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На основу члана 53. и 61. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС" бр.
76/2005, 100/2007 - 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и
68/2015) и члана 22. Статута Високе грађевинско - геодетске школе (у даљем
тексту Школа), Савет Школе на седници одржаној дана 25.12.2015. године усваја

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСЛОБАЂАЊА ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА
УТВРЂЕНИХ ЦЕНОВНИКОМ ШКОЛЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин ослобађања плаћања, дела
или у целости, трошкова по Ценовнику Високе грађевинско - геодетске школе (у
даљем тексту: Школа).
Ослобађање се врши на лични, образложен, захтев уз који се доставља
одговарајућа документација којом се доказује постојање основа за ослобађање.
Захтев из претходног става се подноси Секретаријату Школе, по правилу,
на почетку летњег семестра осима ако другачије није одређено овим
Правилником.
О поднетима захтевима одлучује директор Школе пажљиво ценећи све
околности случаја.
ОСНОВИ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ ИЛИ ДРУГИХ ТРОШКОВА
Лош социјални положај студента и родитеља или старатеља
Члан 2.
У висини до 15% школарине може се ослободити студент који је у тешком
социјалном положају који утиче на студирање.
Лош социјални положај се доказује потврдом о примањима родитеља или
старатеља у последњих 6 месеци, односно потврдом о незапослености
Националне службе за запошљавање, за оба родитеља или старатеља и/или
другим адекватним документима.
Тешка болест или инвалидност студента или његових родитеља
Члан 3.

Студент са инвалидитетом или који је оболео од тешке болести или чији су
родитељи односно старатељи обололели од тешке болести или су лица са
инвалидитетом, може бити ослобођен плаћања највише до 25% школарине
Тешка болест се доказује извештајем лекара специјалисте. Инвалидитет се
доказује решењем надлежног органа. Дете ратног војног инвалида подноси
Oдговарајуће решење удружења ратних војних инвалида.
Смрт родитеља
Члан 4.
Студент чији је родитељ преминуо може бити ослобођен највише до 50%
школарине.
Смрт родитеља се доказује изводом из матичне књиге умрлих.
Испис са студија
Члан 5.
У случају исписа, студент се може ослободити плаћања оног дела
школарине, чије плаћање није доспело у моменту подношења захтева за испис.
У случају исписа са студија, уз захтев се прилаже захтев за раскид уговора о
плаћању школарине, које је студент потписао приликом уписа године.
Студент запослен или дете запосленог у Школи
Члан 6.
У висини до 100% свих трошкова се може ослободити студент који је
запослен у Школи или је дете запосленог на Школи.
Студент из претходног става прилаже оверену потврду коју издаје
Секретаријат Школе, којом потврђује да је запослен или да му је родитељ
запослен на Школи.
Истовремено уписани на Школу сродници у првом или другом степену сродства,
супружници или ванбрачни партнери
Члан 7.
У случају да су на Школу истовремено уписани сродници у првом или
другом степену сродства, супружници или ванбрачни партнери, дела школарине
може бити ослобођен један од њих и то највише до 50 % школарине.
Сродство се доказује одговарајућим изводима из МК рођених, брак се
доказује изводом из МК венчаних а ванбрачна заједница се доказује истом
адресом становања, заједничким потомством или изјавом партнера да живе у
ванбрачној заједници овереном пред надлежниим органом.

Изузетан успех на основним студијама
Члан 8.
До 100% школарине може се ослободити први студент на ранг листи за
упис специјалистичких студија који је основне студије завршио у Школи. До 50%
школарине може се ослободити други студент на ранг листи за упис
специјалистичких студија који је основне студије завршио у Школи До 25%
школарине може се ослободити трећи студент на ранг листи за упис
специјалистичких студија који је основне студије завршио у Школи.
Ранг листа из претходног става се формира за сваки студијски програм
студија другог степена посебно, најкасније до почетка предавања на студијама
другог степена.
Остало по посебном предлогу шефа катедре или директора
Члан 9.
У посебно оправданим случајевима (комплексна животна ситација која
битно утиче на уобичајено студирање) директор може, на образложени предлог
шефа катедре или шефа студијског програма, донети одлуку о умањењу
школарине и других трошкова студирања највише до 25% од укупне суме.
У случају ангажовања студента на волонтерској основи на пројектима
Школе или локалне самоуправе а посебно на активностима промоције Школе или
струке, директор може донети одлуку о ослобађању плаћања појединих
административних трошкова који нису обухваћени школарином и то највише до
7500,00 РСД у једној школској години.
У случају наступања посебних околности (елементарне непогоде,
епидемије болести, ванредне ситуације и др.) директор може предложити Савету
Школе да донесе посебну одлуку о ослобађању плаћања појединих трошкова
појединог студента или групе студената.
Предлог из претходног става директор може упутити Савету Школе и у
другим посебно оправданим случајевима (нпр. студент имао право замрзавања
године које није искористио на време, жртве породичног насиља, изузетно тешка
животна ситуација која битно утиче на уобичајено студирање и сл.).
Одлуку о предлогу директора из овог члана доноси Савет Школе. Одлуком
Савета студент се може ослободити плаћања школарине највише до 100%.
УСЛОВИ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ ИЛИ ДРУГИХ ТРОШКОВА
Услови за ослобађање
Члан 10.
Да би се захтев узео у разматрање студент мора, по правилу, уплатити
најмање 50% школарине осим за ослобађање из члана 6, 8. и 9. Правилника.

Студент може остварити право на ослобађање по истом основу само једном
у току школске године, а највише два пута током студирања.
Ограничење права на ослобађање из става 2. не односи се на децу
запослених и запослене на Школи.
Одлагање плаћања доспелих обавеза
Члан 11.
Студент који не може да испуни доспеле обавезе, а нема основа за умањење
или ослобађање плаћања, може се обратити писаном образложеном молбом за
одлагање или прерасподелу доспелих обавеза.
О молби из претходног става одлучује директор Школе.
Студент о начину плаћања школарине потписује споразум са Школом.
Приговор
Члан 12.
Осим на одлуке из члана 9. и 11. студент има право приговора на одлуку
директора у року од 8 дана од дана пријема решења Савету путем Секретаријата
Школе.
Савет Школе доноси коначну одлуку на првој наредној седници.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Савета
____________________________________
Проф. др Горан Ћировић

На основу члана 63. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС" бр. 88/2017) и
члана 22. Статута Високе грађевинско - геодетске школе (у даљем тексту Школа),
Савет Школе на седници одржаној дана 12.10.2017. године усваја
Измене и допуне Правилника о условима и начину ослобађања плаћања трошкова
утврђених ценовником Школе
Члан 8. Правилника мења се и гласи:
„По један студент са сваког студијског програма основних студија у Школи
са најбољом просечном оценом на основним студијама ослобађа се 50%
школарине за прву годину мастер студија.
Студент који је завршио основне студије у Школи са просечном оценом
најмање 8,50 (осам и 50/100) и има награђен рад из области грађевинарства,
геодезије, архитектуре, односно друге области која се изучава у Школи
(информатика, математика и сл.) може бити ослобођен највише до 50%
школарине за прву годину мастер студија.
Одлуку о ослобађању плаћања школарине из претходног става доноси
директор Школе водећи рачуна о значају рада односно такмичења или конкурса
на којем је рад награђен.
Студент из става 2. и 3. овог члана ослобађа се 50% школарине за другу
годину мастер студија под условом да у школској години у којој је ослобођен
плаћања дела школарине оствари најмање 48 ЕСПБ из прве године мастер
студија.“
Председник Савета Школе
____________________________________
Проф. др Горан Ћировић

