
Број: 1085/2020. 

Датум: 10.07.2020. године 

 

На основу члана 8. Правилника о расподјели прихода остварених од школарина за 

трећи циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву број 01-УО-III-153-17/18 од 

26.12.2018. године, Наставно-научно Вијеће Технолошког факултета Зворник на сједници 

одржаној дана 10.07.2020. године  усвојило је 

 

П Р А В И Л Н И К 

 о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија 

на Технолошком  факултету  Зворник 

 

Члан 1.  

Правилником о расподијели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на 

Технолошком факултету Зворник дефинише се начин плаћања трошкова школарине за 

студенте трећег циклуса студија и расподјела прихода остварених од школарина за студије 

трећег циклуса, те услови за ослобађање од плаћања трошкова школарине. 

 

Члан 2. 

Износ школарине, за студенте трећег циклуса студија, за сваку академску годину, утврђује 

се одлуком Управног одбора Универзитета прије почетка академске године, а на приједлог 

Сената Универзитета. 

Износ школарине из става 1. овог члана студенти трећег циклуса студија плаћају у двије, а 

максимално 4 једнаке рате. 

Радници Универзитета у Источном Сарајеву распоређени на рад на Технолошком  

факултету Зворник  ослобађају се плаћања школарине у износу од 40%. 

Поред школарине, студенти трећег циклуса студија су обавезни, на име трошкова оцјене и 

одбране докторске дисертације, платити накнаду у износу који утврђује Управни одбор на 

приједлог Сената Универзитета у Источном Сарајеву.  

Накнаду из става 3. овог члана студенти трећег циклуса студија су обавезни уплатити 

прије заказивања јавне одбране докторске дисертације. 

 

Члан 3. 

Приходи остварени по основу школарина за трећи циклус студија распоређују се у складу 

са Правилником о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода Универзитета у 

Источном Сарајеву, а на начин да 90% од износа сваке школарине припада организационој 

јединици, а 10% припада Универзитету у Источном Сарајеву. 

Приходи остварени по основу накнаде на име трошкова оцјене и јавне одбране докторске 

дисертације припадају у пуном износу Технолошком факултету Зворник. 

 

Члан 4. 

Студенти уписани на докторске студије а запослени на Технолошком факултету Зворник 

плаћају  износ од 40%  школарине за сваки семестар од укупно утврђене цијене по семестру. 
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Члан 5. 

Приходи остварени по основу школарина за трећи циклус студија који припадају 

Технолошком факултету Зворник,  распоређују се за: 

 

I Укупан износ средства за расподјелу: 

 

Број студента  x  трошкови школарине  = __________ КМ. 

 

II Структура расподјеле средстава: 

Приходи остварени по основу школарина распоређују се на начин да 90% од износа  

школарине припада Технолошком факултету Зворник а 10% припада Универзитету у 

Источном Сарајеву. 

 

2. Расподјела прихода Технолошког факултета Зворник: 

 

2.1. Расподјела наставницима који изводе наставу. 

Наставницима  Технолошком факултету Зворник припада  80 %  од износа школарине коју 

приходује  Технолошки факултет Зворник  по студенту. 

 

- Расподјела за прва три семестра докторског студија: 

 

Приход факултета x 0,80 

____________________________  =   _________________ КМ. 

Број предмета у семестру/година 

 

- Расподјела за простала  три семестра докторског студија: 

 

Школарина за  преостала  три семестра се дјеле на начин да  ментору припада 70%,   а 

остатак осталим  ангажованим наставницима и сарадицима. Исплата средстава за ова три 

семестра вршиће се након успјешно реализоване одбране докторске дисертације.   

 

2.2. Трошкови научно-истраживачког рада (трошкови лабораторијске наставе). 

Технолошком факултету Зворник припада  износ  од 15 %  од школарине по студенту. 

       Начин расподјеле: 

 

Приход факултета x 0,1 = ____________________ КМ. 

 

2.3. Трошкови администрације 

По основу  надокнаде запосленима који обављају административно-техничке послове  у 

износу од 5% школарине по студенту. 

       Начин расподјеле: 

Приход факултета x 0;05 = ____________________ КМ. 

       Начин расподјеле: 

 Руководилац студија ................................................:...............0.4 = износ. 

 Секретар факултета ................................................... ..............0,2 = износ. 

 Администратор      ................................................................... 0,4 = износ. 

 



Члан 6. 

           Трошкови који обухватају накнаде за ментора и чланове комисије за оцјену и 

одбрану урађене дисертације исплаћиваће се из средстава које Технолошки факултет 

Зворник остварени по основу накнаде на име трошкова оцјене и одбране докторске 

дисертације, сходно члану 2. став 3. Правилника о расподјели прихода од школарине за 

трећи циклус. 

          Од укупних средстава ментору припада 40% а остатак сразмјерно члановима 

комисије. 

Члан 7. 

На основу овог Правилника декан Технолошког  факултета Зворник ће својим 

рјешењем одобравати све исплате. 

     Члан 8. 

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

страници Факултета.  

    Члан 9. 

           Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о расподјели 

прихода остварених од школарина за трећи циклус студијана Технолошком  факултету  

Зворник, бр. 802/2020 од 12.06.2020. године. 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                               Предсједавајући 

                                                                                                      Наставно-научног Вијећа 

                                                                                                                    

                                                                                                    Доц. др Драган Вујадиновић 
 


