На основу члана 61. став 2. Закона о високом образовању (Службени гласник
РС бр.76/05 и 100/2007-аутентично тумачење 97/2008 и 44/2010), ) и члана 30.
Статута Правног факултета универзитета Унион у Београду, Савет Факултета на
седници одржаној 23.05.2008.године, када је усвојен основни текст Правилника о
школарини и седници одржаној 03. марта 2011. године, донео је
ПРАВИЛНИК О ШКОЛАРИНИ
-пречишћен текст9-7/11
12.04.
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Предмет правилника
Члан 1.

Овим правилником уређују се мерила за утврђивање висине школарине која се
плаћа за студије на Правном факултету Универзитета Унион (у даљем тексту:
Факултет), начин плаћања, ослобађање од плаћања школарине.
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које факултет пружа студенту
у оквиру остваривања утврђеног студијског програма.
Ван система школарине су стипендије Факултета и организација и извођење
екскурзија.
Мерила за утврђивање висине школарине
Члан 2.
Мерила на основу којих се утврђује висина школарине за једну школску годину
представљају све материјалне и друге трошкове које Факултет има а који се односе
на: обављање наставе основних односно постдипломских студија, извођење вежби,
обезбеђивање свих уџбеника за одговарајућу годину студија као и других учила,
право на полагање испита без обзира на број полагања, право на добијање
одговарајућих потврда или уверења као и свих других активности Факултета које
произилазе из редовних услуга које се пружају у оквиру остваривања утврђеног
студијског програма.
Висина школарине
Члан 3.
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину одлуком
Савета факултета, на основу предлога Наставно-научног већа.
Висина школарине за основне студије, уплаћена, односно уговорена за цео ток
основних студија не мења свој уговорени износ.
Висина школарине утврђује се у еврима у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања и уплаћује се на рачун
Факултета.
Висину школарине за студента који пређе да студира са другог факултета,
утврђује Савет факултета водећи рачуна о признатим испитима и обављеним
предиспитним обавезама.

Накнада за специјалистичке студије
Члан 4.
Накнада за специјалистичке студије обухвата накнаду за предавања, за
менторске консултације, за семинарске часове, за полагање специјалистичког испита
као и за припрему и одбрану специјалистичког рада.
Висину накнаде за специјалистичке студије одређује Сенат Универзитета на
предлог наставно-научног већа Факултета, за сваку школску годину.
Начин плаћања школарине
Члан 5.
Школарина се плаћа:
- унапред и у целости за једну школску годину, у ком случају се студент
ослобађа плаћања 10% од износа школарине за ту школску годину;
- у ратама, с тим што је приликом уписа студент дужан да плати 30% од износа
школарине за ту школску годину, а преостале рате уплаћују се сходно одлуци
Савета факултета;
- одједном за целокупне основне академске, односно за целокупне
постдипломске студије, према висини школарине одређеној у школској години
у којој студент уписује прву годину академских основних, односно
постдипломских студија, у ком случају се студент ослобађа плаћања 20%, за
основне академске студије, с тим што му се у ову школарину не урачунава
поновљени упис године, односно 15% за потдипломске студије;
- 20% накнаде за докторску дисертацију приликом пријаве теме, 20% приликом
одобрења теме, а 60% приликом пријаве одбране дисертације.
Ослобађање од плаћања школарине
Члан 6.
Студент основних академских студија може бити ослобођен школарине у
целости или делимично, ако је у предходној години академских студија остварио
високу просечну оцену на Факултету, у складу са Правилником о награђивању
студената.
Студент академских дипломских студија може бити ослобођен школарине у
целости или делимично, ако је остварио високу просечну оцену на основним
академским студијама на Факултету, у складу са Правилником о награђивању
студената.
Студент постдипломских студија може бити ослобођен школарине у целости
или делимично, ако је као сарадник запослен на Факултету или ако на основу уговора
учествује у извођењу наставе на Факултету.
Поступак ослобађања плаћања школарине покреће се захтевом студента, а на
предлог два наставника Факултета.

Члан 7.
Захтев, односно предлог се подноси Савету факултета који одлучује о
потпуном или делимичном ослобађању од плаћања школарине.
При доношењу одлуке Савет факултета руководиће се резултатима које је
студент постдипломских студија остварио у извођењу наставе, у обављању
ваннаставних активности као и о ужој стручној орјентацији кандидата и њеном
значају за наствно-научни рад на Факултету.
Услови, начин и обим ослобађања од плаћања школарине уређују се уговором
који закључују студент и Факултет.
Средства која не спадају у школарину
Члан 8.
У износ школарине нису укључена финансијска средства везана за
организовање и спровођење студентских екскурзија као и стипендије Факултета.
Студентске екскурзије се финансирају сопственим средствима студената.
Стипендија Факултета додељује се оном студенту који освоји прву награду на
такмичењу у говорништву средњих школа у Србији, уз услов да предходно положи
тест способности и склоности праву.
Ступање на снагу правилника
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења од стране Савета факултета, а
примењиваће се осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.
Председник Савета
проф. др Душан Китић

