
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ      

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 

Бр:  02- 246/1 

Дана:  17.02.2017. 

 

На основу чл. 61. Закона о високом образовању  ("Сл. гласник РС" бр. 76/2005, 100/2007, 

97/2008, 44/2010, 93/2012, 99/2014,  68/2015. и 87/2016.), члана 54. тачка 7. и 150. Статута 

Академије уметности (Пречишћен текст бр. 02-711/1 од 17.05.2016.), Савет је на седници 

одржаној 23.02.2017. године  једногласно донео   

О Д Л У К У  

о  висини школарине и новчаних накнада за трошкове пријемног испита 

у школској 2017/2018. години 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина школарине за студенте који плаћају трошкове 

студија и износи новчаних накнада за трошкове организације диференцијалних, допунских 

и пријемних испита. 

Члан 2. 

 Висина школарине за самофинансирањуће студенте основних академских студија и 

мастер академских  студија  износи 125.000,00 динара. 

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте докторских студија износи 

160.000,00 динара. 

Члан 3. 

Школарину утврђену у члану 2. ове Одлуке, студент може уплатити у једнократном 

износу приликом уписа у годину студија, у две једнаке рате приликом овере  зимског, 

односно летњег семестра или у више рата, с тим да прва рата износи 50% од укупног 

износа школарине. 

Одлуку о уплати у више рата доноси декан на лични захтев студента. 

 

 



Члан 4. 

 Висина школарине за странца - студента основних академских и мастер академских  

студија износи 1.500 €. 

             Висина школарине за странца - студента докторских студија износи 2.000 €. 

  Студент-странац плаћа школарину из претходног става овог члана у једнократном 

износу приликом уписа у одговарајућу годину студија. 

 Изузетно студенту странцу на лични захтев може се одобрити уплата школарине у 

две или више рата. 

  Одлуку о уплати у више рата доноси декан на лични захтев студената. 

  Студент странац плаћа умањену школарину утврђену у ставу 1. овог члана, 

уколико са државом чији је он држављанин постоји реципроцитет у погледу плаћања 

умањене школарине. 

Члан 5. 

Основне и мастер академске студије 

1. Висина новчаних накнада за трошкове организације прелиминарног испита, преглед 

уметничких радова, допунских, диференцијалних и пријемних испита за упис кандидата у 

школску 2017/2018. годину  износи: 

- прелиминарни испит и преглед уметничких радова  5.500,00 дин. 

- допунски испит                        4.000,00 дин. 

- диференцијални испит по предмету                2.000,00 дин. 

2. Висина новчане накнаде за кандидате који приступају полагању пријемног испита за 

упис у школску 2017/2018. годину на Департман ликовних уметности и на Департаман 

музичке уметности  износи                                                             5.500,00 дин. 

3. Висина новчане накнаде за кандидате који конкуришу за упис у школску 2017/2018. 

годину на Департман драмских уметности износи: 

- за први део пријемног испита                5.500,00 дин. 

- за други део пријемног испита                5.500,00 дин. 

 

 



Докторске  студије 

4. Висина новчане накнаде за кандидате који приступају полагању пријемног испита за 

упис на студијске програме докторских студија у школску 2017/2018. годину  износи:  

         10.000,00 дин. 

 Новчане накнаде утврђене у ставу 1. 2. 3. и 4. овог члана кандидати уплаћују пре 

изласка на одређени испит. 

Члан 6. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Председник Савета Академије уметности 

               Угљеша Шајтинац, ред. проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


