
 
 
 
Бр. 03-13/134-III/1 
17.12.2013. 
 
 
                                                                                               ПРЕЧИШЋЕН  ТЕКСТ 
 
 
 
На  основу  члана  16.  Статута  Факултета,  Савет  Факултета  примењених  
уметности  у  Београду,  на  седници  одржаној  28.02.2012.  и  на  седници   
одржаној  13.05.2013.  године (измена  и  допуна  Одлуке),  донео  је    
 
 
     О  Д  Л  У  К  У   
 
 
I Утврђују  се  висине  накнада  за  услуге  које  Факултет  примењених 
 уметности  у  Београду пружа,  и  то: 
 
 1.  пријављивање и полагање испита по четврти пут 1.000,00  дин. 
 2.  издавање  уверења  о  положеним  испитима 
      (препис  оцена),  на  српском  језику   1.500,00  дин. 

3. издавање  студијског  програма и наставног  плана 
     предмета овереног од стране Факултета    5.000,00  дин. 

 4.  накнадна  овера  семестра - године   1.500,00  дин. 
 5.  признавање  испита  са  других  високошколских              
      установа        1.500,00  дин. 
 6.  издавање  дупликата  индекса  
      I година  студија      1.500,00  дин. 
                II    година  студија      1.700,00  дин.       
                III   година  студија      1.900,00  дин.      
                IV   година  студија      2.100,00  дин. 
                V    година  студија  и   
                I     година  на  мастер  академским  студијама  2.400,00  дин. 
 7.  издавање  исписнице  са  Факултета   2.200,00  дин. 
     8.  издавање  дипломе  и  додатка  дипломи   5.000,00  дин. 
 9.  издавање  дипломе по раније  важећим прописима 3.000,00  дин. 
         10.  накнадни  упис  године     2.200,00  дин. 
         11.  молбе за прелазак  са  другог  факултета -  прати   
                цену  пријаве за полагање  Испита  за  проверу  
                склоности  и  способности  

12. молба  за  прелазак  са  једног на други  студијски 
програм  у  оквиру  Факултета    2.800,00  дин. 

         13.  издавање  докумената  на  реверс       600,00  дин. 
         14.  трошкови  за  кашњење  при  пријављивању   
                испита,  а најкасније до  два  радна  дана  пре  
                заказаног  испита  (по  испиту)                                            600,00  дин. 



                 
 
           15.  потврда  за  мастер (изједначавање  диплома)  1.500,00  дин. 
 16.  поновно  пријављивање  испита  у  случају   
        поништавања  већ  добијене  оцене   1.500,00  дин. 
 17.  трошкови  одбране  магистарске  тезе           20.000,00  дин. 
 18.  трошкови  признавања  стране  високошколске 
        исправе  ради  наставка  образовања  на  ФПУ          30.000,00  дин. 
 19.  издавање  дупликата  дипломе    5.000,00  дин. 
 20.  издавање  дупликата  додатка  дипломи   2.500,00  дин. 
 21.  издавање  дупликата  уверења  о  дипломирању 1.500,00  дин. 
 
II Одлуку  доставити:  студентској  служби,  рачуноводству  и  архиви 
 Факултета. 
 
III Одлуку  истаћи  на  огласну  таблу  и  на  интернет  страници  Факултета. 
 
 
 
 
 
     
       ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА  ФПУ 
       Слободан  Кајтез,  ред.проф. 


