
 
 

 Број: 225-1/2 

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“ број  88/2017, 73/2018, 

27/2018- др.закон, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021-др.закон) и 

чланова 48. и 169. Статута Грађевинског факултета Суботица број 714-1 од 6.11.2018.године, 

Савет Факултета је на седници одржаној дана 29.3.2022.године усвојио 

 
 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСЛОБАЂАЊА ПЛАЋАЊА 

ТРОШКОВА И ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНАТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СУБОТИЦА 

 

Члан 1 
Овим Правилником утврђују се услови и начин ослобађања плаћања дела или комплетних 

трошкова по одлуци декана Грађевинског факултета Суботица (у даљем тексту: Факултет), 

односно школарине за студије првог, другог и трећег степена за самофинансирајуће студенте (у 

даљем тексту школарина) и других трошкова.  

Студенти свих нивоа студија који су наведени у овом Правилнику могу бити ослобођени 

плаћања по овом Правилнику на основу одлуке декана Факултета. 

 

Члан 2 

Основи  ослобађања плаћања школарине или других трошкова могу бити: 

1. Смрт родитеља или старатеља у току претходне академске године; 

2. Лош социјални положај родитеља или старатеља;  

З. Инвалидитет студента; 

4. Освајање медаље за Републику Србију на Олимпијади, светском или европском 

такмичењу (у области науке или спорта); 

5. Одлука Декана Факултета о ослобађању плаћања појединих трошкова донета у случају 

када је наступањем посебних околности угрожен социјални статус студента (елементарне 

непогоде, епидемије болести, ванредне ситуације и друго). 

 

Члан З 

Захтев за ослобађање подноси се на одговарајућем формулару. 

Приликом  подношења захтева, формулару се обавезно прилажу следећи докази у 

зависности од основа за ослобађање и то: 

1. Смрт родитеља се доказује умрлицом односно изводом из матичне књиге умрлих; 

2. Лош социјални положај родитеља или старатеља се доказује решењем о признању права 

на социјалну помоћ; 

З. Инвалидитет студента доказује се решењем/документацијом надлежног органа; 

4. За остваривање права по основу из члана 2. тачка 4. потребно је приложити одговарајуће 

доказе, копију дипломе, односно изводе из штампе или сајтова на којима је објављена вест о 

постигнутом резултату; 

5. За остваривање права по основу из члана 2. тачка 5. потребно је доставити одговарајуће 

доказе на основу којих се може утврдити да је наступање посебних околности угрозило 

социјални статус студента (извештаје, мишљења релевантних институција и сл.). 

Непотпуна документација се неће разматрати. 

 

Члан 4 

Висина ослобађања плаћања трошкова или школарине, која се може одредити одлуком 

декана Факултета према основама из члана 2. је следећа:  

1. По основу смрти родитеља или старатеља: 

а) У висини до 100% школарине студент који се први пут ослобађа школарине по овом 

основу, а чији је родитељ или старатељ преминуо или  премине током студија, а у висини до 

50% школарине студент који се по истом основу ослобађа други пут; 



б) У висини до 50% школарине студент чији је родитељ или старатељ преминуо у периоду 

од две године пре уписа студија, а у висини до 25%  школарине студент који се по истом 

основу ослобађа други пут; 

2. У висини до 100% школарине може се ослободити студент који достави документацију 

којом доказује тежак социјални положај родитеља или старатеља; 

З. У висини до 50% школарине може се ослободити студент који достави документацију 

којом доказује инвалидитет; 

4. У висини до 50% школарине може се ослободити студент који достави доказ да је у 

календарској години у којој се одвија део школске године на коју се односи захтев за 

ослобађање трошкова из ове тачке освојио медаљу за Републику Србију на Олимпијади, 

светском или европском такмичењу; 

5. У висини до 100%  школарине на основу одлуке Декана у случају наступања посебних 

околности (елементарне непогоде, епидемије болести, ванредне ситуације и друго). 

Студент  може остварити ослобађање плаћања трошкова  највише два пута, по било ком 

основу, током студирања на свим нивоима студија на Факултету. 

 

Члан 5 

Захтеви се подносе у Служби за студентска питања  Факултета. Уз документацију 

потребно је попунити образац Захтев за ослобађање дела или комплетних трошкова, односно 

школарине, који се може добити у Служби за студентска питања Факултета. 

Захтеви се подносе и разматрају у два термина у школској години: 

1. термин: до уписа јесењег семестра текуће школске  године и 

2. термин: до уписа пролећног семестра текуће школске  године. 

 

Члан 6 

Након истека рока за предају захтева, шеф Службе за студентска питања Факултета 

сачињава списак студената који су поднели захтев. 

Одлуку о поднетим захтевима доноси Декан Факултета у року од највише 45 дана. 

 

Члан 7 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту Факултета. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

                                                                        Проф. др Мирослав Кубурић      

 

__________________________________ 

 

 

 


