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На основу члана 60. Закона о високом образовању (”Службени гласник
РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
45/15) и члана 151. Статута Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у
Београду'', број 186/15-пречишћени текст), а на предлог Сената Универзитета од
22.9.2015. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
24.9.2015. године, донео је
О Д Л У К У
O ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА И
ИНСТИТУТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА НА
НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Факултети и институти у саставу Универзитета у Београду издвајају део
сопствених прихода за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета
према следећим критеријумима:
1. Чланарина факултета и института у износу од по 10.000,00 динара
месечно.
2. Део школарине студената који се сами финансирају, а који се први пут
уписују на студијске програме основних студија у износу од 1.500,00
динара по студенту.
3. Део школарине студената који се сами финансирају а који уписују
наредну школску годину на основним студијама у износу од 1.000,00
динара по студенту.
4. Део школарине студената који се сами финансирају на студијским
програмима мастер, специјалистичких и докторских студија, а који се
уписују у текућој школској години, у износу од 1.000,00 динара по
студенту.
5. За студенте које је факултет делимично или потпуно ослободио
плаћања школарине, факултет је у обавези да уплати сразмерни део
накнаде из тачке 3. и 4, као и да проценат умањења за сваког студента
евидентира у Информационом систему универзитета.
Студентима из става 1. тач. 2, 3. и 4. сматрају се студенти који студирају
према Закону о високом образовању, почев од генерације 2006/2007. година.

Члан 2.
Средства из члана 1. став 1. тачка 1. факултет, односно институт уплаћује
Универзитету месечно и то до 10. у месецу за текући месец.
Средства из члана 1. став 1. тачка 2. факултет уплаћује Универзитету
након сваког уписног рока, а према броју уписаних студената који се сами
финансирају.
Средства из члана 1. став 1. тачка 3, 4. и 5. факултет уплаћује
Универзитету након уписа нове школске године, одједном или у 4 рате а према
броју уписаних студената који се сами финансирају.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од школске
2015/2016. године.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука број 06-4357/8-13
од 29. октобра 2013. године (''Гласник Универзитета у Београду, број 175/13).
Члан 4.
Ову одлуку објавити у ''Гласнику Универзитета у Београду''.
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