Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Број: 2115/3
Датум: 3.11.2014. године
НИШ

На основу члана 53. и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ("Службени
гласник РС", број 76/2005, 100/2007 – аут. тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 – аут. тум. и 68/2015), члана 23. став 1. и члана 212. Статута Факултета уметности
у Нишу и Одлуке Сената Универзитета у Нишу о редовним услугама које факултети
Универзитета у Нишу пружају студентима у оквиру остваривања студијских програма,
СНУ број 8/16-01-003/15-006 од 20.4.2015. године, на Предлог Наставно-уметничконаучног већа, број 2040/5 од 28.10.2014. године, Савет Факултета уметности у Нишу, на
седницама одржаним 3. новембра 2014. године и 12. новембра 2015. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊУ УСЛУГА

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о мерилима за утврђивање висине школарине и пружању услуга (у
даљем тексту: Правилник) ближе се дефинише појам школарине у смислу члана 61. став 4.
и 5. Закона о високом образовању (у даљем тексту: Закона), мерила за утврђивање висине
школарине и редовне услуге које су садржане у износу школарине за једну академску
годину студија, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова на Универзитету у Нишу, Факултету
уметности у Нишу (у даљем тексту: Факултета).
Члан 2.
Правилником се обезбеђује доступност јавности мерила за утврђивање висине
школарине на Факултету.
Члан 3.
Средства оствaрена од школарине Факултет користи за перманентно унапређење
квалитета студија и стварање услова за успешно савладавање студијског програма,
побољшање услова рада студената и запослених на Факултету, ваннаставне активности
студената, за зараде запослених и за друге намене у складу са Законом о високом
образовању и општима актима Универзитета и Факултета.
Члан 4.
Школарина обухвата редовне услуге које плаћају самофинансирајући студенти који
студирају по Закону о високом образовању за покривање трошкова студија за једну
академску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова, а сагласно тржишном вредновању
студијског програма и другим релевантним околностима.

Члан 5.
Школарина се утврђује, по претходно прибављеном мишљењу Министарства, у
висини која неопходна за намирење накнаде трошковa за следеће редовне услуге које
Факултет пружа студентима у оквиру остваривања студијског програма:
1. Настава:
o предавања, вежебе, семинари, колоквијуми, стручна пракса
o рад на клиникама и други облици наставе утврђени студијским програмом
o три пријаве испита из истог предмета
o стручна помоћ при изради семинарских радова и рaдoвa сa стручнe прaксe
- Теренска настава, с тим што ова услуга не садржи трошкове превоза, смештаја,
исхране, опреме и друге трошкове које студент има у реализацији теренске
наставе
- Менторство код израде и одбране дипломског рада и мастер рада
- Коришћење услуга Библиотеке са читаоницом, Рачунарско-информационог
центра и Секретаријата Факултета
- Издавање уверења за остваривање права студената: за студентске кредите и
стипендије, социјалну и здравствену заштиту, пензијско и инвалидско
осигурање, регулисање војних обавеза и осталих права која произилазе из
статуса студента.
Ова средства се користе за покривање дела трошкова зарада, накнада зарада и
других примања наставника, сарадника и других учесника у извођењу наставног процеса
на студијским програмима које реализује Факултет.
2. Материјалне трошкове пословања Факултета који нису у одговарајућем обиму
финансирани из буџета:
 електричну енергију
 грејање
 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 публикација за обогаћивање библиотечког фонда
 одржавање опреме Факултета
 набавку добара и услуга за образовање
 набавку добара и услуга за стручно усавршавање запослених
 трошкови у вези издавачке делатности Факултета.
3. Инвестиционо одржавање и текуће одржавање зграде Факултета, које није
финансирано из буџета.
4. Трошкове научно-истраживачког рада и стручног рада запослених на Факултету
ради унапређења квалитета рада и студијских програма на Факултету.
5. Услуге стручних служби које нису покривене из буџета.
Уколико оснивач Факултету обезбеди неопходна средства за намене из члана 59.
Закона, декан и Савет Факултета могу извршити измене које се тичу износа школарине и
накнада за услуге које Факултет пружа студентима из образовне делатности.

