
Пречишћен текст Одлуке о висини накнаде за услуге које се пружају кандидатима за упис, студентима 
и бившим студентима свих нивоа студија на Факултету музичке уметности у Београду, која је усвојена на 
седници наставно-уметничко-научног већа факултета одржаној 20. јануара 2016. године (бр. 01-246/16 од 29. 
јануара 2016. године) и измена и допуна  Одлуке о висини накнаде за услуге које се пружају кандидатима за 
упис, студентима и бившим студентима свих нивоа студија на Факултету музичке уметности у Београду бр. 01-
605/16 од 4. марта 2016. године, 01-1759/16 од 8. јула 2016. године и 01-913/17 од 13. априла 2017. године, 
01-2183/19 од 3. октобра 2019. године 
 
 

О Д Л У К У 
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 

 Врста услуге (односи се на све нивое студија на Факултету): Износ: 
1.  Накнадна пријава испита  1.000,00 по једном испиту 
2.  Накнада за  испите (за студенте основних, специјалистичких и 

магистарских студија за полагање испита, за полагање у 
накнадном испитном року, за студенте којима је истекао 
апсолвентских стаж - до 30. септембра 2016. године) 

Усмени испит 
Писмени и усмени испит 

Комисија од три члана  
Комисија од пет чланова  

 
 
 
 

3.000,00 
5.000,00 
9.000,00  

15.000,00 
3.  Комисијски испит – када студент захтева 

Усмени испит 
Писмени и усмени испит 
*Комисија од три члана  

*Комисија од пет чланова 

 
3.000,00 
5.000,00 

*9.000,00  
*15.000,00 

4.  Поништавање испита (ова цена се плаћа заједно са ценом испита 
из тачке 3 ове Одлуке) 

1.000,00 

5.  Кашњење уписа године кривицом студента 3.000,00 
      6. Признавање испита положених на другим факултетима   износ који се добија 

множењем броја 
признатих ЕСПБ бодова са 

вредношћу једног ЕСПБ 
бода за наведени ниво 

студија 
7.  Трошкови израде дипломе 6.000,00 
8.  Трошкови израде дипломе пре одређеног рока – пре 4. 

априла (ова цена се плаћа заједно са ценом за трошкове израде 
дипломе) 

6.000,00  

9.  Трошкови издавања дупликата дипломе 15.000,00 
10.  Трошкови издавања дупликата индекса 1.000,00 
11.  Трошкови издавања уверења о положеним испитима 500,00 
12.  Трошкови издавања уверења о завршеним студијама 500,00 
13.  Накнада за подношење молби студената за издавање 

уверења (за регулисање кредита, стипендије, издавање визе, 
права на дечији додатак, породичне пензије, инвалидског додатка, 
добијања здравствене књижице, легитимације за повлашћену 
вожњу, коришћење мензе, смештаја у дом и других) 
Образац молбе се узима и плаћање врши у Скриптарници 

50,00 
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Факултета 
14.  Накнада за подношење осталих молби студената 

Образац молбе се узима и плаћање врши у Скриптарници 
Факултета 

100,00 

15.  Разна уверења и потврде бившим студентима ( потврда о 
укупном трајању студија, потврда о изједначавању завршених 
основних студија по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању са мастером, Уверење о положеним 
испитима и других) 

2.000,00 

16.  Трошкови студија постапсолвената по семестру до 30. 
септембра 2016. године 

15.000,00 

17.  Прелазак са других факултета и наставак студија на Факултету 20.000,00 
18.  Коришћење инструмената и Библиотеке Факултета 1.000,00  
19.  Накнада за оглашавање на огласној табли Факултета (по 

огласу величине А5 за оглашавање у трајању од 15 дана) 
500,00 

20.  Накнада за испис са Факултета 1.000,00 
21.  Промена групе или класе  2.000,00 
22.  Цена полагања испита за проверу склоности и способности и 

пријемних испита за упис на други и трећи степен студија 
12.000,00 

23.  Цена полагања приступног испита 12.000,00 
24.  Цена полагања допунског испита 12.000,00 

 
 

25.  Уколико кандидат конкурише на два или више студијских 
програма на Факултету цена другог или наредног полагања 
испита за проверу склоности и способности и пријемних 
испита за упис на други и трећи степен студија 

6.000,00 

26.  Приговор на ранг листу 1.000,00 
27.  Накнада за пријаву теме докторског уметничког пројекта 

односно докторске дисертације 
15.000,00 

28.  Накнада за пријаву одбране докторског уметничког пројекта 
односно докторске дисертације 

30.000,00 

29.  Надокнада трошкова за рад члана у комисији за процену теме 
и комисији за оцену и одбрану докторског уметничког 
пројекта  или докторске дисертације који је ван Београда 

Путни трошкови, дневнице и други 

 
Цена наведених трошкова 

30.  Израда дупликата уверења о положеном стручном испиту 1.000,00 
31.  Снимање јавне уметничке презентације докторског 

уемтничког пројекта уз ангажовање сниматеља 
12.000,00 
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На основу члана 65. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
88/17) чланова 29. став 6. тачка 2. и 45. Статута Факултета музичке уметности, члана 14. Правилника о 
раду Библиотеке Факултета бр. 01-1774/08 од 21. октобра 2008. године, Наставно-уметничко-научно 
веће, на седници одржаној 2. октобра 2018. године, донело је 

    
О Д Л У К У 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ  
ЗА ПРИВРЕМЕНЕ КОРИСНИКЕ БИБЛИОТЕКЕ ФАКУЛТЕТА 

 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде за коришћење публикација из Библиотеке Факултета у следећим 
износима: 

I 
Ред. бр. Период коришћења Износ 
1. један  дан 200,00 динара 
2. седам дана 500,00 динара 
3. месец дана 1.000,00 динара 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде за услуге скенирања докумената из Библиотеке Факултета које 

није дозвољено фотокопирати (рукописи, грађа из збирке старе и ретке књиге и грађа из посебних 
збирки) у следећим износима: 

II 
Ред. бр. Формат Цена - по скену 
1. до А4: 300 dpi 100,00 динара  
2. до А4: 600 dpi 150,00 динара  
3. до А4: 1200 dpi 200,00 динара  
4. Б4: 300 dpi 150,00 динара 
5. Б4: 600 dpi 200,00 динара 
6. Б4: 1200 dpi 250,00 динара 
7. А3: 300 dpi 200,00 динара 
8. А3: 600 dpi 250,00 динара 
9. А3: 1200 dpi 300,00 динара 

 
 

 
 


