
Вредност  

1308

Укупан број студената основних студија 1200

Укупан број студената специјалистичких студија 108

Основне студије

Минимално потребна бруто површина за основне студије (м
2
) 4,800

Годишњи трошак закупа простора за основне студије (дин) 0.00 дин.

Специјалистичке студије

Минимално потребна бруто површина за спец. студије (м
2
) 432

Годишњи трошак закупа простора за спец. студије (дин) 0.00 дин.

Основне студије

Број група за предавања на основним студијама по години - обавезни предмети 2

Број група за предавања на основним студијама по години - изборни предмети 1

Број група за вежбе на основним студијама по години - обавезни предмети 8

Број група за вежбе на основним студијама по години - изборни предмети 3

Специјалистичке студије

Број група за предавања на спец. студијама по години - обавезни предмети 1

Број група за предавања на спец. студијама по години - изборни предмети 1

Број група за вежбе на спец. студијама по години - обавезни предмети 3

Број група за вежбе на спец. студијама по години - изборни предмети 2

Основне студије

Укупан број часова предавања на основним студијама 3,668

Број часова предавања на основним студијама - обавезни предмети 1658.25

Број часова предавања на основним студијама - изборни предмети 2010

Укупан број часова вежби на основним студијама 4,120

Број часова вежби на основним студијама - обавезни предмети 2158.2

Број часова вежби на основним студијама - изборни предмети 1,962

Специјалистичке студије

Укупан број часова предавања на спец. студијама 563

РЕЗУЛТАТИ - аутоматски добијени резултати у складу са унетим улазним параметрима 

Врој студената

Минимално потребан простор и трошак закупа

Број наставних група

Обим наставе

Укупан број часова предавања на спец. студијама 563

Број часова предавања на спец. студијама - обавезни предмети 150

Број часова предавања на спец. студијама - изборни предмети 412.5

Укупан број часова вежби на спец. студијама 1,275

Број часова вежби на спец. студијама - обавезни предмети 450

Број часова вежби на спец. студијама - изборни предмети 825

Основне студије 35

Потребан број наставника на основним студијама (180 часова годишње) 21

Потребан број сарадника на основним студијама (300 часова годишње) 14

Специјалистичке студије 9

Потребан број наставника на спец. студијама (180 часова годишње) 4

Потребан број сарадника на спец. студијама (300 часова годишње) 5

Основне студије 52,811,136.00 дин.

Бруто плате наставника (сви су у пуном радном односу) 34,791,120.00 дин.

Бруто плате сарадника (сви су у пуном радном односу) 18,020,016.00 дин.

Специјалистичке студије 13,062,600.00 дин.

Бруто плате наставника (сви су у пуном радном односу) 6,626,880.00 дин.

Бруто плате сарадника (сви су у пуном радном односу) 6,435,720.00 дин.

17

Потребно особље за акредитацију 6

Број библиотекара 1

Број књижничара 1

Број извршиоца у студ. служби 2

Извршиоци инфо система 1

Секретар 1

Додатно потребно особље за рад 11

Рачуноводство (1ВСС, 2 ССС) 3

Кадровска служба (ССС) 1

Годишњи трошкови рада наставног особља

ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Број запослених у администрацији и техничкој подршци

Потребан број наставника и сарадника



Техничка служба -електричар и водоинсталатер (ССС) 2

Технички секретар (ССС) 1

Маркетинг и ПР (ВСС) 1

Лаборатнти (ССС) 0

Чистачице (НСС) 3

Број извршиоца са високом стручном спремом 6

Број извршиоца са вишом стручном спремом 7

Број извршиоца са средњом стручном спремом 4

Административно особље са високом спремом 8,326,080.00 дин.

Административно особље са вишом спремом 7,007,784.00 дин.

Административно особље са средњом спремом 3,330,432.00 дин.

Укупни годишњи трошкови рада административног особља 18,664,296.00 дин.

Удео административних трошкова које покривају основне студије 92%

Удео административних трошкова које покривају специјалистичке студије 8%

Део трошкова администрације које покривају основне студије 17,123,207.34 дин.

Део трошкова администрације које покривају специјалистичке студије 1,541,088.66 дин.

15,914,986.78 дин.

Трошкови набавке опреме и инвестиционог одржавања 6,036,880.00 дин.

Укупна вредност опреме 15,434,400.00 дин.

Висина годишње амортизације (20% укупне вредности опреме) 3,086,880.00 дин.

Висина планираних годишњих инвестиција 2,950,000.00 дин.

Трошкови грејања 2,673,238.00 дин.

Трошкови грејања - удео основних студија 2,452,512.00 дин.

Трошкови грејања - удео специјалистичких студија 220,726.00 дин.

Материјални трошкови 7,204,868.78 дин.

Материјални трошкови наставног особља на основним студијама 1,590,050.00 дин.

Материјални трошкови наставног особља на спец. студијама 408,870.00 дин.

Материјални трошкови административног особља на основним студијама 708,541.28 дин.

Материјални трошкови административног особља на спец. студијама 63,768.72 дин.

Трошкови материјала на хигијену 142,741.06 дин.

Трошкови телефона, ПТТ и Интернет комуникација 740,735.56 дин.

Набавка стручне литературе за библиотеку 115,536.16 дин.

Бруто плате запослених у администрацији

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Издавачка делатност 1,059,404.00 дин.

Путни трошкови и трошкови стручног усавршавања наставника 1,874,312.00 дин.

Трошкови текућег одржавања (опрема и инфраструктура) 302,198.00 дин.

Трошкови осигурања 198,712.00 дин.

14,600,905.30 дин.

1,314,081.48 дин.

Економске школарине основних и специјалистичких студија

Годишња школарина за основне студије 70,446.04 дин.

Годишња школарина за специјалистичке студије 147,386.76 дин.

Школарина без трошкова закупа простора

Удео специјалистичких студија у осталим трошковима

Удео основних студија у осталим трошковима


