УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Београд, Краља Петра 4
Број:03-13/90-IV/-1

Дана:16.11.2011.

На основу члана 16. Статаута Факултета, а у вези са чланом 61.
Закона о високом образовању /“Службени гласник РС“ бр. 76/2005,
97/2008. и 44/2010/ Савет Факултета примењених уметности у Београду
на седници одржаној 15. новембра 2011. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
О ТРОШКОВИМА СТУДИЈА
ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се висина школарине за студенте који се
сами финансирају, висина различитих облика трошкова студија, висина
накнаде за поједине услуге које врши Фалултет примењених уметности,
начин и рокови плаћања, садржину и поступак доношења одлука о
трошковима студија, услове делимичног умањења школарине, и друга
питања везана за трошкове студија.
Члан 2.
Школарина, облици трошкова студија и накнада за услуге које врши
Факултет, као и њихова висина, утврђују се Одлуком о трошковима
студија за основне академске студије, за мастер дипломске студије
и за докторске академске студије.
Члан 3.
Студент плаћа износ школарине сразмерно броју уписаних ЕСПБ бодова.
Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду за трошкове услуга
које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма
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за активну наставу: предавања, вежбе, практичан рад, семинари,
колоквијуми, испити, стручна помоћ код израде завршних радова и други
облици активности предвиђени студијским програмом.
Накнада из става 1. овог члана покрива:
- материјалне трошкове наставе, уметнички, стручни и научноистраживачки рад као и остале активности које доприносе
квалитету наставе;
- материјалне трошкове Факултета који нису покривени из средстава
које Факултет остварује из буџета РС /електрична енергија, грејање,
комуналне услуге и др.;
- део зараде наставника, сарадника и других учесника у настави за
њихово уметничко, стручно и научно усавршавање;
- рад стручне службе у организацији и реализацији студијског програма,
- набавку библиотечког материјала који није покривен из средстава
буџета РС;
- инвестиционо и текуће одржавање које није покривено из средстава
буџета РС.
Члан 4.
Факултет наплаћује и посебне накнаде за административне и друге
трошкове у висини која је утврђена Одлуком Савета Факултета, и то
за:
- пријављивање полагања испита по четврти пут;
- издавање уверења о положеним испитима /препис оцена/, на
српском језику;
- издавање уверења о положеним испитима /препис оцена/, на
енглеском језику;
- издавање студијског програма и наставног плана студијског програма
овереног од стране Факултета;
- накнадну оверу семестра;
- признавање испита са других високошколских установа;
- издавање дупликата индекса;
- издавање исписнице са Факултета;
- издавања дипломе и додатка дипломи;
- издавање уверења о студирању, осим за уверења која су ослобођена
накнаде;
- накнадни упис године;
- молба за прелазак са другог факултета;
- молба за прелазак са једног на други студијски програм у оквиру
Факултета;
- издавање докумената на реверс;
- трошкове за кашњење при пријављивању испита;
- потврда за мастер / изједначавање диплома/;
- поновно пријављивање полагања испита у случају поништавања
већ добијене оцене;
- трошкове одбране магистарске тезе;
- трошкове пријаве докторске дисертације / уметничког пројекта;
- трошкове одбране докторске дисертације / уметничког пројекта;
- трошкове признавања стране високошколске исправе ради наставка
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образовања на ФПУ.
Члан 5.
Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима
и то за следеће сврхе: остваривање права на породичну пензију,
регулисање војне обавезе, регулисање права на повлашћени превоз,
остварење права на добијање стипендија и кредита, један препис
оцена и једно уверење о завршеним студијама уверење о дипломирању
и стеченим стручним и академским називима.
Члан 6.
Одлуке из члана 2. овог Правилника доноси Савет Факултета на предлог
Деканата Факултета.
Члан 7.
Висина трошкова студија утврђена одлукама из члана 2. овог Правилника
може се мењати у току исте школске године ако је раст цена на мало
у Републици Србији већи од 10% на годишњем нивоу, као и у случају
да Универзитет уметности у Београду промени критеријуме, облике или
мерила за утврђивање висине трошкова студија.
Члан 8.
Трошкови утврђени одлукама из члана 2. овог Правилника уплаћују
се на жиро-рачун Факултета, приликом уписа године, одн. приликом
подношења молбе студента да му се изврши одређена услуга.
Школарина се може платити у четири једнаке рате, две рате у
летњем семестру и две рате у зимском семестру.
Прва рата се уплаћује при упису године студија, друга до завршетка
наставе у зимском семестру, трећа почетком наставе у пролетњем
семестру и четврта при овери године студија.
Уколико студент пропусти да благовремено уплати школарину, губи
статус студента.
Члан 9.
Студенту се, на лични захтев, школарина може умањити до 30% у
случају смрти једног или 60% у случају смрти оба родитеља.
Студент је у обавези да уз захтев поднесе одговарајућу документацију.
Ослобађање од школарине по основу из става 1. овог члана студент може
остварити у две узастопне школске године.
Студенту прве године студија, школарина се не може умањити.
Одлуку о умањењу школарине доноси декан Факултета.
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Члан 10.
Студент има право на повратак уплаћене школарине у случају када
се исписао пре почетка наставе у текућој школској години, с тим да
Факултет задржава 20% од висине уплаћене прве рате на име
административних и других трошкова.
Студент који се испише са Факултета у току зимског семестра није
у обавези да плати трећу и четврту рату школарине у случају да се
определио за плаћање у ратама, а ако је при упису године студија уплатио цео
износ школарине, има право на повраћај новца у висини треће и четврте рате
школарине за ту годину студија.
Члан 11.
Студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира,
за обнову школске године, плаћају трошкове школарине према формули:
Н х К = С где је, Н - број неостварених ЕСПБ бодова од укупног
броја уписаних предмета, К - накнада за неостварене ЕСПБ бодове,
према важећем ценовнику Факултета, а С - сума коју студент плаћа
Факултету.
Члан 12.
Студент уписан на студијски програм који се финансира из буџета
или који се сам финансира, коме је одобрен прелазак на други
студијски програм у оквиру Факултета, у школској години у којој се
уписује на нови студијски програм, уписује се у статусу студента
који се сам финансира.
Током трајања школске године уписани статус студента по питању
плаћања школарине се не може променити.
Члан 13.
.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли Факултета примењених уметности у Београду и
интернет страници.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА
Ред.проф. Ивица Ракић
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