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Београд, 2020. године 



На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Савет факултета на седници 

одржаној 28. фебруара 2020. године доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К    О УМАЊЕЊУ/ОСЛОБАЂАЊУ ОД ШКОЛАРИНЕ ЗА 

САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - 

ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се уређују услови, поступак и начин остваривања права на 

умањење школарине при упису самофинансирајућих студената на студијске програме 

на српском језику на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. 

 

Члан 2. 

 

Право на умањење школарине, делимично или у целости, самофинансирајући студенти 

на интегрисаним академским студијама могу да остваре само за уписаних 60 ЕСПБ. 

Уколико, уз молбу продекану желе да упишу додатне ЕСПБ, за ове ЕСПБ не могу 

остварити умањење школарине, делимично или у целости.  

 

Право на умањење школарине, делимично или у целости, имају сви самофинансирајући 

студенти на интегрисаним академских студијама који испуњавају дефинисане услове, а 

молбу и пратећу документацију предају у периоду од 15.10. до 22.10. текуће године на 

шалтеру Одсека за наставу и студентска питања.  

 

Право на делимично умањење школарине имају сви самофинансирајући студенти на 

докторским академским студијама и специјалистичким академским студијама, који 

испуњавају дефинисане услове, а молбу и пратећу документацију предају до 30.09. 

текуће године Одсеку за наставу и студентска питања. 

 

Неблаговремене и непотпуне молбе из првог става неће бити разматране. 

 

Члан 3. 

 

Молбе студената разматра петочлана комисија коју чине продекан за наставу, продекан 

за последипломску наставу и континуирану едукацију, продекан за финансије, шеф 

Одсека за наставу и студентска питања и студент продекан. 

 

Члан 4. 

 

На основу поднете молбе, пратеће документације и услова дефинисаних овим 

Правилником, Комисије из члана 3 формирају листу студената интегрисаних 

академских студија и листу студената докторских академских студија и 

специјалистичких академских студија који су остварили, односно нису остварили, 

право на умањење школариме. Листе се објављују до 01.11. текуће године на огласној 

табли у Одсеку за наставу и студентска питања.  

 



Сваки кандидат има право приговора на листу из првог става овог члана у року од 

седам дана од дана њеног објављивањa. Студенти интегрисаних академских студија 

приговор на листу подносе Комисији из члана 3 став један, а студенти 

последипломских студија Комисији из члана 3 став два. 

 

Члан 5.  

 

Комисије из члана 3, по завршетку целокупног поступка умањења/ослобађања од 

школарине самофинансирајућих студената интегрисаних академских студија подноси 

извештај, на усвајање, Савету факултета.  

 

Члан 6. 

 

Сви студенти који су поднели молбу за умањење школарине, без обзира да ли је 

умањење одобрено или не, морају уплатири прву рату школарине до 15.11. текуће 

академске године. 

 

Члан 7. 

 

Комисије из члана 3 имају право да, након увида у приложену документацију, уз 

образложење, одобре умањење школарине за износ који није предвиђен овим 

Правилником. 

 

УСЛОВИ ЗА УМАЊЕЊЕ/ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНАТА 

ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 

Ослобађање од плаћања школарина 

Члан 8. 

 

Факултет ће ослободити плаћања школарине самофинансирајуће студенте по основу 

рођења детета (мајка/отац детета) и смрти члана најуже породице (мајка, отац, брат, 

сестра) у току претходне академске године. Студенти који остварују право на умањење 

школарине по овом основу треба да уз молбу приложе и изводе из одговарајуће 

матичне књиге.  

 

Умањење дела школарине на основу остварених ЕСПБ у претходној академској 

години 

Члан 9. 

 

Факултет ће ослободити плаћања 15% школарине за уписане предмете 

самофинансирајуће студенте који су освојили 47 ЕСПБ и 46 ЕСПБ.  

 

Умањење дела школарине на основу теже болести студента 

Члан 10. 

 

Факултет ће ослободити плаћања 50% школарине за уписане предмете 

самофинансирајуће студенте који имају:  

 оштећење слуха или су слабовиди,  

 тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија), 



 хронично обољење (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења, 

итд), 

 психолошке или менталне тешкоће. 

