
 

На основу члана 62. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник 

РС“ број: 73/10, 104/11, 84/12 ,108/13 и 44/15) и члана 27. Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву, Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву, на XХХ 

сједници одржаној дана 27.08.2015. године, усвојио  је: 

 

П Р А В И Л Н И К 

о уплати и расподјели финансијских средстава на докторским студијима 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се трошкови докторских студија, односно процјена 

трошкова извођења докторских студија по студенту, као и расподјела средстава 

оставрених уплатом накнада за докторске студије. 

 

Трошкови докторских студија обухватају: 

 

1.Трошкове кориштења простора и опреме факултета у износу од 1500,00 КМ; 

2. Трошкове наставе и истраживачког рада 5.000,00 КМ ; 

3. Трошкове рада администрације у износу од 600,00 КМ; 

4. Трошкове вођења и одбране докторске дисертације у износу од 3100,00 КМ. 

 

Укупни трошкови докторског студија по студенту износе 10.200,00 КМ. 

Члан 2. 

Трошкови на докторском студију по једном семестру по студенту износе 

1.500,00 КМ. 

 Износ из претходног става студент уплаћује приликом уписа семестра, а 

разлику од 1.200,00 КМ студент уплаћује прије одбране докторске дисертације. 

Члан 3. 

Структура и расподјела средстава по појединим ставкама из члана 1. овог Правилника 

врши се на следећи начин: 

1. Трошкови кориштења простора и опреме организационе јединице 

1.1.Од укупно уплаћених средстава 90% припада организационој јединици, односно  

1.350,00 КМ (у складу са Правилником о стицању, расподјели и коришћењу 

властитих прихода Универзитета у Источном Сарајеву); 

1.2.Од укупно уплаћених средстава 10% припада Универзитету у Источном Сарајеву, 

односно 150,00 КМ (у складу са Правилником о стицању, расподјели и коришћењу 

властитих прихода Универзитета у Источном Сарајеву) 

 

 



 

2. Трошкови наставе и истраживачког рада 

2.1.Наставнику за извођење наставе у једном семестру припада накнада у бруто  

     износу од 400,00 КМ по једном предмету; 

2.2.Путни трошкови и трошкови смјештаја износе 800,00 КМ; 

2.3. Дио трошкова научно-истраживачког рада у износу од 1.000,00 КМ. 

 

3. Трошкови рада администрације 

Од укупно расположивих средстава за рад администрације вршиће се следећа 

процентуална расподјела у бруто износу: 

3.1.Руководиоцу докторског студија 40% 

3.2.Секретару факултета 20% 

3.3.Студентској служби 15% 

3.4.Рачуноводственој служби факултета 10% 

3.5.Запосленом који обавља техничке послове за потребе докторских студија 10%. 

4. Трошкови вођења и одбране докторске дисертације 

4.1.Менторство 2.100,00 КМ; 

4.2.Чланови комисије за оцјену теме и урађене дисертације 900,00 КМ; 

4.3.Административно технички послови 100,00 КМ. 

 

Расподјела средстава по тачкама од 1. до 4. овог члана односи се на уплате по 

једном студенту за цио период школовања (6 семестара). 

Члан 4. 

Запослени на Универзитету биће ослобођени плаћања трошкова у износу од 

најмање 40%.  

Средства из претходног става ће се надокнадити преко пројеката и пружања 

услуга трећим лицима. 

 

Члан 5. 

На основу овог Правилника декан организационе јединице ће својим рјешењем 

одобравати све исплате по појединим ставкама из одлуке. 

       Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на web 

страници Универзитета. 
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