На основу члана 65 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и члана 39 Статута Универзитета
Привредан академија у Новом Саду Факултет савремених уметности, Наставноуметничко-научно веће дана 26.01.2021. године, расписује:

КОНКУРС ЗА УМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА
САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТА ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Факултет савремених уметности (у даљем тексту: факултет) је донео одлуку да распише
конкурс за умањење школарина најбољим студенатима факултета.
Конкурс је формиран на основу практичних искустава у раду са студентима са циљем да
додатно мотивише студенте да постижу боље резултате током студија.

I УСЛОВИ ЗА УМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ СТУДЕНТИМА
Право да се пријаве на Конкурс имају искључиво студенти основних студија факултета са
активним статусом.
Студент може да учествује на Конкурсу за умањење школарине за студијски програм
(Менаџмент уметничке продукције и медија) у оквиру Департмана креативних
комуникација уколико испуњава следеће услове:
1. уписана друга/трећа, односно четврта година студија у редовном року без
паузирања или обнављања године и без пренесеног испита;
2. просечна оцена током претходне академске године најмања 8.5;
3. исплаћена сва доспела потраживања према факултету на дан подношења
пријаве.
Студент може да учествује на Конкурсу за умањење школарине за студијске програме
(Ликовне уметности, Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Дизајн костима) у оквиру
Департмана визуелних уметности уколико испуњава следеће услове:
1. уписана друга/трећа односно четврта година студија у редовном року без
паузирања или обнављања године и без пренесеног испита;
2. просечна оцена током претходне академске године најмања 8.5;
3. исплаћена сва доспела потраживања према факултету на дан подношења
пријаве.
Студент може да учествује на Конкурсу за умањење школарине за студијски програм
(Драмске уметности - Глума) у оквиру Департмана драмских уметности уколико испуњава
следеће услове:
1. уписана друга/трећа година студија у редовном року без паузирања или
обнављања године и без пренесеног испита;
2. просечна оцена током претходне академске године најмања 8.5;
3. исплаћена сва доспела потраживања према факултету на дан подношења
пријаве.

Корисници права на умањење школарине у школској 2020/21. години, остварују право на
умањење школарине у оквиру овог Конкурса у школској 2020/21. години, уколико
благовремено поднесу све Конкурсом прописане документе по процедури предвиђеном
Конкурсом.
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТЦИЈА
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно
обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:
1. Пријаву за остваривање права на умањење школарине, а која садржи:
● у заглављу назив факултета и личне податке студента (лично име, ЈМБГ, адресу
пребивалишта, студијски програм на којем студира и податак на којој је години
студент)
● кратак текст, односно образложење због чега студент-кандидат сматра да треба да
му се додели право на умањење школарине
● датум предавања, место и потпис студента
2. За студијски програм Менаџмента уметничке продукције и медија у оквиру Департмана
креативних документација:
● потврдa или/или препорука професора о учествовању/волонтирању у
ваннаставним активностима факултета
● потврда одговорних лица институција о учествовању/волонтирању на културним
фестивалима и догађајима
3. За студијске програме у оквиру Департмана визуелних уметности:
● потврда о освојеној награди на неком од такмичења у вези са студијским
програмом на којем студира
● каталог о реализиваној изложби мимо завршне изложбе студената и/или урађеном
пројекту у вези са студијским програмом на којем студира
4. За студијске програме у оквиру Департмана драмских уметности:
● потврдa или/или препорука професора о учествовању/волонтирању у
ваннаставним активностима факултета
● потврда о освојеној награди на неком од такмичења у вези са студијским
програмом на којем студира
● потврда позоришта или фестивала о реализованом пројекту, односно представи
Поднета конкурсна документа се не враћају.
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ДОКУМЕНАТА
Рок за пријављивање на конкурс је до дана 10.03.2021. године. Неблаговремена, непотпуна
и поднета од неовлашћених лица достављена конкурсна документација неће бити
разматрана.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
У оквиру Департмана креативних комуникација:
1. просечна оцена током претходних академских година;
2. учествовање/волонтирање у ваннаставним активностима факултета;
3. учествовање/волонтирање на културним и уметничким фестивалима
догађајима.
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У оквиру Департмана визуелних уметности:
1. просечна оцена током претходних година студија;
2. излагање практичних радова на годишњој и другим изложбама које организује
факултет;
3. награде и признања из области визуелних уметности;
4. учествовање на жирираним изложбама, учествовање у пројектима, учествовање на
конкурсима, реализација самосталне изложбе.
У оквиру Департмана драмских уметности:
1. просечна оцена током претходних година студија;
2. практични рад изведен на испитним представама студената;
3. учествовање/волонтирање у ваннаставним активностима факултета
4. освојена награда на неком од такмичења у вези са студијским програмом на којем
студира;
5. реализивана представа мимо завршне испитне представе студената и/или урађен
пројекат у вези са студијским програмом на којем студира.
V ПОСТУПАК КОНКУРИСАЊА
Kандидат за остваривање права на умањење школарине подноси пријаву са потребном
конкурсном документацијом у просторијама студентске службе факултета. Запослени у
студентској служби прегледају документацију, утврђују да ли је потпуна, траже
евентуалне допуне.
Kандидати се рангирају према критеријумима из овог конкурса. Рангирање се врши на
основу достављене документације и других информација о понашању и раду студента у
оквиру департмана.
Одлуку о додели умањења школарине доноси Наставно-уметничко-научно веће (у даљем
тексту: Веће), на предлог департмана факултета у року од 30 дана од истека рока за
подношење пријава, при чему сваки департман доставља предлоге за своје студијске
програме, у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава.
Одлука Већа о додели умањења школарине је коначна.
Факултет, односно Веће није у обавези да образложи своју одлуку.
Kандидат нема право приговора нити жалбе на одлуку о додели умањења школарине.
У року од 30 дана од истека рока за подношење пријава факултет објављује ранг листу на
огласној табли факултета.
Факултет задржава дискреционо право да одобри умањење школарине студенту који није
учествовао на конкурсу, као и студенту који не остварује услове наведене у конкурсу, без
објашњења.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА УГОВОРА
Основ за умањење школарине је одлука Већа факултета о умањењу школарина.

