УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
НОВИ САД
БР: 02-1340/1
ДАТУМ: 04.10.2016.

На основу чл 60. и чл. 61. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 76/05 и 44/10 и
93/2012, 89/2013 и 99/2014) и члана 54. Статута Академије уметности (пречишћен текст бр. 02711/1 од 17.05.2016. године), Савет Академије уметности у Новом Саду на седници одржаној
28.09.2016. доноси
ЦЕНОВНИК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СТУДЕНТИМА И ТРЕЋИМ ЛИЦИМА
I
ОПИС
Трошкови студија
Трошкови уписа
Редован упис године (основне, мастер и
специјалистичке студије)
Редован упис године за докторске студије
Редовна овера индекса (испитних и
предиспитних обавеза)
За одржавање наставних средстава по семестру
Трошкови полагања испита
Редовна пријава по испиту
Захтев за накнадно пријављивање испита (после
рока за пријаву) по испиту
Трошкови полагања испита после три неуспела
полагања испита
пред комисијом
Поново полагање испита ако је студент
незадовољан добијеном оценом
пред предметним наставником
Поново полагање испита ако је студент
незадовољан добијеном оценом
пред комисијом
Пријава испита из матичног предмета у
поновљеној години студија
Пријава завршног рада после истека
продуженог статуса студента за ОАС
(драмски департман)
Трошкови остваривања права на посебном
обрасцу које оверава Академија уметности
Накнадни упис године – овере семестра
Уверење о дипломирању на основним студијама
Уверење о дипломирању на специјалистичким
студијама
Уверење о дипломирању на мастер студијама
Уверење о дипломирању на магистарским
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Износ

5.500,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
300,00
1.500,00
3.000,00

3.500,00

5.000,00

6.000,00
10.000,00

10.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

студијама
Уверење о дипломирању на докторским
студијама
Исписница
Уверење о положеним испитима без фонда
часова
Уверење о положеним испитима са фондом
часова или просеком из средње школе
Диплома о стицању високог образовања и
додатак дипломи (основне, мастер и
специјалистичке студије) и диплома о стицању
звања магистра наука, односно уметности

3.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00

10.000,00

Диплома о стицању високог образовања и
додатак дипломи за докторске студије
Издавање дипломе о стицању високог
образовања и додатка дипломи (основне, мастер
и специјалистичке студије) пре утврђеног рока
за промоцију
Издавање дипломе о стицању високог
образовања и додатак дипломи за докторске
студије - пре утврђеног рока за промоцију
Уверење о савладаном посебном програму
стручног образовања, односно усавршавања
Дупликат дипломе
Дупликат уверења о дипломирању
Дупликат индекса I година студија
Дупликат индекса II година студија
Дупликат индекса III година студија
Дупликат индекса IV година студија
Дупликат индекса Мастер
Дупликат индекса докторске студије
Дупликат Уверење о савладаном посебном
програму стручног образовања, односно
усавршавања
Издавање уверења за студенте
Издавање решења и потврда за студенте
Пријем и процесуирање појединачних молби,
жалби и приговора
Обарада захтева студента за промену студијског
програма
Издавање штампаног и овереног плана и
програма по једном смеру, пре ступања на снагу
Закона о високом образовању из 2005. године
Издавање штампаног и овереног плана и
програма по једном предмету, пре ступања на
снагу Закона о високом образовању из 2005.
године
2

