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Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 63. ст. 1. 

тач.14. Закона о високом образовању и чл. 57. ст. 1. тач. 22. Статута Факултета, на 

предлог декана Факултета, број 178 од 03.02.2023. године, на седници одржаној 

09.02.2023. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК  

О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

СТУДЕНТИМА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се дефинишу појам школарине, статус студента који плаћа 

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

питања у вези са трошковима студија на Економском факултету Универзитета у 

Крагујевцу (у даљем тексту: Факултет). 

Овим правилником се обезбеђује јавност и транспарентност мерила за утврђивање 

висине школарине и употребу финансијских средстава из школарине. 

Сви тeрмини кojимa су у oвoм Правилнику oзнaчeни пoлoжajи, прoфeсиje, oднoснo 

зaнимaњa и звaњa, изрaжeни у грaмaтичкoм мушкoм рoду, пoдрaзумeвajу прирoдни 

мушки и жeнски рoд лицa нa кoja сe oднoсe.  

 

Члан 2. 

Школарина је укупан износ накнада трошкова за редовне услуге које Факултет 

пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма за једну школску годину, 

односно за стицање 60 ЕСПБ.    

Средствима оствареним из школарине Факултет обезбеђује потребне услове за 

успешно савладавање студијског програма, рад студентског парламента, ваннаставне 

активности студената, унапређење услова рада студената и запослених и за друге 

намене, у складу са Законом о високом образовању и општим актима Универзитета у 

Крагујевцу и Факултета.  

 

Члан 3. 

Мерила за утврђивање школарине треба да омогуће надокнаду реалних трошкова за 

редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског 

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

Мерила за утврђивање школарине и других врста трошкова студија Факултета су: 

 висина трошкова рада Факултета по студенту чије се студије финансирају из 

буџета у претходној школској години; 

 раст потрошачких цена у претходној години на нивоу Републике Србије и 

 раст трошкова рада Факултета. 

 

Члан 4. 

Редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског 

програма, а које обухвата школарина, јесу: 

1. сви облици наставе предвиђени студијским програмом; 

2. све предиспитне обавезе предвиђене студијским програмом; 

3. пријаве испита у два узастопна испитна рока по одржаној настави; 

4. пријава, израда и одбрана завршног рада на свим нивоима студија; 

5. услуге библиотеке и читаонице; 

6. административни трошкови за упис школске године и 
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7. друге услуге предвиђене општим актом Факултета. 

 

Члан 5. 

Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду трошкова за следеће: 

1. услуге које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма 

у току једне школске године: предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, 

семинарски радови, стручна пракса и други облици наставе предвиђени 

студијским програмом, пријава испита у два узастопна редовна испитна рока по 

одржаној настави, услуге библиотеке и читаонице, истраживачки рад на 

докторским студијама, менторство, стручна помоћ при изради и одбрани 

завршних радова. Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника, 

гостујућих предавача и других учесника у настави и њихово научно и стручно 

усавршавање; 

2. опште материјалне трошкове Факултета: електрична енергија, грејање, 

комуналне услуге, услуге комуникација, активности студентског парламента, 

студентска такмичења и други трошкови који нису у целини покривени из 

средстава буџета; 

3. редовно обнављање и одржавање електронске опреме, софтвера и електронске 

подршке неопходних за несметано извођење наставе на Факултету; 

4. набавку уџбеника, друге научне и стручне литературе и часописа за библиотеку  

Факултета, трошкове приступа електронским базама података и сл; 

5. трошкове за инвестиционо и текуће одржавање који нису покривени из буџета; 

6. трошкове за акредитацију студијских програма који нису покривени из буџета; 

7. научноистраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија; 

8. трошкове за реализовање активности Факултета у области међународне сарадње, 

јединствених информационих система и др; 

9. део трошкова за рад административно стручних служби Факултета, који нису 

финансирани или се делимично финансирају из буџета, за услуге које пружају 

студентима; 

10. трошкове за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета; 

11. друге трошкове од значаја зa успешно реализовање наставе. 

 

Члан 6. 

Школарина не обухвата друге административне и материјалне трошкове које 

Факултет може наплаћивати од студената уписаних у статусу буџетских студената и 

студената који плаћају школарину у висини утврђеној правилником Факултета којим 

се регулишу висина трошкова студија и врсте и висина других накнада.  

Школарина не обухвата накнаду за трошкове репрезентације и угоститељских 

услуга, отпремнине запосленима приликом одласка у пензију, као ни део издатака за 

издавачку делатност, а који се покривају из других сопствених прихода Факултета.  

 

Члан 7. 

Висина школарине се утврђује прерачунавањем укупних реалних трошкова за 

редовне услуге Факултета у износе по једном студенту. 

Полазна јединица за утврђивање износа трошкова и износа накнаде је Стандардима 

прописана група за предавања, односно вежбе. 

  

Члан 8. 

Износи накнаде за трошкове активне наставе (предавања, вежбе, консултације, 

реализовање семинарских радова студената, спровођење колоквијума, стручна пракса, 



4 

обављање испита, одбрана завршног рада и друго) утврђује се израчунавањем цене 

коштања једног часа наставе по једном студенту, а на основу елемената за обрачун и 

исплату плата наставника и сарадника. 

