На основу члана 152. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 011764/1 од 15.03.2012. Савет Факултета на седници одржаној дана 19.10.2016. год. доноси:
ПРАВИЛНИК
0 МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИМ ЗА
ПРЕЛАЗАК НА
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОДСЕКА ТМП

Члан 1.
Овим правилником утврђују се редовне услуге које обухвата прелазак са основних
академских студија на струковне студије Одсека за ТМП коју плаћају студенти, као и
друге услуге за које се плаћа накнада.
Члан 2.
Цена услуга се утврђује у висини која покрива накнаду трошкова за:
1.
2.
3.
4.

Материјалне трошкове Факултета који нису покривени из средстава буџета;
Трошкове рада Комисије за еквиваленцију испита;
Заједничке трошкове Одсека за ТМП;
Услуге које особље Катедри Одсека за ТМП пружа студенту у оквиру остваривања
студијског програма.
Члан 3.

Основну структуру школарине на студијама, изражено у процентима чине: Материјалне
трошкове Факултета који нису покривени из средстава буџета (проценат се утврђује у
складу са одлуком Савета Шумарског факултета за сваку календраску годину); Преостали
део уплата се распређује према овом правилнику.
Члан 4.
Преостала средства, после одбитка трошкова из члана 3. стављају се на располагање
члановима Комисије за еквиваленцију испита, председавајућем Одсека за ТМП и
катедрама према критеријумима које утврђује овај правилник.
Члан 5.
Принцип расподеле средстава је према процени обима посла Комисије за еквиваленцију,
процени заједничких потерба одсека ТМП и према броју ЕСПБ који припада предметима
одређене катедре, а према усвојеном наставном плану Струковних студија;
Члан 6.

Стручна пракса и Завршни рад који заједно носе 11 ЕСПБ (5+6) су расподељени свакој
већој Катедри (њих 5) са по 2 бода, Катедри Заштите дрвета са по 1, а без Катедре Општих
предмета.
Члан 7.
У табели су параметри који одређују трошкове студија (изражени у процентима од износа
који остаје на располагању после одбитка трошкова из члана 3.):

Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
1-8

Структура расподелесредстава
Трошкови рада Комисије за еквиваленцију испита
Заједнички трошкови Одсека ТМП
Општи предмети (математика и ст.језик)
Примарна прерада дрвета
Заштита дрвета
Машине и алати
Хемијско-механичка прерада
Финална прерада дрвета
Организација и економика
УКУПНО

Проценат
преосталог
износа
средстава
(%)
15
7
7
16
4
17
12
13
9
100

Члан 8.
Средства намењена члановима Комисије се деле са бројем чланова Комисије и уплаћују
се на њихове картице, средства за заједничке потребе Одсека на картицу председавајућег
Одсека, а средства опредељена Катедрама уплаћују се на картице шефова катедри.
Члан 9.
Свака Катедра располаже уплаћеним средствима потпуно слободно, у складу са својим
потребама и одлукама
Члан 10.
Одлуке о висини школарине и висини накнаде за пружање других услуга (Ценовник)
доноси Савет Факултета, у складу са законом.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Факултета"

