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На основу члана 61. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 

100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Одлуке Универзитета у Београду 

02 Број: 612-860/1-07, чланa 38. став 1. тачка 17.  Статута Универзитета у Београду – 

Биолошког факултета, на предлог Деканског колегијума, Савет Факултета, на седници 

одржаној 20.06.2014.године, доноси 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ТРОШКОВИМА СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ- БИОЛОШКОМ 

ФАКУЛТЕТУ 

 

 

Члан 1. 

 

 Правилником о трошковима студија на Универзитету у Београду -Биолошком 

факултету ( у даљем тексту: Правилник) утврђују се мерила за одређивање висине 

школарине за самофинансирајуће студенте Универзитета у Београду – Биолошког факултета 

(у даљем тексту: Факултет), неопходне за покривање трошкова студија за једну школску 

годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова, висине других облика трошкова студирања, 

висина накнада за поједине услуге Факултета, начин и рокови плаћања, садржина и поступак 

доношења одлука о трошковима студија, услови ослобађања од плаћања школарине и друга 

питања везана за трошкове студија. 

 

Члан 2. 

 

 Факултет доноси Одлуку о трошковима студија на основним и мастер студијама, 

Одлуку о трошковима студија на специјалистичким студијама, Одлуку о трошковима студија 

на докторским студијама и Одлуку о осталим трошковима студија (у даљем тексту: Одлуке), 

којима утврђује висину школарине, других облика трошкова студија и накнаде за услуге које 

врши Факултет, као и њихову висину, начин плаћања и др. 

 

Члан 3. 

 

 Одлуке из члана 2. овог правилника Савет Факултета доноси у складу са Законом, пре 

расписивања конкурса за упис нових студената, а по претходно прибављеном мишљењу 

министарства надлежног за високо образовање, а најкасније до 30. јуна текуће године за 

наредну школску годину и саставни су део овог правилника.  

  



 Критеријуми за утврђивање висине школарине, других облика трошкова студија и 

накнада за поједине услуге су висина трошкова рада Факултета по једном студенту кога 

финансира министарство надлежно за високо образовање у претходној календарској години, 

раст потрошачких цена у Републици Србији у претходној календарској години, раст 

комуналних и других трошкова рада Факултета, као и други финансијски показатељи који 

знатније утичу на висину трошкова рада Факултета. 

 

Члан 4. 

 

Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду за трошкове: 

 

1. Услуга које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма - активне 

наставе: 

- предавања, вежбе, практикуме, семинаре и друге облике студија предвиђене студијским 

програмом, 

 

- колоквијуме и испите, 

 

- стручну помоћ при изради завршних радова,   

 

- трошкове експерименталног рада и др. 

 

Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника и других учесника у настави, њихово 

научно и стручно усавршавање  и све што је неопходно за практичну наставу: 

 

1.  Материјалних трошкова Факултета (електрична енергија, грејање, комуналне услуге и др.) 

који нису покривени из средстава буџета. 

 

2. Инвестиционог и текућег одржавања које није покривено из средстава буџета. 

 

3. Научно-истраживачког и стручног рада за подизање квалитета студија  

 

4. Услуга административно стручних служби. 

 

Школарина за специјалистичке и докторске студије студије укључује и трошкове набавке 

и одржавања опреме који нису покривени из буџета, као и накнаде за рад 

наставника/научника ангажованих по уговору.   

 

Члан 5. 

 

 Висина трошкова студија утврђена Одлукама из члана 2. овог правилника може се 

мењати и у току школске године у случају да Универзитет у Београду или Групација 

природно-математичких наука Универзитета промени критеријуме, облике или мерила за 

утврђивање висине трошкова студија. 

 Приликом утврђивања висине школарине и трошкова студија Факултет ће имати у 

виду мишљење министарства надлежног за високо образовање, као и положај Факултета на 

тржишту високог образовања. 

Сразмерни део висине школарине за покривање трошкова студија за стицање мање од 

60 ЕСПБ бодова утврђује се на основу прерачунате цене 1 ЕСПБ и укупног броја ЕСПБ на 

предметима које студент упише у школској години. 

 

    



Члан 6. 

 

 Трошкови утврђени Одлукама из члана 2. овог правилника уплаћују се на рачун 

Факултета приликом уписа године, односно приликом подношења молбе студента да му се 

изврши одређена услуга. 

 Школарина се може платити у ратама. Висина и број рата утврдиће се Одлукама из 

члана 2. овог правилника.  

 Студент који се испише са Факултета дужан је да уплати све рате школарине доспеле 

до дана исписивања, у случају када се определио за плаћање школарине у ратама. 

Студент који се испише са Факултета, а платио је школарину у целини, има право на 

повраћај сразмерног дела школарине који одговара преосталим ратама после дана 

исписивања. 

По истеку редовног броја година студија предвиђених датим студијским програмом, 

студент који уписује мање од 16 ЕСПБ бодова плаћа трошкове уписа и трошкове школарине 

по умањеној цени ЕСПБ бода, док студент који уписује 16 и више ЕСПБ бодова плаћа само 

10% од износа пуне школарине.  

Цену уписа студија  и умањену цену ЕСПБ бода из става 5. овог члана одређује Савет  

Факултета. 

Студент има право на повраћај уплаћене школарине у случају када поднесе захтев за 

исписивање пре почетка наставе у текућој школској години, с тим да Факултет задржава 20% 

од висине школарине на име административних и других трошкова. 

 

Члан 7. 

 

 Факултет ослобађа плаћања школарине студенте са посебним потребама, на њихов 

лични захтев. Студент је дужан да уз молбу приложи одговарајућу лекарску документацију, 

мишљење Центра за хендикепиране Универзитета у Београду и одлуку министарства 

надлежног за високо образовање о праву на упис по основу посебних потреба студента.  

 

Члан 8. 

 

 Факултет може ослободити плаћања или умањити школарину самофинансирајућим 

студентима основних студија због изузетно тешког материјалног стања, као  и у другим 

оправданим случајевима, на основу одлука надлежних органа.  

Факултет може одобрити ослобађање или умањење из става 1. овог члана до износа 

десет школарина, сваке школске године, водећи рачуна о равномерној заступљености 

студената свих студијских група.   

 Одлуку о ослобађању плаћања или умањењу школарине за основне и мастер студије 

доноси Декан Факултета на предлог деканског колегијума најкасније до 30. октобра за 

текућу школску годину.  

 Одлуку о ослобађању плаћања или умањењу школарине за специјалистичке  и 

докторске студије доноси Декан Факултета на предлог руководиоца студијског програма, 

односно модула, најкасније до 30. новембра за текућу школску годину.  

 

  



Члан 9. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета. 

  

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

         Проф. др Слободан Јовановић 

 


