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На основу одредби Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС" број: 88/2017, 
27/2018 – други закон, 73/2018, 69/2019 и 6/2020-др. закони) и Статута Природно-
математичког факултета Универзитета у Приштини, Савет Факултета је  дана ___ усвојио 

ПРАВИЛНИК О УМАЊЕЊУ/ОСЛОБАЂАЊУ ШКОЛАРИНЕ ЗА                                   
САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ 

ФАКУЛТЕТУ  

Члан 1. 
Овим Правилником ближе се уређују услови, поступак и начин остваривања права 

на ослобађање или умањење школарине при упису самофинансирајућих студената на 
студијске програме на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици. 

 
Члан 2. 

Право на умањење школарине имају сви самофинансирајући студенти на ОАС, 
МАС и ДАС који испуњавају дефинисане услове, а молбу и пратећу документацију 
предају у периоду од 01.10. до 30.10. текуће године на шалтеру Службе за наставу и 
студентска питања. 

У изузетним околностима услед наступања ситуације која се сматра основом за 
ослобађање школарине у току школске године могуће је поднети захтев по стицању 
основа, а који се може односити само не неприспеле обавезе. 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће бити разматране. 
 

Члан 3. 
Право на умањење школарине, делимично или у целости, самофинансирајући 

студенти могу да остваре само за уписаних 60 ЕСПБ. Уколико желе да упишу додатне 
ЕСПБ бодове, за ове ЕСПБ бодове не могу остварити умањење школарине, делимично или 
у целости. 



 
Члан 4. 

Молбе студената на свим нивоима студија разматра трочлана комисија, коју по 
функцији чине: продекан за наставу, продекан за финансије и студент продекан. 

Члан 5. 
На основу поднетих молби, пратеће документације и услова дефинисаних овим 

Правилником, Комисија из члана 4. формира листу студената, по нивоима студија, који су 
остварили, односно нису остварили, право на умањење школарине. Листе се објављују до 
10.11. текуће године на огласној табли у Служби за наставу и студентска питања. 

Изузетно, у случају из чл. 2, ст. 2 Комисија ће донети одлуку до рока за уплату 
наредне рате школарине. 

Сваки кандидат има право приговора на листу из првог става овог члана у року од 
осам дана од дана њеног објављивања који се подноси декану Факултета. 

Одлука декана по приговорима је коначна. 
 

Члан 6. 
Студенти који су поднели молбу за умањење школарине, (осим мајке по основу 

трудноће, рођења детета и студента који је дете без родитељског старања) без обзира да ли 
је умањење одобрено или не, морају уплатити прву рату у висини од 30% школарине при 
упису наредне године студија. 

 
Члан 7. 

Факултет ће ослободити плаћања школарине самофинансирајуће студенте по 
основу трудноће у току академске године и рођења детета (мајци детета) у току претходне 
академске године. Студенти који остварују право на ослобађање плаћања школарине по 
овом основу треба да уз молбу приложе лекарски извештај односно извод детета из 
матичне књиге рођених. 

Самофинансирајући студент који је дете без родитељског старања остварује право 
на ослобађање од плаћања школарине. Студент који остварује право по овом основу треба 
да приложи уверење Центра за социјални рад или изводе из матичне књиге умрлих за оба 
родитеља. 

 
Члан 8. 

Факултет ће умањити школарину до 70% самофинансирајућим студентима 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.  

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. 

Право из става 1. овог члана имају и деца палих бораца и то на основу приложене 
документације. 

 
Члан 9. 

Факултет ће умањити школарину до 50% самофинансирајућим студентима на 
основу социјалног-економског статуса за први пут уписане предмете. 

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. 

 
Члан 10. 

Факултет ће умањити школарину до 30% самофинансирајућим студентима  по 
основу теже болести члана најуже породице (мајка, отац, брат, сестра, супружник, дете). 

Студенти који остварују право на умањење школарине по овом основу треба да уз 
молбу приложе и одговарајућу документацију, решење надлежног органа о постојању 
телесног оштећења и/или решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ за члана 
породице на основу којег се захтев подноси. 

Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције 
и не сме бити старија од шест месеци. 

 
Члан 11. 

Факултет ће умањити школарину до 20% самофинансирајућим студентима на 
основу комбинације следећих критеријума: 

- успех постигнут у претходној академској години: остварених најмање 45 ЕСПБ 
бодова и просечна оцена током студирања најмање 8. 

- паралелно студирање два или више студијских програма на Факултету. 
Студенти који остварују право на умањење школарине по основу постигнутог 

успеха и паралелног студирања два или више студијских програма треба да уз молбу 
приложе и одговарајућу документацију са акредитованих студијских програма (списак 
положених испита у текућој школској години). 

 