Члан 6.
Школарина из члана 61. став 5. Закона не обухвата накнаде за друге
административне услуге и трошкове, које Факултет наплаћује студенатима и другим
лицима а које Факултет наплаћује у складу са Одлуком о висинама накнада за услуге које
пружа из образовне делатности.
II
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ДРУГИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
Члан 7.
Висина школарине утврђује се тако што се укупни реални трошкови за реализацију
наставе и укупан износ накнада за пружање услуга студентима прерачунавају у износ по
једном студенту.
Полазна основа за израчунавање висине школарине је нормативна група за
предавање и вежбе прописана Уредбом Владе Републике Србије о нормативима и
стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из
буџета.
Члан 8.
Трошкови Факултета за реализацију студијских програма увећавају се сразмерно
броју самофинансирајућих студентата:
 трошкови електричне енергије који нису покривени из буџета
 трошкови грејања који нису покривени из буџета
 трошкови комуналних услуга и услуга одржавања зграде који нису покривени из
буџета
 ПТТ услуге
 услуге интернета
 коришћење и одржавање рачунарске, аудио-визуелне и друге опреме Факултета
 набавка опреме за осавремењивање наставног процеса
 трошкови набавке публикација за обогаћивање библиотечког фонда
 одржавање опреме за потребе наставног процеса и реализације студијских
програма
 набавка добара и услуга за образовање
 набавка добара и услуга за стручно усавршавање запослених.
Члан 9.
Износ накнаде за услуге стручних служби Факултета, као једног дела износа
школарине, утврђује се на основу одредаба Уредбе о нормативима и стандардима услова
рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета и стандарда за
акредитацију високошколске установе и студијских програма.

III

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ

Члан 10.
Поред редовних услуга одређених школарином Факултет пружа и друге услуге
студентима за које наплаћује накнаде утврђене Одлуком о висинама накнада за услуге које
пружа Факултет из образовне делатности.
Накнада за полагање пријемног испита
Члан 11.
Заинтересована лица за упис у прву годину студија на студијским програмима које
реализује Факултет плаћају накнаду за полагање испита за проверу склоности и
способности кандидата која је прописана Одлуком о висинама накнада за услуге које
пружа Факултет из образовне делатности.
Накнада за пологање испита за проверу склоности и способности кандидата
обухавата услуге које Факултет пружа заинтересованим лицима за упис у прву годину
студија:
 трошкове полагања испита за проверу склоности и способности кандидата, односно
пријемног испита
 прегледање радова са пријемног испита
 рангирање кандидата и преглед документације.
Члан 12.
Лица која су стекла право на упис године студија на неком од студијских програма
које реализује Факултет, плаћају накнаду за упис, која се састоји из следећих трошкова:
 трошкови осигурања студената
 трошкови за студентске награде
 трошкови рада Студентског парламента
 трошкови интегративних функција Универзитета
 коришћење Библиотеке.
Школарина
Члан 13.
Студент који се уписује у одговарајућу академску годину у статусу
самофинансирајућег студента, обавезан је да уплати школрину.
Студент приликом уписа уплаћује школарину у пуном износу или у 4 (четири)
једнаке рате у току академске године, и то:
1.
2.
3.
4.

рата приликом уписа године студија у термину који је одређен Календаром рада
рата до 15. јануара текуће академске године
рата до 15. марта текуће академске године
рата приликом овере пролећног семестра у термину који је одређен Календаром
рада Факултета.

Надокнаде за дипломиране студенте
Члан 14.
Дипломирани студенти, након дипломирања, без обзира на статус током
студирања, плаћају трошкове утврђене Одлуком о висинама накнада за услуге које пружа
Факултет из образовне делатности.
Члан 15.
Лице које је уплатило накнаду за полагање испита за проверу склоности и
способности, односно пријемног испита, а не приступи полагању истог нема право на
повраћај уплаћених средстава.
Лице које је уплатило школарину за упис и упише студије нема право на повраћај
средстава ако се испише након почетка академске године.
Лице које је уплатило школарину за упис на студије и испише се са студија пре
почетка академске године има право на повраћај уплаћених средстава, умањених за 10%
на име накнаде трошкова обраде захтева и повраћаја новца.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет
страници Факултета.
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Драган Жунић, с. р.

