На основу члана 53. став 1., тачка 8. и члана 61. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) као и
на основу Одлуке Савета факултета од 10. октобра 2012. године на седници дана 14.07.2014.
године доноси

ПРАВИЛНИК
о мерилима за утврђивање школарине и пружање услуга
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређују мерила за утврђивање висине школарине, утврђују се
услуге које се пружају студентима, начин и рокови плаћања школарине, садржина и поступак
доношења одлука о трошковима студија као и друга питања везана за трошкове студија.
Члан 2.
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 3.
Одлуку о висини школарине доноси Савет Правног факултета пре расписивања конкурса за
упис на студије за све студијске програме за које је Правни факултет у Новом Саду акредитован.
Члан 4.
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру
остваривања студијског програма. Редовне услуге у вези са наставом и испитима обухваћене
школарином су:
- предавања
- вежбе
- полагање колоквијума
- семинарски радови
- консултације код професора
- консултације код асистената
- студентска пракса у државним институцијама (судови, тужилаштва, адвокатска комора,
полиција, БИА, посете Скупштини и заводима за извршење кривичних санкција)
Члан 5.
Редовне услуге обухваћене школарином у вези са студентским активностима су:
- финансирање активности према плану рада студентских организација (Савез студената
Правног факултета у Новом Саду и ЕЛСА)
- организација, припрема и учешће на домаћим и међународним такмичењима
- учешће у спортским активностима (закуп сала за спорт, котизације, пут, смештај,
набављање реквизита, опрема и дресова)
- Правнијада (путни трошкови, трошкови организационог одбора и одласка спортиста)
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-

припрема и штампање студентског листа „Правник“
учествовање у раду Центра за симулацију суђења
учешће у раду правних клиника,
похађање курсева које организује PARAGRAF LEX
похађање курсева енглеског језика
такмичење у беседништву
организовање дипломатских дана
Члан 6.

Редовне услуге обухваћене школарином у вези са коришћењем простора и ресурса
Факултета:
- коришћење читаонице и библиотеке
- коришћење рачунарске опреме у читаоници и рачунарској лабораторији
- коришћење рачунарске опреме у студентским организацијама
- приступ Интернету преко академске мреже
- коришћење лиценцираног софтвера који је у власништву Факултета
- штампање материјала за потребе студентских организације (публикација, зборника,
тестова, обавештења, гласачких листића)
- фотокопирање материјала за потребе студентских организација
- набавка стручне литературе за израду семинарских радова, колоквијума и писање есеја
(књиге, часописи)
- приступ материјалима за припрему испита путем интернета
- приступ порталу за електронску пријаву испита
- СМС обавештавање
- коришћење ресурса система за пренос података
- трошкови телефона и потрошног материјала за потребе студенских организација (Савез
студената Правног факултета и ЕЛСА)
- приступ ресурсима за презентације (пројекторима, аудио опреми) преко студентских
организација
- приступ правним базама PARAGRAF LEX, INDOK и Судска пракса,
- приступ библиотечкој бази KOBSON
Члан 7.
Поред ових побројаних услуга школарином су обухваћене и услуге:
- осигурања студената
- одржавање хигијене
- права на стипендију Универзитета
- интегративне функције Универзитета
- услуге обезбеђења и противпожарне заштите
- издавање потврде ради конкурисања за смештај и исхрану у студентском дому и
кредите и стипендије ресорних министарстава
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Члан 8.
Оквирна мерила за утврђивања школарине и пружање услуга
Редни
број
1

2

3
4

5

6

7

8

Врста активности

Опис активности

Материјални трошкови наставе
предавања
вежбе
колоквијуми
семинарски радови
консултације
техничка подршка спровођења наставе
приступ средствима мултимедијалне наставе
накнада платног промета
трошкови електричне енергије
трошкови комунално стамбених услуга
трошкови телефонских услуга
одржавање хигијене
материјал за посебне намене
материјал за образовање, културу и спорт студената
ангажовање наставника и сарадника са других обр.установа
Реализација практичне наставе
реализација практичне наставе (Суд, тужилаштво, полиција,
итд.)
Реализација Правних клиника
реализација Правних клиника
Рад студентских организација
савез студената, ЕЛСА, правник
спортске активности студената
Научно-истраживачки рад у функцији унапређивања наставе
факултетски пројекат - настава
факултетски пројекат - секретаријат
међународни пројекат
стручно усавршавање наставника и сарадника
Унапређивање студентског стандарда
лиценцирани софтвери
приступ материјалима за припрему испита путем интернета
приступ порталу за електронску пријаву испита
смс обавештења
осигурање студената
Ваннаставно усавршавање студената и студентска домаћа и међународна такмичења
центар за симулацију суђења
курсеви
параграф лекс
курсеви енглеског језика
такмичење у беседништву
дипломатски дани
студентска путовања у земљи и иностранству
Обезбеђење и ППЗ
обезбеђење
одржавања система против-провалне и против-пожарне
заштите

%

54%

1%
1%

1%

28%

5%

2%

1%
1%
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Интегративне функције Универзитета

