Пречишћен текст Одлуке п висини накнаде за услуге кпје се пружају кандидатима за упис, студентима
и бившим студентима свих нивпа студија на Факултету музичке уметнпсти у Бепграду, кпја је усвпјена на
седници наставнп-уметничкп-научнпг већа факултета пдржанпј 20. јануара 2016. гпдине (бр. 01-246/16 пд 29.
јануара 2016. гпдине) и измена и дппуна Одлуке п висини накнаде за услуге кпје се пружају кандидатима за
упис, студентима и бившим студентима свих нивпа студија на Факултету музичке уметнпсти у Бепграду бр. 01605/16 пд 4. марта 2016. гпдине, 01-1759/16 пд 8. јула 2016. гпдине и 01-913/17 пд 13. априла 2017. гпдине

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ КАНДИДАТИМА ЗА УПИС, СТУДЕНТИМА И
БИВШИМ СТУДЕНТИМА СВИХ НИВОА СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
I

1.
2.

Врста услуге (односи се на све нивое студија на Факултету):
Накнадна пријава испита
Накнада за испите (за студенте пснпвних, специјалистичких и
магистарских студија за пплагаое испита, за пплагаое у
накнаднпм испитнпм рпку, за студенте кпјима је истекап
апсплвентских стаж - дп 30. септембра 2016. гпдине)
Усмени испит
Писмени и усмени испит
Кпмисија пд три члана
Кпмисија пд пет чланпва

3.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

3.000,00
5.000,00
9.000,00
15.000,00

Кпмисијски испит – када студент захтева
Усмени испит
Писмени и усмени испит
*Кпмисија пд три члана
*Кпмисија пд пет чланпва

4.

Износ:
1.000,00 пп једнпм испиту

Ппништаваое испита (пва цена се плаћа заједнп са ценпм испита
из тачке 3 пве Одлуке)
Кашоеое уписа гпдине кривицпм студента
*Признаваое испита пплпжених на другим факултетима

Трпшкпви израде диплпме
Трпшкпви израде диплпме пре пдређенпг рпка – пре 4.
априла (пва цена се плаћа заједнп са ценпм за трпшкпве израде
диплпме)
Трпшкпви издаваоа дупликата диплпме
Трпшкпви издаваоа дупликата индекса
Трпшкпви издаваоа увереоа п пплпженим испитима
Трпшкпви издаваоа увереоа п завршеним студијама
Накнада за ппднпшеое мплби студената за издаваое
увереоа (за регулисаое кредита, стипендије, издаваое визе,

3.000,00
5.000,00
*9.000,00
*15.000,00
1.000,00
3.000,00
*изнпс кпји се дпбија
мнпжеоем брпја
признатих ЕСПБ бпдпва са
вреднпшћу једнпг ЕСПБ
бпда за наведени нивп
студија
5.000,00
5.000,00

15.000,00
1.000,00
500,00
500,00
50,00

права на дечији дпдатак, ппрпдичне пензије, инвалидскпг дпдатка,
дпбијаоа здравствене коижице, легитимације за ппвлашћену
впжоу, кпришћеое мензе, смештаја у дпм и других)
Образац мплбе се узима и плаћаое врши у Скриптарници
Факултета

14. Накнада за ппднпшеое псталих мплби студената
Образац мплбе се узима и плаћаое врши у Скриптарници
Факултета
15. Разна увереоа и пптврде бившим студентима ( пптврда п
укупнпм трајаоу студија, пптврда п изједначаваоу завршених
пснпвних студија пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу
Закпна п виспкпм пбразпваоу са мастерпм, Увереое п пплпженим
испитима и других)

16. Трпшкпви студија ппстапсплвената пп семестру дп 30.
септембра 2016. гпдине
17. Прелазак са других факултета и наставак студија на Факултету
18. *Кпришћеое инструмената и Библиптеке Факултета
19. Накнада за пглашаваое на пгласнпј табли Факултета (пп
пгласу величине А5 за пглашаваое у трајаоу пд 15 дана)
20. Накнада за испис са Факултета
21. Прпмена групе или класе
22. Цена пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и
пријемних испита за упис на други и трећи степен студија
23. Цена пплагаоа приступнпг испита
24. Цена пплагаоа дппунскпг испита

100,00
2.000,00

15.000,00
20.000,00
*1.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

25. Укпликп кандидат кпнкурише на два или више студијских
6.000,00
прпграма на Факултету цена другог или наредног полагања
испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и пријемних
испита за упис на други и трећи степен студија
26. Пригпвпр на ранг листу
1.000,00
27. *Накнада за пријаву теме дпктпрскпг уметничкпг прпјекта
*15.000,00
пднпснп дпктпрске дисертације
28. *Накнада за пријаву пдбране дпктпрскпг уметничкпг прпјекта
*30.000,00
пднпснп дпктпрске дисертације
29. Надпкнада трпшкпва за рад члана у кпмисији за прпцену теме
и кпмисији за пцену и пдбрану дпктпрскпг уметничкпг
Цена наведених трпшкпва
прпјекта или дпктпрске дисертације кпји је ван Бепграда
Путни трпшкпви, дневнице и други
30. Израда дупликата увереоа п пплпженпм стручнпм испиту
1.000,00
*Наплаћиваое пвих накнада примеоује се ппчев пд 1.пктпбра 2016. гпдине.

II
Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета.
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III
Ступаоем на снагу пве пдлуке престају да важе Одлука п утврђиваоу партиципације студената
Факултета бр. 01-1326/03 пд 17. јула 2003. гпдине, Одлукa п висини накнада за услуге кпје се пружају
кандидатима за упис, студентима и бившим студентима свих нивпа студија на Факултету бр. 01-1410/10 пд 15.
јуна 2010. гпдине, 01-604/11 пд 25. марта 2011. гпдине и 01-909/14 пд 14. априла 2014. гпдине, Одлука п
утврђиваоу партиципације студената Факултета бр. 01-1326/03 пд 17. јула 2003. гпдине, у делу кпји се пднпси
на плаћаое трпшкпва за прелазак са других факултета и наставак студија на Факултету музичке уметнпсти.

Декан ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

мр Љиљана Нестпрпвска, редпвни прпфеспр
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