
 
На основу члана 53. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 
76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 89/2013 и 99/2014), 
члана 127. и 128. Статута Географског факултета, Савет Географског факултета у 
Београду, на седници одржаној 29. јануара 2016. године донео је 
 

ПРАВИЛНИК 
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА 
САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА 

 
 

Члан 1. 
 
Овим Правилником утврђује се начин одређивања школарине за 
самофинансирајуће студенте на студијским програмима Факултета, начин и 
рокови плаћања, садржина и поступак доношења одлука о трошковима студија, 
услови ослобађања од плаћања школарине и друга питања везана за трошкове 
студија на Географском факултету Универзитета у Београду (у даљем тексту: 
Факултет) 
 

Члан 2. 
 

Факултет доноси одлуку о утврђивању школарине и накнадама трошкова за 
сваку школску годину. Одлуком се утврђује висина школарине на студијским 
програмима Факултета и осталим облицима усавршавања, коју сносе студенти 
чије се студије не финансирају из буџета као и висину накнада за одређене услуге 
које пружа Факултет. 

Члан 3. 
 

Одлуку из члана 2. Савет Факултета доноси у складу са Законом, а најкасније до 15 
априла текуће године за наредну школску годину и одлука је саставни део овог 
правилника. 
Критеријуми за утврђивање висине школарине, других трошкова студија и 
накнада за поједине услуге су :  

 висина трошкова рада Факултета кога финансирања Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја по једном студенту;  

 раст потрошачких цена у Републици Србији у претходној календарској 
години;  

 раст комуналних и других трошкова рада Факултета и други 
финансијски показатељи који утичу на висину трошкова обављања 
делатности Факултета. 

Члан 4. 
 

Висина трошкова студија утврђена одлуком из чл. 2. овог правилника може се 
мењати у току школске године у складу са подацима о расту цена утврђеним од 
стране надлежног органа, и у случају да Министарство или одговарајући орган 
Универзитета у Београду промени критеријуме и мерила за утврђивање висине 
трошкова студија. 
 



Члан 5. 
 

Школарина се може уплатити у ратама, а број рата и рокови за уплату утврђују се 
Уговором о студирању који закључује декан факултета и самофинансирајући 
студент одговарајућег студијског програма Факултета. 
Трошкови који настају приликом уписа на студије, организације пријемног 
испита, издавања диплома, уверења и др. утврђују се Ценовником услуга 
Факултета који је саставни део овог правилника и доноси се најкасније до 01.10. 
текуће године за наредну годину. 

Члан 6. 
 

Студент који се испише са Факултета дужан је да уплати све рате школарине 
доспеле до дана исписа. 
Студент који се испише са Факултета, а платио је школарину у целини, има право 
на повраћај за онај део студијског програма који није одслушао у складу са 
динамиком плаћања предвиђеном Уговором о студирању. 
 

Члан 7. 
 

Студент има право на повраћај уплаћене школарине у случају када поднесе захтев 
за испис пре почетка наставе у текућој школској години, с тим што Факултет 
задржава 20 % од висине уплаћене прве рате на име административних и других 
трошкова. 
Факултет може ослободити плаћања или умањити школарину 
самофинансирајућим  студентима због изузетно тешког материјалног стања. 
Одлуку о ослобађању, на основу овог Правилника, доноси продекан за наставу 
Факултета. 

 
Члан 8. 

 
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана његовог доношења од стране 
Савета Факултета. Правилник се објављује на сајту и огласним таблама 
Факултета. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
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