 

Члан 9. 

Накнаде за административне услуге се односе на вођење прописаних евиденција 

(матичне књиге студената, књиге дипломираних студената), обраду студентских 

досијеа и испитних пријава, израду испитних спискова и различитих потврда, пружање 

библиотечких услуга за студенте, пружање информација студентима по свим 

питањима у вези са студијама и слично. 

Износ накнаде за административне услуге, као дела школарине, утврђује се на 

основу просечног коефицијента административног радника по једном сату и 

процењеног потребног времена рада на годишњем нивоу за административне послове 

по једном студенту. 

 

Члан 10. 

У трошковима рада Студентског парламента и трошковима закупа простора за 

спортске активности студената учествују и студенти у статусу студената који се сами 

финансирају. 

Припадајући сразмерни део трошкова из става 1. овог члана је део школарине 

студената у статусу студената који се сам финансира.  

 

Члан 11. 

Факултет доноси правилник којим се регулишу висина трошкова студија и врсте и 

висина других накнада, који се објављује на интернет страници Факултета. 

Приликом утврђивања висине школарине за поједине студијске програме, Факултет 

може у обзир узети могућност подстицања уписа тако што ће утврдити школарину у 

износу нижем од оног који би се утврдио применом одредби овог Правилника. 

Правилник из става 1. овог члана доноси Савет Факултета, на предлог Наставно-

научног већа Факултета.  

 

Члан 12. 

Факултет за административне и друге трошкове који нису обухваћени школарином, 

наплаћује накнаде, и то за: 

1. уписнину (административни трошкови првог уписа на студијски програм); 

2. део трошкова за издавање уверења о дипломирању и дипломе и додатка 

дипломи; 

3. пријављивање испита које није обухваћено школарином; 

4. пријављивање испита по истеку рока за пријављивање; 

5. одлагање испита уз сагласност наставника; 

6. издавање уверења о положеним испитима; 

7. полагање испита пред комисијом на захтев студента; 

8. промену студијског програма/модула; 

9. промену теме или промену ментора за завршни рад; 

10. пријаву изборних предмета после утврђеног рока; 

11. промену изборног предмета; 

12. поништавање испита; 

13. признавање испита са других факултета; 

14. издавање дупликата индекса или дипломе; 

15. испис са Факултета; 
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16. друге сличне услуге у складу са одлуком Факултета. 

Накнаде из става 1. овог члана плаћају и студенти који се финансирају из буџета.  

 

Члан 13. 

Лице заинтересовано за упис у прву годину студијских програма који се реализују 

на Факултету плаћа накнаду за трошкове реализације конкурса, која је утврђена 

правилником Факултета којим се регулишу висина трошкова студија и врсте и висина 

других накнада.  

 

Члан 14. 

Студент који уписује школску годину у статусу студента који се сам финансира, као 

и студент чије се школовање финансира из буџета за испите пренете из претходних 

година студија, обавезан је да уплати школарину у висини утврђеној правилником 

Факултета којим се регулишу висина трошкова студија и врсте и висина других 

накнада. 

Студент школарину може уплатити одједном или у више рата у току школске 

године. 

Одлуку о броју рата и роковима за уплату школарине доноси, декан Факултета. 

 

Члан 15. 

Уколико студент који се финансира из буџета у текућој школској години не оствари 

право да се приликом уписа наредне школске године рангира у оквиру укупног броја 

студената чије се студије финансирају из буџета, обавезан је да уплати школарину на 

начин дефинисан правилником Факултета којим се регулишу висина трошкова студија 

и врсте и висина других накнада. 

 

Члан 16. 

Накнаде утврђене правилником Факултета којим се регулишу висина трошкова 

студија и врсте и висина других накнада, уплаћују се на текући рачун Факултета, 

приликом уписа школске године, уписа семестра, односно приликом подношења молбе 

студента за извршење одређене услуге. 

 

Члан 17. 

Факултет може донети одлуку о ослобађању од плаћања или умањењу школарине и 

других накнада студенте са инвалидитетом, припаднике националних мањина, 

запослене на Факултету или због специфичних околности студирања, на лични захтев 

или према одлукама и препорукама релевантних организација, као и мишљења и 

препорука министарства надлежног за високо образовање, односно у складу са 

правилником Факултета којим се регулишу висина трошкова студија и врсте и висина 

других накнада. 

Одлуку о ослобађању од плаћања или умањењу школарине доноси Савет Факултета, 

осим у случајевима предвиђеним правилником Факултета којим се регулишу висина 

трошкова студија и врсте и висина других накнада.  

 

Члан 18. 

Студент плаћа накнаду трошкова који настају његовим нечињењем, односно 

неизвршавањем обавеза или неблаговременим приступањем извршавању обавеза или 

наблаговременим коришћењем права и то у износу утврђеном правилником Факултета 

којим се регулишу висина трошкова студија и врсте и висина других накнада. 
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Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Библиотеци и на 

сајту Факултета. 

 

 САВЕТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, број 175/3 од 

09.02.2023. године. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Биљана Јовковић, с.р. 

Доставити: 
- Библиотеци Факултета 

- Служби за ИК подршку 

- Продекану за финансије 

- Служби за мате.-фина. пословње 
- Служби за наставна и студентска питања 

- Архиви Савета 

 


