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[Одлука о основама и изменама накнаде за студије уз рад и ван-
редне студије у школској 1980/81. години, од 8. октобра 1980. го-
дине] 

 
На основу члана 38. Законa о самоуправним интересним заједница-

ма образовања и васпитања ("Службени гласник СРС", број 48/74, 44/75, 
53/75, 21/77, 54/77 и 19/78) и члана 53. Статута Заједнице усмереног обра-
зовања за територију Републике, Скупштина Заједнице усмереног образо-
вања за територију Републике на седницама већа корисника образовања и 
Већа радника у образовању од 8. октобра 1980. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ОСНОВАМА И ИЗНОСИМА НАКНАДЕ ЗА СТУДИЈЕ УЗ РАД И 
ВАНРЕДНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 1980/81. ГОДИНИ 

I 
 
Овом одлуком у складу са одредбама Самоуправног споразума о 

начину утврђивања накнаде за студије уз рад, ванредне и последипломске 
студије ("Службени гласник СРС", број 46/78) (даље: Споразум), утврђују 
се основи и износи накнаде за студије уз рaд и ванредне студије које могу 
остварити високошколске организације у школској 1980/81. години од 
грађана који личним средствима учествују у плаћању накнаде. 

Накнада за студије уз рaд и ванредне студије, који високошколске 
организације остварују непосредном разменом рада са организацијама 
привреде и других делатности, уређује се посебним самоуправним спора-
зумом између високошколске организације и организације привреде одно-
сно друге делатности. 

 
II 

 
Основи стицања права на накнаду високошколских организација 

су: организовање и извођење студије уз рад и ванредне студије у складу са 
статутом високошколске организације, одредбама Закона о високом школ-
ству и Споразума. 

 
III 

 
Високошколске организације које организују студије уз рад и ван-

редне студије имају прaво на накнаду, ако обезбеде теоријску наставу нај-
мање у обиму од 20% од укупно предвиђеног фонда часова према настав-
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ном плану и програму за редовне студије (укључујући семинаре и консул-
тације), а за практичну наставу (лабораторијске вежбе, семинарске и гра-
фичке радове и др.) у обиму који је предвиђен за редовне студије, при че-
му се могу валоризовати пракса и стручно искуство у раду. 

Међусобна права и обавезе уређују се уговором између високо-
школске организације и ванредних студената у складу са Споразумом, ста-
тутом високошколске организације и овом одлуком. 

 
IV 

 
Висину накнаде до износа утврђеног овом одлуком утврђује орган 

високошколске организације на основу одговарајућег дела материјалних 
трошкова (посебно за практичну наставу) и дела личних доходака настав-
ника, сарадника и других радника који учествују у остваривању студија уз 
рад и ванредних студија и извођењу наставе, при чему укупна висина мора 
бити у сразмери реализованог наставног плана и програма за студије уз 
рад и ванредне студије. 

 
V 

 
Накнаду за студије уз рад и ванредне студије утврђују високо-

школске организације самостално, у складу са одредбама Споразума и ове 
одлуке, при чему  износи у школској 1980/81. години могу износити најви-
ше до: 

 
а) Факултети и одговарајући одсеци, групе  и смерови 
− друштвено-економске и хуманитарне науке  
 (правни, економски, политичке науке, филозофски,  
 филолошки, Одсек географије и наставна математика на ПМФ-у 2.300 
 
− техничке науке (машински, технички, електротехнички,  
 електронски, грађевински, архитектонски, саобраћајни,  
 педагошко-технички, ФОН, Факултет заштите на раду,  
 Факултет народне одбране, механика, математика са  
 кибернетиком и астрономија 5.800 
 
− хемијске, физичке и биолошке науке на ПМФ-у 5.300 
 
− техничко-технолошке науке (технолошко- 
 металуршки, рударско-геолошки и рударско- 
 металуршки) и факултети уметности 6.600 
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− биотехничке науке (шумарски, пољопривредни 
 и факултет за физичко васпитање, дефектолошке 
 и Одсек за туризам ПМФ-а 3.900 
 
− Више школе и одговарајући одсеци, 
 групе и смерови 
 
б) Више школе и одговарајући одсеци, групе и смерови 
 
− друштвени смер 1.600 
− друштвено-хуманитарни смер (Школа за 
 социјалне раднике) 1.900 
− педагошке академије 2.600 
− технички смер (машинска, електро-струка, 
 метална, грађевинска струка, геодетски, 
 техничко-технолошки, текстилни смер 
  и примењена информатика односно кибернетика 4.600 
− Виша ваздухопловно-пилотска школа 6.500 
− Виша железничка школа, ПТТ саобраћаја и Школа за више  
 образовање угоститељских рaдника и Виша медицинска 
 школа 5.300 
− биротехнички смер, туристички смер, економика 
 домаћинства и статистика 3.200 
− Виша школа унутрашњих послова 5.800 

 
Накнада из става 1. ове тачке односи се на студенте који први пут 

уписују одређену годину студија у школској 1980/81. години, а може се 
повећати највише до 30%, уколико високошколска организација има непо-
средно у својој организацији ван свога седишта организоване верификова-
не центре за ванредне студије. 

VI 

Високошколска организација, поред права на накнаду до износа из 
тачке V ове одлуке, може утврдити посебну накнаду за полагање испита, и 
то: 

 
− за полагање усменог испита највише до 120 динара; 
− за полагање писменог испита највише до 60 динара; 
− за испите који се полажу писмено и усмено највише до 180 динара; 
− за полагање дипломског испита, укључујући и консултације за израду 
дипломског рада, највише до 10% од накнаде из тачке V ове одлуке. 
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Изузетно од одредбе става 1. ове тачке Виша ваздухопловна школа 
у Београду за практичне испите летења, може утврдити накнаду највише 
до износа стварних трошкова испита. 

VII 

Износи накнаде остварени до ступања на снагу ове одлуке, по 
основу студија уз рад и ванредних студија у школској 1980/81. години, 
већи од износа из тачке V ове одлуке могу се урачунати у накнаде које су 
ванредни студенти дужни уплатити по основу испита. 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 

Број 06-2200/3 
У Београду, 8. октобра 1980. године 

 

Скупштина Заједнице усмереног образовања за територију Републике 

         
Председник Потпредседник 

Већа корисника Скупштине, 
образовања Драган Брковић, с.р. 

Александар Дикић, с.р.  
  

Председник  
Већа радника у  
образовању  

Расим Љубијанкић, с.р.  
 
 

[Службени гласник СР Србије, 36 (1980), 47, стр. 2496-2497] 
 




