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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 od 26.12.2018. године 

као и мишљења Колегијума декана Медицинског факултета у Фочи број:01-14-2 од 

17.03.2020.године, декан  д о н о с и 

 

                                                                     П Р А В И Л Н И К 

о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на Медицинском факултету  

у Фочи 

 

Члан 1.  

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

Медицинском факултету у Фочи 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 Медицински факултет у Фочи 

ослобађају се плаћања школарине у износу од 40%. 

Радници запослени у наставној бази Медицинског факултета у Универзитетској болници Фоча, 

остварују право на попуст од 20% од укупног износа , приликом уплате школарине. 

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 Медицинском факултету у Фочи. 
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Члан 4. 

 

Приходи остварени по основу школарина за трећи циклус студија који припадају организационој 

јединици распоређују се за: 

1. Трошкове наставе који обухватају накнаде наставницима у износу од: 

- 60,18 КМ након опорезивања, по једном одржаном часу за наставника у звању редовног 

професора, 

- 49,46 КМ након опорезивања, по једном одржаном часу за наставника у звању ванредног 

професора, 

- 44,02 КМ након опорезивања, по једном одржаном часу за наставника у звању доцента. 

Уколико наставу изводе наставници ангажовани са других универзитета, факултет сноси 

трошкове превоза, смјештаја и исхране. 

2. Дио трошкова научно-истраживачког рада у износу од 10 % школарине по студенту; 

3. Трошкове који обухватају накнаде за ментора и чланове комисије за оцјену и одбрану урађене 

дисертације и то у износу од 300,00 КМ, након опорезивања, за менторе који нису у радном 

односу на Медицинском факултету ( ангажовани наставници, наставници који су ангажовани 

по основу допунског рада и наставници који нису ангажовани на Медицинском факултету ) и 

по 200,00 КМ, након опорезивања, за чланове комисија који нису у радном односу на 

Медицинаком факултету( ангажовани наставници, наставници који су ангажовани по основу 

допунског рада и наставници који нису ангажовани на Медицинском факултету ). 

 

Члан 5. 

На основу овог правилника декан Медицинског факултета ће својим рјешењем одобравати све 

исплате. 

 

    Члан 6. 

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

Факултета. 
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