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На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и у складу са чланом 133 

Статута Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију, Савет Факултета на  

X ванредној електронској седници одржаној 07.05.2021. годинe донео је  

 

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о мерилима за утврђивање висине школарине (у даљем тексту 

Правилник) ближе се дефинишу појам школарине, статус студента који плаћа 

школарину, мерила за утврђивање висине школарине и других врста трошкова студија 

студената на Универзитету у Београду – Факултету за физичку хемију (у даљем тексту 

Факултет).  

Члан 2. 

Правилником се обезбеђује јавност и транспарентност мерила за утврђивање висине 

школарине и употребу финансијских средстава остварених из школарине.  

Члан 3. 

Средствима оствареним из школарине, Факултет обезбеђује студентима потребне 

услове за успешно савладавање студијског програма, за рад Студентског парламента и 

ваннаставну активност студената, као и за друге намене у складу са Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета. 

Члан 4. 

Школарина је укупан износ трошкова које Факултет има по основу реалних трошкова 

и трошкова за редовне услуге које пружа студенту у оквиру остваривања студијског 

програма за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ.  

Члан 5. 

Школарина обухвата: 

1. Све облике наставе предвиђене студијским програмом: предавања, вежбе и 

консултације; 

2. Све предиспитне обавезе предвиђене студијским програмом: лабораторијске вежбе, 

колоквијуме, тестове, практикуме, семинаре, домаће задатке, пројекте и слично; 

3. Две пријаве испита; 

4. Пријаву, израду и одбрану завршног рада на свим нивоима студија, менторство и 

стручну помоћ при изради завршних радова; 

5. Научно-истраживачки рад на докторским студијама, менторство и стручну помоћ; 
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6. Услуге библиотеке и читаонице; 

7. Административне трошкове за упис школске године 

8. Опште материјалне трошкове факултета: електрична енергија, грејање, вода, 

комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови финансирања студентских 

организација и такмичења и други трошкови који нису у целини покривени из 

средстава буџета. 

9. Редовно обнављање и одржавање електронске опреме, софтвера и електронске 

подршке (интернет, рачунарске лабораторије, итд.) неопходних за модерно извођење 

наставе на факултету. 

10. Набавку уџбеника, научне и стручне литературе и часописа за библиотеку 

факултета који су неопходни за припремање испита, студентске радове и научна 

истраживања, као и трошкове приступа електронским базама података, итд. 

11. Инвестиционо и текуће одржавање које није у целини покривено из средстава 

буџета. 

12. Трошкове акредитације студијских програма факултета који нису покривени из 

средстава буџета. 

13. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија. 

14. Део трошкова за функционисање и реализовање активности Универзитета у 

Београду (међународна сарадња, јединствени информациони систем, итд.). 

15. Услуге за рад административно стручних служби факултета. 

16. Друге трошкове од значаја за успешно реализовање наставе. 

 

Школарина не обухвата услуге за рад административно стручних служби 

Универзитета, трошкове израде диплома и додатка дипломи и трошкове промоције 

доктора наука у ректорату Универзитета. Цену ових накнада утврђује Универзитет у 

Београду. 

 

Члан 6. 

Студент који се уписује у студијску годину, у статусу студента који се сам финансира, 

закључује Уговор са Факултетом у коме су прецизирани права и обавезе обе стране и 

динамика уплате школарине.  

Могућност плаћања на рате, као и број рата одређени су Ценовником за студије и друге 

надокнаде на Факултету за физичку хемију који доноси Савет Факултета за сваку 

школску годину.   

Члан 7. 

Износ који студент уплаћује као накнаду за годишњу наставу одређује се, у зависности 

од броја ЕСПБ за предмете које уписује, по формули:  

(школарина/60) х ЕСПБ 

где је школарина дефинисана чланом 4. овог Правилника. 
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Члан 8. 

Висина школарине утврђује се тако што се, по свим основама, укупни реални 

трошкови за реализацију наставе и укупни износи накнада за пружање услуга 

студентима прерачунавају у износе по једном студенту.  

Критеријуми за утврђивање висине школарине су висина трошкова рада Факултета по 

једном студенту кога финансира министарство надлежно за високо образовање у 

претходној години, раст комуналних и других трошкова рада Факултета, раст 

потрошачких цена у Републици Србији у претходној календарској години, као и други 

параметри који знатно утичу на трошкове рада Факултета.    

Члан 9. 

Одлуку о висини школарине за наредну школску годину за студенте свих нивоа 

студија, који плаћају школарину, доноси Савет Факултета пре расписивања конкурса 

за упис нових студената и то на предлог Деканског колегијума Факултета и уз 

претходно прибављено мишљење Наставно-научног већа Факултета.  

Члан 10. 

Могућност и критеријуми за умањење школарине одређени су Ценовником за студије 

и друге надокнаде на Факултету за физичку хемију који доноси Савет Факултета за 

сваку школску годину.   

Члан 11. 

Остале накнаде и трошкови административних услуга које Факултет може наплаћивати 

од студената уписаних у статусу буџетских студената и од студената који плаћају 

школарину предвиђене су Ценовником за студије и друге надокнаде на Факултету за 

физичку хемију, који усваја Савет Факултета.  

Члан 12. 

Факултет је обавезан да овај Правилник учини доступним јавности објављивањем на 

званичној интернет страници Факултета.  

 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

       ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ  

 

 

 

                                                                          Проф. др Драгомир Станисављев 


