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На основу члана 62. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број.73/10),а у вези са чланом 22. став 2. алинеја 15. Статута Православног
богословског факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи број:4772/09 од 24.12.
2009.године, Управни одбор Факултета на 3. сједници одржаној 22.12.2010. године, донио је

ПРАВИЛНИК
О накнадама које плаћају студенти Факултета
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се обавезе студената Православног богословског
факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи ( у даљем тексту: Факултет), на плаћање
накнада у току школовања.
Накнаде које произилазе из специфичности услова студирања плаћају се у висини
утврђеној одлуком наставно-научног вијећа факултета .
Накнада трошкова студирања обухвата школарину и трошкове осталих услуга.
Члан 2.
Школарина за студенте првог циклуса студија, изван броја који се финансира из
буџета Републике Српске, плаћа се у износу који почетком сваке школске године утврђује
Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске.
Члан 3.
Одлуком надлежног Министарства утврђује се и накнада за следеће трошкове
студирања:
Упис семестра,
Обнова године студија
Обнову апсолвентског стажа
Трошкове обнове година студија, студент плаћа сразмјерно неизвршеним обавезама из
године студија коју обнавља.
•
•
•
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Члан 4.
Уколико висине накнада из претходног члана одлуком не утврди надлежно
Министарство, висину накнада ће почетком школске године утврдити Сенат Универзитета на
приједлог Управног одбора Факултета.
Члан 5.
Студенти су обавезни на плаћање накнада и то:
А) накнаде за пријављивање испита:
•
•
•
•

накнада за пријављивање испита за прва три пута изласка на испит ......... 2 КМ
накнада за четврти и сваки наредни излазак на испит ................................. 20 КМ
накнаду за пријављивање испита пред комисијом ....................................... 30 КМ
накнада за пријављивање и одбрану дипломског рада ............................... 100 КМ

Б) накнада за упис
•
•
•

уписни материјал (индекси и обрасци) ......................................................... 20 КМ
пријавни лист за упис ..................................................................................... 2,50 КМ
семестрални лист ............................................................................................ 1,00 КМ

Студент је дужан да пријавни испит у року утврђеним актима Факултета.
Уколико то не учини, студент може пријавити до дана који претходи испитном
термину, уз плаћање накнаде за пријаву у износу од 20 КМ.
Члан 6.
Студенти који поднесу захтјев за препис и признавање испита са другог факултета,
плаћају накнаду за признавање испита у износу од 25 КМ по признатом испиту.
Члан 7.
За кориштење услуга библиотеке, студенти плаћају чланарину на годишњем нивоу у
износу од 15 КМ.
Члан 8.
Након завршетка првог циклуса студија, студенту се издаје диплома или увјерење на
прописаном образцу, уз плаћање накнаде од 150 КМ.
Уколико студент поднесе захтјев за издавање дупликата дипломе или индекса исти се
наплаћују према тржишној цијени израде увећаној за 50%.
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Члан 9.
Накнаде за издавање Увјерења у току школовања студент не плаћа, собзиром да је
иста урачуната у тропкове школарине, укључујући и трошкове за прво издавање Увјерења о
дипломирању.
За сва Увјерења издата након престанка статуса студента на факултету накнаде се
плаћају у следећим износима:
увјерења о просјеку оцјена ...................................................................... 20 КМ
исписницу са факултета .......................................................................... 30 КМ
дупликат увјерења о дипломирању ........................................................ 15 КМ
препис наставног плана и програма по предмету ................................ 20 КМ
наставни план (по години) ..................................................................... 10 КМ
Накнада за сва остала увјерења која нису садржана у ставу 2. овог члана, а која се
издају на захтјев исписаних и дипломираних студената наплаћује се у износу од 20 КМ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Члан 10.
Студент је обавезан да плати накнаду за обавезно осигурање студената, према
цјеновнику осигуравајућег друштва изабраног по законом прописаној процедури јавних
набавки, а највише до износа од 10 КМ за школску годину.
Члан 11.
Накнаде из члана 2. и члана 3. плаћају се на рачун Факултета.
Члан 12.
Уговором који потписују студенти приликом уписа на факултет утврђује се и обавеза
студената на плаћање накнада утврђених овим Правилником.
Члан 13.
Висина накнаде које нису утврђене овим Правилником, утврдиће се посебном
одлуком Управног одбора.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Број: 4029/10
Датум:22.12.2010.године

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
__________________________
/ Проф. др Предраг Пузовић/
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