Средства из члана 1 овог правилника користе се за покриће материјалних трошкова 

наставе, накнаде лицима која изводе наставу, накнаде за обављање послова руководиоца 

кратког програма студија, као и свих других послова везаних за информисање студената, 
промоцију програма, оглашавање, упис, вођење евиденције и сачињавање и издавање 

документације о настави и студентима и осталих административних послова за потребе 

кратког програма студија. 
 

Члан 3 

Руководилац кратког програма студија месечно подноси декану Факултета 

извештај о реализованим пословима и захтев за исплату средстава за покриће трошкова 

рада. 
Исплату средстава по захтеву из претходног става одобрава Декан. 

 

Члан 4 

Од укупних средстава за реализацију наставе коју оствари сваки кратки програм 

студија, издваја се: 
1. за финансирање стручних, административних, финансијско-рачуноводствених и других 

послова које обавља Факултет, као и за покриће материјалних и режијских трошкова 

реализације наставе 30% средстава. 

2. за накнаду за руковођење кратким програмом студија, накнаде за извођење наставе, као 

и друге непосредне материјалне трошкове извођења наставе, који обухватају путне 

трошкове, смештај гостујућих професора, материјале за наставу (уџбеници и друга 

литература) и опрему неопходну за одвијање наставног процеса 70% средстава, у 

зависности од расположивих средстава. 

 

Члан 5 



Висина накнаде наставницима и сарадницима за поједини облик наставе одређује 

се одлуком Савета Факултета у зависности од расположивих средстава кратког програма 

студија, а након испуњења обавеза из члана 4 става 1 тачке 1 овог правилника. 

 

Члан 6 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

страници Факултета. 
 

Образложење 

 

Имајући у виду да су приходи од едукативних активности сопствени приходи 

Факултета из којих се сходно чл. 11 Правилника о стицању и расподели сопствених 

прихода покривају накнаде лица ангажованих у извођењу наставе и други директни 

трошкови који су настали у вези са едукативним активностима, као и други трошкови који 

се могу приписати трошковима организације едукативних активности, Савет Факултета је 

на предлог Наставно-научног већа Факултета донео Правилник о расподели средстава 

остварених организовањем и извођењем кратког програма студија у складу са чл. 45 ст. 1 

тач. 13 Статута Факултета. 
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