
 
  На основу члана 61. став 2. Закона о високом образовању (Службени гласник РС 
бр.76/05 и 100/2007-аутентично тумачење 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и члана 36. 
Статута Пословног факултета Ваљево, Универзитета Сингидунум Београд, Савет 
Факултета на седници одржаној 23.05.2014. године, донео је  
 
 

ПРАВИЛНИК  
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ  

 
 Предмет правилника  

 
Члан 1. 

  Овим правилником уређују се појам и мерила за утврђивање висине школарине 
која се плаћа за студије на Пословном факултету Ваљево, Универзитета Сингидунум 
Београд (у даљем тексту: Факултет), начин плаћања, ослобађање од плаћања школарине. 
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које факултет пружа студенту у оквиру 
остваривања утврђеног студијског програма.  
 

Појам и мерила за утврђивање висине школарине 
 

Члан 2. 
  Школарина обухвата редовне услуге које плаћају студенти који студирају по 
Закону о високом образовању за покривање трошкова студија за једну школску годину 
односно за стицање 60 ЕСПБ бодова. 
 

Члан 3. 
 Мерила на основу којих се утврђује висина школарине за једну школску годину 
представљају све материјалне и друге трошкове које Факултет има а који се односе на: 
  
1. Трошкове активне наставе:  

- предавања,  

- вежбе,  

- семинаре,  

- колоквијуме,  

- менторски рад, 
- књиге које издаје Универзитет.  
 
 Ова накнада се користи за покривање трошкова зарада наставника, сарадника и 
других учесника у извођењу наставног процеса на студијским програмима које реализује 
Факултет.  
 

2. Материјалне трошкове пословања Факултета:  

- електричну енергију,  

- грејање,  

- порез на имовину, 



- комуналну таксу за истицање фирме, 

- комуналне услуге и услуге одржавања зграде,  

- ПТТ услуге,  

- услуге интернета,  

- коришћење рачунарске, аудио-визуелне и друге наставне опреме,  

- набавку опреме за осавремењивање наставног процеса,  

- трошкове набавке књига и стручне литературе за повећање библиотечког фонда,  

- одржавање опреме за потребе наставног процеса и реализације студијског програма,  

- набавку потрошног материјала за извођење предавања, вежби, практичне наставе,  

- набавку стручне и научне литературе за стручно усавршавање наставника и сарадника.  
 
3. Инвестиционо одржавање и текуће одржавање зграде Факултета. 

  

4. Трошкове научно-истраживачког рада и стручног рада запослених на Факултету ради 
подизања квалитета рада Факултета и студијских програма.  

 

5. Услуге административно-стручних служби.  
 
6. Добит оснивача. 
 

Висина школарине 
 

Члан 4. 
 Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину одлуком 
Савета факултета, на основу предлога Наставно-научног већа. 
  Висина школарине за основне студије, уплаћена, односно уговорена за цео ток 
основних студија не мења свој уговорени износ. 
  Висина школарине утврђује се у еврима у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан плаћања и уплаћује се на рачун Факултета.  
 Висину школарине за студента који пређе да студира са другог факултета, утврђује 
Декан Факултета водећи рачуна о признатим испитима и обављеним предиспитним 
обавезама. 

Остале накнаде 
 

Члан 5. 
 Поред редовних услуга одређених школарином Факултет пружа и друге услуге 
студентима за које се плаћа посебна накнада:  
- Уписни материјал прва година  
- Уписни материјал остале године  
- Пријава испита у року  
- Накнадна пријава испита  
- Уверење о редовном студирању  
- Уверење о положеним испитима  
- Захтев за испис  
- Испис са факултета према Уговору 



- Дупликат индекса без положених испита 
- Дупликат индекса по испиту  
- Признавање испита другог факултета  
- Трошкови пријаве и одбране дипломског рада, издавања уверења, дипломе и додатка 
дипломе 
- Трошкови издавања уверења, дипломе и додатка дипломе 
- Остали захтеви  

Члан 6. 
 Висину школарине и осталих накнада (одлуку о трошковима студија) утврђује 
Савет факултета.  

Начин плаћања школарине 
 

Члан 7. 
 Школарина се плаћа:  
- унапред и у целости за једну школску годину, у ком случају се студент ослобађа плаћања 
дела школарине за ту школску годину према одлуци из члана 6. овог Правилника;  
- у ратама, према одлуци из члана 6. овог Правилника.  
  

Ослобађање од плаћања школарине 
 

Члан 8. 
 Студент основних и мастер академских студија може бити ослобођен школарине у 
целости или делимично, ако је у предходној години академских студија остварио високу 
просечну оцену на Факултету и ако је учешћем у ваннаставним активностима допринео 
раду и угледу Факултета. Поступак ослобађања плаћања школарине покреће се захтевом 
студента, а на предлог декана Факултета.  
 

Члан 9. 
 Захтев, односно предлог се подноси Савету факултета који одлучује о потпуном 
или делимичном ослобађању од плаћања школарине. При доношењу одлуке Савет 
факултета руководиће се резултатима које је студент постигао у образовању као и у 
ваннаставним активностима. 
 Услови, начин и обим ослобађања од плаћања школарине уређују се уговором који 
закључују студент и Факултет. 
 

Ступање на снагу правилника 
 

Члан 10. 
 Овај правилник ступа на снагу даном доношења а примењиваће се осмог дана од 
дана објављивања на огласној табли Факултета. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 

Проф. др Зоран Петровић 