Студенти који остварују право на умањење школарине по овом основу треба да уз 

молбу приложе и одговарајућу медицинску документацију, решење надлежног органа о 

постојању телесног оштећења и/или решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ. 

Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права 

на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију 

Универзитетског центра за студенте са хендикепом које даје препоруку факултету.  

 

Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и 

не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може 

закључити на који начин здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно 

функционисање. 

 

Умањење дела школарине на основу социјалног-економског статуса 

Члан 11. 

 

Студенти остварују право на умањење школарине по овом основу само за први пут 

уписане предмете до уписаних 60 ЕСПБ. 

 

Социјално економски статус самофинансирајућег студента исказује се бројем бодова за 

приход по члану домаћинства студента за период јануар – јун текуће године и просечну 

зараду на нивоу Републике Србије за исти период. Број бодова израчунава се према 

следећем обрасцу: 

 

БРОЈ БОДОВА = 50 - 50 × 
                            

                                         
 

 

Самофинансирајући студенти слабог материјалног статуса могу бити ослобођени 

школарине, делимично или у целости, на основу табеле: 

 

Број бодова Процената умањења 

40 - 50 50% 

25 - 39,95 25% 

 

Заокруживање приликом рачунања броја бодова биће вршено на две децимале. 

 

Самофинансирајући студент који је дете без родитељског старања остварује право на 

ослобађање од плаћања школарине. Студент који остварује право на умањење 

школарине по овом основу треба да приложи уверење Центра за социјални рад или 

изводе из матичне књиге умрлих за оба родитеља. 

 

Студенти који остварују право на умањење школарине по основу социјалног-

економског статуса треба уз молбу да приложе и Уверење о просечном приходу по 

члану домаћинства за период јануар - јун текуће године, издато од стране надлежног 

органа локалне самоуправе (општина) из места пребивалишта студента.  

 

Уверење се издаје у општини пребивалишта студента на основу следећа 3 документа: 

 



 Потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији); 

 Потврда о приходима свих чланова домаћинства за првих 6 месеци текуће 

године: 

 За запослене: Потврда послодавца, 

 За пензионере: Пензиони чекови, 

 За незапослене: Уверење националне службе за запошљавање, 

 За све чланове домаћинства: Уверење пореске управе о обављању 

самосталне делатности и оствареном приходу за период јануар-јун текуће 

године. 

 Потврда из катастра за све чланове домаћинства. 

Студенти из хранитељских породица подносе Уверење о новчаној накнади за период 

јануар-јун текуће године надлежног Центра за породични смештај и усвојење.  

 

Умањење/ослобађање од школарине на основу комбинације различитих 

критеријума 

Члан 12. 

 

Факултет ће ослободити плаћања школарине, делимично или у целости, 

самофинансирајуће студенте који остварују то право на основу комбинације следећих 

критеријума: 

 

 успех постигнут у претходној академској години, 

 тежа болест студента, 

 социјално-економски статус. 

 

УСЛОВИ ЗА УМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНАТА ПОСЛЕДИПЛОМСКИХ 

СТУДИЈА 

Члан 13. 

 

Факултет може одобрити умањење школарине за самофинансирајуће студенте 

специјалистичких академских или докторских академских студија у износу школарине 

која се расподељује извршиоцима, уз сагласност руководиоца специјалистичких 

академских односно докторских академских студија. Студент је у обавези да плати део 

школарине који се односи на издвајања за Факултет (средства Факултета), који је 

дефинисан у Правилнику о стицању и расподели сопствених прихода за одговарајући 

студијски програм.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

 

Одредбе овог Правилника примењују се на студенте који су уписани на студијске 

програме интегрисаних академских студија који се реализују на Факултету према 

одредбама Закона о високом образовању. 

 

Члан 15. 

 

Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин као и његово доношење. 



 

Члан 16. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Председник 

Савета Фармацеутског факултета 

Проф. др Брижита Ђорђевић 