Студентима који буду остварили право на умањење школарине умањење ће се
обрачунавати на уговорену цену школарине за школску годину за коју је студенткандидат конкурисао за остваривање права на умањење школарине.
Право на умањење школарине важи само за школску годину у којој је остварено.
VII БРОЈ УМАЊЕЊА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ
Висини укупног буџета за умањење школарине за 2020/2021. школску годину, за студијске
програме (Менаџмент уметничке продукције и медија) у оквиру Департмана креативних
комуникација, износи 3.976,00 евра, и исти ће се распоредити на студенате са ранг листе.
Висини укупног буџета за умањење школарине за 2020/2021. школску годину, за студијске
програме (Ликовне уметности, Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Дизајн костима) у
оквиру Департмана визуелних уметности, износи 8.022,00 евра, и исти ће се распоредити
на студенате са ранг листе.
Висини укупног буџета за умањење школарине за 2020/2021. школску годину, за
студијски програм (Драмске уметности - Глума) у оквиру Департмана драмских
уметности, износи 3.888,00 евра, и исти ће се распоредити на студенате са ранг листе.
Веће у својој одлуци о додели умањења школарине самостално одређује, за сваки
студијски програм, како ће распоредити износ укупног буџета одређеног за умањење
школарине за одређени департман, односно за колико студената и за који износ за сваког
студента појединачно се школарина умањује.
VIII ПРЕСТАНАК ПРАВА НА УМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ
Студент губи право на напред наведено умањење школарине у следећим случајевима:
1. Уколико студент учини било коју повреду правила понашања прописаних општим
актима факултета,
2. Уколико потписник уговора о студирању студента непоштује уговорене рокове и
касни у плаћању школарине дуже од три месеца у континуитету, и
3. У случају раскида уговора о студирању од стране студента.
У случајевима из тачке 1 и 2 става 1 студент може наставити школовање само уколико се
анексом овог уговора о студирању студента дефинише плаћање пуне цене школарине.
Одлуку о губитку права на умањену школарину доноси декан факултета, и иста ступа на
снагу даном доношења.
IХ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Студенти питања у вези са документацијом и процедуром конкурисања, као и друга
питања у вези са процедуром припреме ранг листе и доделе умањења школарине могу
поставити електронским путем на адресу електронске поште: office@fsu.edu.rs.