8.000,00

10.000,00

3.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00

300,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00

1.000,00

Издавање штампаног и овереног плана и
програма по једном студијском програму по
Закону о високом образовању из 2005. године
Издавање штампаног и овереног плана и
програма по једном предмету
Подизања докумената из архиве за све нивое
студија
Трошкови остваривања права других лица по
основу Закона
Признавање испита са другог факултета по
испиту
Еквиваленција положених испита по предмету,
пре ступања на снагу Закона о високом
образовању из 2005. године
Стицање академског звања магистра наука –
уметности
Рад комисије за оцену предлога теме за
држављане РС
Рад комисије за оцену предлога теме за стране
држављане
Рад комисије за оцену урађене магистарске тезе
из научних и уметничких дисциплина за
држављане РС
Рад комисије за оцену урађене магистарске тезе
из научних и уметничких дисциплина за стране
држављане
Рад комисије за одбрану магистарске тезе за
стицање академског звања магистра наука –
уметности за држављане РС
Рад комисије за одбрану магистарске тезе за
стицање академског звања магистра наука –
уметности за стране држављане
Трошкови оглашавања према предрачуну
јавног гласила
Стицање доктората (по прописима који су
важили до доношења Закона о високом
образовању)
Накнада за пријаву докторске дисертације за
држављане РС, у складу са чланом 128. Закона о
високом образовању
Накнада за пријаву докторске дисертације
односно докторског уметничког пројекта у
складу са чланом 128. Закона о високом
образовању за стране држављане
Рад комисије за оцену предлога теме докторске
дисертације за држављане РС
Рад комисије за оцену предлога теме докторске
дисертације за стране држављане
Рад комисије за оцену урађене докторске
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1.000,00

100,00
500,00

1.000,00
1.000,00

8.000,00
300 ЕУ
20.000,00

1.000 ЕУ
20.000,00

1.000 ЕУ

125.000,00

2500 ЕУ

20.000,00
400 ЕУ
25.000,00

дисертације за држављане РС
Рад комисије за оцену урађене докторске
дисертације за стране држављане
Рад комисије за одбрану докторске дисертације
за држављане РС
Рад комисије за одбрану докторске дисертације
за стране држављане
Трошкови оглашавања према предрачуну
јавног гласила
Трошкови наставе специјалистичких студија за
шк. годину за држављане РС
Трошкови наставе специјалистичких студија за
шк. годину за стране држављане
Трошкови наставе једногодишњих
специјалистичких студија (посебан програм) за
држављане РС
Трошкови наставе једногодишњих
специјалистичких студија (посебан програм) за
стране држављане
Трошкови наставе припремне класе годишње
Трошкови поступка усклађивања стручног
назива стеченог према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању са стручним називом које је
прописала Конференција Универзитета РС
Пружање услуга трећим лицима без
обрачунатог ПДВ-а
Уступање на коришћење простора
мултимедијалног центра (минимално 3 сата)
Уступање на коришћење простора
мултимедијалног центра (сваки наредни сат)
Уступање на коришћење озвучења
мултимедијалног центра (минимално 3 сата)
Уступање на коришћење озвучења
мултимедијалног центра (сваки наредни сат)
Уступање на коришћење расвете
мултимедијалног центра (по расветном телу)
Уступање на коришћење простора студија за
ФТВ снимање (минимално 3 сата)
Уступање на коришћење простора студија за
ФТВ снимање (сваки наредни сат)
Уступање на коришћење озвучења студија за
ФТВ снимање (минимално 3 сата)
Уступање на коришћење озвучења студија за
ФТВ снимање (сваки наредни сат)
Уступање на коришћење расвете студија за ФТВ
снимање (по расветном телу)
Уступање на коришћење камере за ТВ снимање
до 8 сати
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500 ЕУ
50.000,00
1.000 ЕУ

50.000,00
2.000 ЕУ
65.000,00

1.600 ЕУ
5.000,00
30.000,00

16.000,00
8.000,00
6.000,00
2.500,00
800,00
16.000,00
8.000,00
6.000,00
2.500,00
800,00
5.000,00

Накнада за неизвршене обавезе у току академске године студија утврђује се према следећој
формули:
ННО = ВШ:60 ЕСПБ x БР.ЕСПБ/НОНП X 2
ННО = накнада за неизвршене обавезе
ВШ = висина школарине
БР. ЕСПБ / НОНП = број бодова за неизвршене обавезе по наставном плану по коме је
студент започео студије
Вредност бода= ВШ: 60 ЕСПБ
II
Даном ступања на снагу овог Ценовника, престаје да важи ЦЕНОВНИК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СТУДЕНТИМА И ТРЕЋИМ ЛИЦИМА донет на седници Савета 04.04.2016. године (дел.бр. 02-553/1 од
06.04.2016. год.)

III
Ценовник ступа на снагу осам дана од дана доношења.

Председник Савета
Проф. Угљеша Шајтинац
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