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ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ РЕДОВНИХ УСЛУГА КОЈЕ ОБУХВАТА НАКНАДА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ЈЕДНУ ШКОЛСКУ
ГОДИНУ СТУДИЈА

Број:01-73/9
Датум: 6.3.2015. године
На основу члана 61 став 6 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и члана 70 став 1 тачка
13 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет 28. децембра 2010. године, измене и допуне 23.
марта 2012. године, 11. октобра 2012.године и 26. фебруара 2013. године, 15. новембар 2013.
године и 30. мај 2014. године), Савет Универзитета у Новом Саду, на предлог Сената
Универзитета у Новом Саду, на седници одржаној 11. маја 2007. године и 27. фебруара 2015.
године, доноси

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ РЕДОВНИХ УСЛУГА
КОЈЕ ОБУХВАТА НАКНАДА ЗА ШКОЛАРИНУ
ЗА ЈЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СТУДИЈА
Члан 1
Овом Одлуком о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за
једну школску годину студија (у даљем тексту: Одлука) Универзитет у Новом Саду (у даљем
тексту: Универзитет) утврђује редовне услуге које обухвата школарина коју плаћају
самофинансирајући студенти, који студирају по Закону о високом образовању и новом режиму
студија, за покривање трошкова студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ
бодова на високошколским јединицама Универзитета (у даљем тексту: факултети).
Члан 2
Посебним опшим актом којим се утврђују мерила за утврђивање висине 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 трошкова за следеће редовне
услуге које Универзитет и факултет пружају студенту у оквиру остваривања студијског
програма у складу са Законом:
1. Трошкове активне наставе: предавања, вежбе, практикуме, семинаре и друге облике
студија предвиђене студијским програмом, колоквијуме, испите, најмање једна пријава испита,
консултације, стручну помоћ при изради завршних радова и трошкове експерименталног рада.
Накнада покрива део трошкова зараде наставника, сарадника и других учесника у
настави и њихово научно и стручно усавршавање, лабораторијски и сав остали материјал
потребан за практичну наставу, коришћење спортских објеката у функцији наставе, набавку
уџбеничке литературе за библиотечки фонд и других наставних средстава, набавку наставне
опреме потребне за осавремењивање наставног процеса, коришћење и одржавање библиотеке и
читаонице, коришћење рачунарске, аудио и друге наставне опреме, посете галеријама и
позоришним представама.
2. Део материјалних трошкова пословања Универзитета и факултета (електрична
енергија, грејање, комуналне услуге - водовод, канализација и чишћење) који нису покривени
из средстава буџета (део средстава остварује се у складу са прописима о финансирању високог
образовања из средстава буџета, сразмерно броју студената који студирају на терет средстава
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буџета), део трошкова финансирања студентских организација, студентских и спортских
такмичења, стручних екскурзија у земљи и иностранству.
3. Део средстава за инвестиционо и текуће одржавање који није покривен из средстава
буџета (део средстава остварује се у складу са прописима о финансирању високог образовања
из средстава буџета, сразмерно броју студената који студирају на терет средстава буџета).
4. Део средстава за научно истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија,
акредитација студијских програма (национална и међународна).
5. Услуге административно-стручних служби, у вези са функционисањем факултета у
седишту.
Члан 4
Накнада за школарину не обухвата друге административне и материјалне трошкове.
Ове трошкове Универзитет и факултети могу наплаћивати од студената уписаних у статусу
буџетских студената и од студента који плаћају школарину висини коју својим одлукама
одобри Савет Универзитета, односно савет факултета.
Школарина не обухвата ни средства за финансирање посебних трошкова теренске
наставе, која је саставни део студијских програма на одговарајућим факултетима. Средства за
финансирање ових трошкова обезбеђују се посебним актом Министарства просвете и спорта, а
уколико се не обезбеде на овај начин или буду обезбеђена у непотпуном износу, Унивезритет и
факултети могу целокупан непокривени део наплаћивати од свих студената у висини коју
својим одлукама одобри Савет Универзитета, односно савет факултета.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењује се од 01.
октобра 2015. године. Објављивање ће се извршити достављањем Одлуке факултетима и
објављивањем на интернет страници Универзитета.
Савет Универзитета, односно факултета у његовом саставу, обавезан је да утврди
школарину и ценовник услуга за наредну школску годину и јавно их објави најкасније четири
месеца пре почетка нове школске године.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Срђан Колаковић
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