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Београд, 2017. године  



На основу члана 53. став 1, тачка 8. и члана 61. став 2 Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 

89/13), члана 33 Статута Универзитета у Београду - Факултета за специјалну едукацију 

и рехабилитацију, Савет Факултета на седници одржаној дана 26.09. 2017. године 

донео је 

 

О Д Л У К У  

О  МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТУ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се ближе дефинише појам школарине, статус студента, држављанина 

Републике Србије који плаћа школарину, мерила за утврђивање висине школарине и 

других врста финансијских обавеза студената на основним академским, мастер 

академским и докторским академским студијама које се организују и изводе на 

Универзитету у Београду - Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију  (у 

даљем тексту Факултет). 

Члан 2. 

Одлуком се обезбеђује јавност и доступност мерила за утврђивање висине школарине и 

употребу финансијских средстава остварених из школарине. 

Члан 3. 

Школарина представља учешће студента у трошковима остваривања студијског 

програма за једну академску годину, односно стицање 60 ЕСПБ, а чини је збир реалних 

трошкова и трошкова за редовне услуге које Факултет у току једне академске године 

пружа студенту. 

 

II ШКОЛАРИНА 

Члан 4. 

Школарина се утврђује у висини која покрива/обезбеђује накнаду за следеће редовне 

услуге које Факултет пружа студенту у оквиру активне наставе, у остваривању 

студијског програма: 



• предавања, практичне и теоријске вежбе, семинари и други облици наставе 

предвиђени студијским програмом;  

• колоквијуми, консултације, менторство и стручна помоћ  при изради завршних 

радова и сл., 

• две пријаве испита за сваки предмет уписан у школској години,  

• услуге библиотеке и читаонице са приступом интернету и академској мрежи; 

• водич за студирање приликом уписа школске године; 

• административне услуге (потврде и уверења о упису, упис на више године 

студија, о статусу студента и сл.). 

 

Члан 5. 

2) Средства остварена од школарине Факултет користи за: 

• део зарада наставника и сарадника, стручне службе, њихово научно и стручно 

усавршавање, 

• трошкове неопходне за извођење практичне наставе и стручне праксе,  

• трошкове ангажовања наставника и сарадника за извођење наставе, који нису 

запослени на Факултету, у мери у којој нису покривени средствима из буџета, 

• трошкове енергетских услуга (струја и грејање), у мери у којој нису покривени 

средствима из буџета, 

• комуналне услуге и ПТТ услуге, у мери у којој нису покривене средствима из 

буџета,  

• трошкове текућег и инвестиционог одржавања објекта, у мери у којој нису 

покривени средствима из буџета, 

• трошкове набавке канцеларијског материјала и средстава за одржавање 

хигијене, у мери у којој нису покривени средствима из буџета, 

• трошкове набавке и одржавања рачунарске опреме за потребе одвијања 

наставног процеса, 

• трошкове рада студентског парламента, студентских стручних 

конференција,  студентских спортских активности, део трошкова Центра за 

научно-истраживачки рад студената (ЦНИРС), 

• трошкове акредитације студијских програма, 

• трошкове набавке наставне литературе за потребе Библиотеке Факултета, 



• трошкове стручне литературе за запослене,   

• део трошкова за функционисање и реализовање активности Универзитета у 

Београду и услуге за рад администативно-стручних служби Универзитета и 

• друге трошкове који нису покривени средствима из буџета, а који су непосредно 

повезани са наставним процесом. 

Члан 6. 

Школарина не покрива накнаду за трошкове репрезентације и угоститељске услуге, 

отпремнине запосленима приликом одласка у пензију, као ни издатке за издавачку 

делатност. Наведени расходи покривају се из осталих прихода Факултета. 

Члан 7. 

Студент који се уписује у статусу студента који се сам финансира, закључује уговор са 

Факултетом у коме су прецизирана права и обавезе обе уговорне стране и утврђена 

динамика уплате школарине. 

Могућност плаћања школарине на рате, као и број рата одређује Савет Факултета 

приликом доношења одлуке о висини школарине за наредну академску годину. 

 

Члан 8. 

Одлуку о висини школарине за наредну академску годину, за све студијске програме 

(основне академске, мастер академске и докторске академске) за студенте који плаћају 

школарину, доноси Савет Факултета пре расписивања конкурса за упис нових 

студената, по претходно прибављеном мишљењу оснивача. 

 

III ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

 

Члан 9. 

Факултет пружа и друге услуге студентима за које се плаћа накнада, а које су утврђене 

Ценовником услуга Факултета, који је постављен на сајту Факултета, а то су:  

- административни трошкови првог уписа на студијски програм; 

- издавање дипломе; 

- пријава испита након истека рока за пријаву; 

- издавање уверења о положеним испитима; 

- полагање испита пред комисијом на захтев студента; 

- промена студијског програма или модула; 



- промена теме или ментора за завршни рад; 

- промена изборног предмета; 

- признавање испита са других факултета; 

- издавање дупликата индекса или дипломе; 

- издавање исписница; 

- издавање докумената на реверс; 

- нестандардне потврде. 

 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања. 

 

 

Београд, __________.     ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

        ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

       ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

        

        Проф. др Зоран Илић 

 


	Београд, 2017. године
	I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
	Члан 1.
	Члан 2.
	Члан 3.
	II ШКОЛАРИНА
	Члан 4.
	Школарина не покрива накнаду за трошкове репрезентације и угоститељске услуге, отпремнине запосленима приликом одласка у пензију, као ни издатке за издавачку делатност. Наведени расходи покривају се из осталих прихода Факултета.
	III ОСТАЛЕ НАКНАДЕ


