


 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ 

ПРИХОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ, 2022.



РАСПОДЕЛА ПРИХОДА 

 

 

 

 

Надокнада по часу за део практичне наставе лицима која нису у радном односу на 

Факултету медицинских наука 

- Лекари 750,00 дин. 

- Медицинске сестре и техничари 300,00 дин. 

 

Надокнада за одржану практичну наставу на ИАС Фармације по часу                   
(уговор о ауторском хонорару) 

 750,00 дин. 

                                                      

Надокнада за одржану наставу по часу  

на специјалистичким и ужеспецијалистичким студијама 

- за грану медицине која има 5 или више активних студената 1.000,00 дин. 

- за грану медицине која има 2, 3 или 4 активна студента 600,00 дин. 

- за грану медицине која има 1 активног студента 400,00 дин.  

 

Надокнада за усмени испит  

на специјалистичким и ужеспецијалистичким студијама 

- по члану 2000,00 дин. 

 

Надокнада за завршни испит  

на специјалистичким и ужеспецијалистичким студијама 

- по члану 5000,00 дин. 

 

 

Надокнада по часу за одржану наставу на мастер академским студијама 

- предавања и вежбе 1.500,00 дин. 

- други облици наставе (ДОН) 1.000,00 дин. 

 

Надокнада наставницима за одржан испит на мастер академским студијама 

 800,00 дин. по пријави 

 

Надокнада ментору мастер рада на Мастер академских студија 

 2.000,00 дин. 

 

 

Надокнада члановима комисије за одбрану мастер рада на Мастер академских студија 

- по члану 1.000,00 дин. 

 

Надокнада по часу за одржану наставу на докторским академским студијама 

- теоријско предавање 
за изборно подручје које има 8 или више активних 

студената 

1.500,00 дин. 



за изборно подручје које има 5, 6 или 7 активних 

студената 

1.050,00 дин. 

за изборно подручје које има 3 или 4 активна студента 750,00 дин. 

за изборно подручје које има 1 или 2 активна студента 450,00 дин. 

- студијско 

истраживачки рад 

за изборно подручје које има 8 или више активних 

студената 

750,00 дин. 

за изборно подручје које има 5, 6 или 7 активних 

студената 

525,00 дин. 

за изборно подручје које има 3 или 4 активна студента 375,00 дин. 

за изборно подручје које има 1 или 2 активна студента 225,00 дин. 

 

Надокнада наставницима за одржан испит на првој години докторских академских 

студија 

 
нето= 50% 

(од уплаћеног износа) 

            

                       Надокнада наставницима за одржан испит на другој години 

докторских академских студија 

- за усмени докторантски испит 2.500,00 дин. 

- за оцену завршене докторске дисертације  3.500,00 дин. 

- за одбрану дисертације:  

- члан комисије 5.000,00 дин. 

  

Расподела прихода од континуиране медицинске едукације 

- од остварених прихода – режијски трошкови  Факултету 30% 

- од остварених прихода - хонорари предавачима 70%             

 

Расподела прихода од програма на енглеском језику 

- од остварених прихода – режијски трошкови  Факултету 30% 

- од остварених прихода - хонорари предавачима 70%             

 

Расподела члановима Одбора за судско медицинска вештачења  

(по предмету вештачења) 

- од остварених прихода – режијски трошкови  Факултету 30% 

- од остварених прихода - хонорари члановима 70%             

 

Расподела прихода од здравствене делатности 

- од остварених нето прихода – режијски трошкови  Факултету 30% 

- од остварених нето прихода - хонорари здравственим радницима 70%             

 

Надокнада члановима Комисија као помоћних радних тела 

- по члану Комисије (периодично у зависности од обима посла) до 15.000,00 дин. 

    

Штампање публикација 

- ауторима публикација за тираж до 100 примерака 30% 
(од укупних 

трошкова 



- ауторима публикација за тираж преко 100 примерака 20% 
штампања 

публикација) 

- ауторима публикација – поновљено издање 10%  

- рецензентима по страници 0,3 €  

(у динарској 

противвредности) 
- лекторисање по страници 0,3 € 

- коректура  по страници 0,3 € 

 

Надокнада члану Комисије за полагање завршног испита 

- по члану Комисије 500,00 дин. 

 

Надокнада тутору на интегрисаним академским студијама 

- месечно 7.000,00 дин. 

 

Надокнада ментору на специјалистичким студијама који није у радном односу на 

ФМН 

- месечно 1.500,00 дин. 

 

Надокнада ментору на Докторским академским студијама – Медицинске науке који су 

у радном односу на Факултету 

- у складу са критеријумима који се односе на објављене радове студента као првог аутора  

произишле из теме докторске дисертације квантификоване кумулативним импакт фактором 

IF<1 0,00 дин. 

IF<1<2    10.000,00 дин. 

IF<2<3 20.000,00 дин. 

IF<3<5 30.000,00 дин. 

IF>5 50.000,00 дин. 

 

Надокнада наставницима и сарадницима, који су у радном односу на Факултету који 

су објавили рад као први аутор, у часопису за које Факултет није платио трошкове 

објављивања 

за Q1 класификацију Citescore од 3,1 - 4,99  30.000,00 дин. 

за Q1 класификацију Citescore преко 5,00 50.000,00 дин. 

 

Надокнада руководиоцу Мастер академских студија 

- месечно 20.000,00 дин. 

 

Надокнаде по основу часописа Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 

- Надокнаде за рад уредништва 

- главни уредник (месечна накнада) 20.000,00 дин. 

- члан (месечна накнада) 15.000,00 дин. 

- Надокнаде за рад редакције 

- члан (месечна накнада) до 10.000,00 дин. 



- Надокнада за рецензије 

- по рецензији 15,00 € 
(у динарској 

противвредности) 

- Надокнада за прелом часописа 

- по раду 2.500,00 дин. 

- Надокнада за штампање часописа 

- по броју 10.000,00 дин. 

- Надокнаде за публиковање радова по позиву 

- едиторијал 500,00 € 
(у динарској 

противвредности) 
- оригинални научни рад 1.000,00 € 

 

 

Напомене:  

• За било које изборно подручје на докторским академским студијама неопходно је 

минимално 7 плаћених школарина да би били покривени трошкови наставе 

• За наставу на мастер академским студијама неопходно је минимално 6 плаћених 

школарина да би били покривени трошкови наставе 

 

 

У Крагујевцу, 

2022. године 


