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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 61. став 6. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05) и чланa 39. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), a на
предлог Одбра за финансије, Савет Универзитета у Београду на
седници одржаној 3. априла 2007. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за
школарину за једну школску годину oсновних и мастер студија
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се редовне услуге које обухвата
школарина коју плаћају студенти за покривање трошкова студија за
једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.
Члан 2.
Општим актом о мерилима за утврђивање школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују сразмерни део
висине школарине за покривање трошкова студија за стицање мање од
60 ЕСПБ бодова у току школске године.
Члан 3.
Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду за
трошкове:
1. Услуга које Универзитет и факултети пружају студенту у
оквиру остваривања студијског програма-активне наставе:
предавања, вежбе, практикуме, семинаре и друге облике студија
предвиђене студијским програмом, колоквијуме, испите,
стручну помоћ при изради завршних радова и трошкове
експерименталног рада и др.
Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника и других
учесника у настави и њихово научно и стручно усавршавање и
све што је неопходно за практичну наставу.
2. Материјалне трошкове Универзитета и факултета (електрична
енергија, грејање, комуналне услуге и др.) који нису покривени
из средстава буџета.
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3. Инвестиционо и текуће одржавање које није покривено из
средстава буџета.
4. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета
студија.
5. Услуге административно стручних служби.
Члан 4.
Универзитет и факултети за административне и друге трошкове
могу наплаћивати само накнаде у висини коју је одобрио Савет
Универзитета, односно факултета и то за:
1. упис студената,
2. поновно пријављивање испита,
3. издавање дипломе,
4. издавање уверења о положеним испитима,
5. накнадну оверу семестра-триместра,
6. признавање испита са других факултета,
7. издавање дупликата индекса,
8. давање исписница,
9. друге сличне ванредне услуге на захтев студената.
Висине накнада за услуге из става 1. овог члана уједначиће се
на нивоу групација факултета.
Члан 5.
Универзитет и факултети донеће општи акт из члана 2. ове
одлуке најкасније до 30. 04. 2007. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 04. 04. 2007. године; 02 Број: 612-860/1-07)
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