9
10

11

12

интегративне функције Универзитета
Унапређивање рада библиотеке, набавка књига, часописа и рад читаонице
унапређивање рада библиотеке
набавка књига и часописа
рад читаонице
Припремна и издавачка делатност
издавачки уговори
припрема и штампа листа Правник
флајери
плакати
обавештења
фотокопирање за потребе студентских организација
штампање изборних материјала за студ. организације
Остали трошкови
таксе
остали порези
трошкови телефонских услуга студентских организација
интернет
набавка рачунара и рачунарске опреме
потрошни материјал студентских организација
израда потрврда и попуњавање формулара

УКУПНО

3%

1%

2%

100%

Члан 9.
Поред редовних услуга које су обухваћене школарином Факултет пружа и друге услуге за
које се плаћа накнада.
Одлуку о висини накнаде других услуга које су одређене као трошкови студија доноси
Савет Факултета.
Трошкове студија чине:
Трошкови уписа
а) средствима из буџета
б) самофинансирајући
в) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове ЕСПБ ( обнова
године )
г) поновци из буџета (студ. уписан пре 2006/07 год.)
д) поновци самофинансирајући (студ.уписан пре 2006/07 год.)
ђ) безусловни упис по старом режиму - пренос предмета до услова (по испиту)
е) молба за накнадни упис или накнадну обнову године
Школарина за студенте странце
Обнова уписа за апсолвента којем је истекао законски рок, са три или више неположена
испита
Обнова уписа за апсолвента са једним или два неположена испита
Обнова уписа за студенте у продуженом статусу (самофинансирајући)
Редовна овера семестра
а) средствима буџета
б) самофинансирајући
Захтев за накнадну оверу семестра
Овера семестра без потписа – по предмету
Пријава испита:
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а) средствима буџета
б) самофинансирајући
в) апсолвенти (којима је истекао апсолвентски стаж од шест месеци) и студенти у
продуженом статусу
Захтев за накнадно пријављивање испита (после истека рока за пријаву)
Захтев за одлагање испита
Комисијско полагање испита
Полагање испита више од три пута
Студенти који полажу диф. испите ради нострификације стране дипломе уплаћују:
а) административне трошкове као апсолвент
б) студијски предмет по броју бодова x вредност бода
в) пријаву испита као апсолвент коме је истекао апсолвентски стаж од шест месеци
Мастер студије:
трошкови уписа
а) средствима из буџета
б) самофинансирајући
в) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове ЕСПБ ( обнова
године ) и мастер рада
Одбрана дипломског рада:
а) средствима буџета
б) самофинансирајући
Мастер студије за студенте странце:
а) трошкови уписа
б) студент који обнавља предмет студијског програма сноси трошкове ЕСПБ ( обнова
године ) и мастер рада
в) одбрана дипломског рада:
Магистарске и специјалистичке студије:
а) школарина за магистарске студије
б) усмени магистарски испит
в) пријава магистарске тезе
г) оцена подобности за јавну одбрану
д) јавна одбрана тезе
Докторске студије:
а) школарина
б) пријава докторске дисертације
в) оцена подобности дисертације за јавну одбрану
г) јавна одбрана дисертације
Докторске студије за студенте странце:
а) школарина
б) пријава докторске дисертације
в) оцена подобности дисертације за јавну одбрану
г) јавна одбрана дисертације
Трошкови издавања уверења и остали захтеви:
a) уверење о положеним испитима по испиту
б) уверење о студирању
в) ослобођени плаћања: Републичке стипендије, кредите на територији Републике Србије и
за смештај у студентском дому
Уверење о положеним испитима (без фонда часова) (дипломирани с.)
Уверење о положеним испитима (са фонда часова) (дипломирани с)
Захтев за издавање уверења и дипломе о стеченом високом образовању
Дупликат дипломе
Дупликат индекса без положених испита
Дупликат индекса по испиту
Дупликат уверења о дипломирању
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Захтев за испис са Факултета
Исписница са Факултета по испиту
Дупликат исписнице са Факултета по испиту
Признавање испита другог факултета
Накнада за полагање стручног испита
Накнада за припремну наставу за полагање пријемног испита
на основним студијама
Захтев за проверу дипломе, односно уверења
Захтев за проверу дипломе, односно уверења за страна лица
Остали захтеви
Члан 10.
Школарина се по правилу плаћа одједном, а изузетно може се платити и у ратама. Висину и
број рата одобрава Комисија за разматрање захтева студената у вези са плаћањем школарине
коју својом одлуком именује декан а на образложену писану поднету молбу студента.
Студент који жели да се испише са Факултета дужан је да уплати школарину у целости,
осим у случају када се исписује пре почетка наставе и тада му се од школарине враћа уплаћен
износ умањен за 20 % целокупне школарине.
Члан 11.
Факултет може студента са инвалидитетом да ослободи од обавезе плаћања школарине и
свих трошкова студија на основу одлуке Савета Факултета.
Савет Факултета доноси одлуку по прибављеној медицинској документацији уколико
степен инвалидитета износи више од 60 %.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу 01.08.2014. године.

Председник Савета Правног факултета у Новом Саду
Проф. др Драган Милков

