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ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА - НИШ 

Број: 102/18 

Датум  27.11.2018. године, 

Ниш 

 

На основу члана 71. став 2. Закона о високом образовању ( ''Сл. гласник РС'', бр. 88/17, 

73/18, 27/18 – др. закон ) и члана 47. став. 1. тачка. 15. Статута Факултета примењених 

наука у Нишу, Савет Факултета на седници одржаној дана 27.11.2018. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

 I Усваја се Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине Факултета 

примењених наука у Нишу, којим се ближе утврђују трошкови студирања које Факултет 

пружа студентима у оквиру остваривања студијског програма за једну годину студија. 

 

II Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине је саставни део ове одлуке. 

 

III Одлуку доставити Секретару и архиви. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛНИК 

О  МЕРИЛИМА  ЗА  УТВРЂИВАЊЕ  ВИСИНЕ   ШКОЛАРИНЕ 

Члан 1. 
 Овим Правилником о мерилима за утврђивање висине школарине ближе се утврђују 

трошкови студирања које Факултет примењених наука у Нишу (у даљем тексту: Факултет) пружа 

студентима у оквиру остваривања студијског програма за једну годину студија, односно за 
стицање 60 ЕСПБ бодова. 

Члан 2. 

 Висина школарина се утврђује у износу који се односи на трошкове студирања, и то: 

-  за реализацију активне наставе (предавања, аудиторне, рачунарске и  лабораторијске вежбе) 

- за реализацију предиспитних обавеза (колоквијума, семинарских радова, пружања стручне 

помоћи при изради студијско-истраживачког рада, пројеката и завршних радова). 
 

                                                         Члан 3. 

             Висина школарине из члана 2. овог Правилника не обухвата трошкове: 

-  издавања индекса и пратеће документације за упис, 

- обезбеђивања одговарајућих учила и наставних средстава за нормално одвијање наставног 

процеса, 
- обезбеђивања покривености свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом, 

      -  реализације стручне праксе, 

      - oсигурања студената, 
- тачног и благовременог информисања студената о времену и месту одржавања наставе, методама 

и садржајима наставе, критеријумима за оцењивање и начину полагања испита, начину 

остваривања предиспитних обавеза и начину увида у резултате испита, 

       - уписа и овере семестара, 
       - издавање потврда и 

       - других услуга административно-стручних служби. 

Члан 4. 

 Факултет при упису године студија закључује са студентом уговор о школарини, којим се 

регулишу међусобни односи. 
 Студент може при упису године студија да уплати целокупан износ школарине или да 

плаћање изврши у десет једнаких месечних рата у току школске године. 

Члан 5. 

 Студент који је извршио исплату школарине нема право на повраћај уплаћених средстава, 

уколико у току школске године одустане од студија. 

Члан 6. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.       

                                                                                                                         

          

 


