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Савет Универзитета у Београду, на предлог Одбора за 

финансије, на 6. седници одржаној 03.04.2007. године, утврдио је  
 
 

 ПРЕДЛОГ МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА 
СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ 

 
 

Већ дуже време Министарство просвете и спорта РС не покрива 
Универзитету трошкове које је обавезно да покрије на основу закона и 
осталих прописа. Из тога се може извести закључак да је износ 
школарине за самофинансирајуће студенте могуће прецизно и у пуном 
износу утврдити  тек када држава покрије све трошкове ( на које је 
обавезују Закон и остали прописи) за буџетске студенте. 

Министарство је у 2006. години покрило трошкове БУ са 34,4%. 
Ако се износ преосталих трошкова које би требало да покрију 
факултети (2.628.854.000,00 динара) подели са бројем 
самофинансирајућих студената (23.604) добија се износ од 111.373 
динара по самофинансирајућем студенту. Овај износ не укључује 
зараде запослених на БУ. Просечна школарина за самофинансирајуће 
студенте на БУ износи 80.096,00 динара. Када се износ укупних уплата 
факултетима од стране Министарства (4.523.959.939,00 динара) подели 
са бројем буџетских студената (47.343) добија се износ буџетских 
издатака по буџетском студенту од 95.559 динара. 

Из изнетих података произилазе следећа два закључка: 
а) значајан део прихода од самофинансирајућих студената  
користи се за покриће трошкова које је држава била 
обавезна да покрије без обзира да ли постоје или не постоје 
самофинансирајући студенти; 
б) постојеће школарине на факултетима за 
самофинансирајуће студенте, за највећи број факултета БУ, 
су мање од постојећих буџетских издатака по буџетском 
студенту (95.559), мање од непокривених трошкова по 
самофинансирајућем студенту (111.373) и мање од износа 
трошкова по буџетском студенту, уколико факултети не би 
имали уопште сопствене приходе, па би држава била 
обавезна да трошкове покрије 100%.  
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Имајући у виду изнете чињенице, Савет је усвојио следеће 

принципе за одређивање школарина (који би требало да буду на снази 
све док држава не покрије трошкове у износу на који је обавезна према 
постојећим законским прописима): 

 
1. минимални ниво школарине обухвата постојеће школарине (у 

реалном износу, тј. кориговане за стопу инфлације) увећане за 
10% за потребе развоја факултета; 

2. приликом  одређивања школарине за следећу школску годину 
факултети би требало да се руководе и тржишним принципима; 

3. препоручује се факултетима да у следећој школској години са 
сваким буџетским и самофинансирајућим студентом закључе 
уговор, којим ће бити регулисана права и обавезе, као и да 
факултети упознају студентске парламенте са главним ставкама 
расхода из свог годишњег извештаја о пословању; 

4. питање школарина се може принципијелно разрешити на 
следећи начин: сви студенти  добијају   кредит  којим     
финансирају  своје   школовање  и  који враћају, с тим што 
буџетски студенти добијају кредит под нешто повољнијим 
условима, рецимо, са нижим каматама (које обезбеђује 
Гаранцијски фонд на нивоу државе), док студенти са високим 
просеком (на пример, изнад 8,5) не би враћали кредит, и слично. 

 
(Датум: 04. 04. 2007. године; 02 Број: 612-860/2-07) 

 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 

Проф. др Живан Лазовић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


