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Број: 6/508 

26. 10. 2015. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

На основу члана 134. став 1. и 2. и 140. Статута Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, Декан Факултета дана 26. 10. 2015. године, донео је 

 

 

ОДЛУКУ 

 
О ВИСИНИ ЦЕНА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина цена услуга које Факултет, непосредно или преко 

стручних служби пружа студентима или другим корисницима из оквира своје делатности. 

Члан 2. 

Висина цене за поједине услуге износи: 

a) ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

1. Студент који обнови годину студија уплаћује износ школарине према броју пренетих 

ЕСПБ ........................................................................................................................... 1.200,00 дин. 

2. Сaмофинансирајући студенти који први пут уписују годину студија плаћају школарину у 

износу који одређује Савет Факултета  ................................................................. 72.000,00 дин. 

3. Полагање пријемног испита – бруцоши  ................................................................. 7.000,00 дин. 

4. Трошкови првог уписа студијског програма - бруцоши  ....................................... 2.000,00 дин. 

5. Накнадни упис године и семестра  ........................................................................... 2.000,00 дин. 

2. И  с  п  и  т  и 

1) Пријава испита за студенте који се финансирају из буџета и самофинасирајуће студенте 

(три или више)  ........................................................................................................... 1.000,00 дин. 

2) Пријава испита прва два пута се не плаћа. 

Изузетак су следеће категорије студената: 

- студенти који су уписали другу, трећу или четврту годину (самофинансирајући и 

буџетски) плаћају прве две пријаве за пренете испите из претходних година ....... 500,00 дин. 

- апсолвенти по старим студијским програмима (пре „Болоње“) плаћају прве две пријаве 

испита из претходних година  ..................................................................................... 500,00 дин. 

3) Пријава испита у ванредном року  ........................................................................... 1.500,00 дин. 

4) Пријава испита после рока предвиђеног за пријаву испита .................................. 1.000,00 дин. 

5) Комисијско полагање испита (4. пут)  ..................................................................... 1.500,00 дин. 

6) Накнадно поништавање испита до истека текуће школске  .................................. 5.000,00 дин. 
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7) Промена изборног предмета ..................................................................................... 3.000,00 дин. 

8) Пријава изборног предмета после утврђеног рока  ................................................ 1.500,00 дин. 

3. Дипломски и мастер рад 

1) Пријава и одбрана дипломског рада после истека апсолвентског стажа (пре Болоње) 

 ...................................................................................................................................... 5.000,00 дин. 

2) Промена теме или промена ментора за завршни рад  ............................................ 5.000,00 дин. 

б) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

1. Преглед, оцена и одбрана специјалистичког рада ................................................ 40.000,00 дин. 

2. Трошкови објаве у штампи. ........................................................................... реални трошкови. 

3. Материјални трошкови израде специјалистичког рада уколико су већи од уобичајених: 

одређује Деканат у сарадњи са ментором и студијском групом,  ... финансира их кандидат. 

4. Трошкови полагања испита. ..................................................................................... 1.000,00 дин. 

5. Уверење о стеченом стручном називу специјалисте. ............................................. 3.500,00 дин. 

6. Евидентирање уписа школске године. ..................................................................... 3.000,00 дин. 

ц) МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ 

1. Преглед, оцена и одбрана магистарске тезе .......................................................... 45.000,00 дин. 

2. Трошкове објаве у штампи ............................................................................ реални трошкови. 

3. Материјални трошкови израде магистарске тезе уколико су већи од уобичајених: одређује  

Деканат у сарадњи са ментором и студијском групом,...................  финансира их кандидат. 

4. Трошкови полагања испита. ..................................................................................... 1.000,00 дин. 

5. Уверење о стеченом академском називу магистра наука ...................................... 3.500,00 дин. 

6. Евидентирање уписа школске године. ..................................................................... 3.000,00 дин. 

д) ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

1. Упис – школарина (обавезна уплата од 25% за све уписане на докторским студијама) .......  

 .................................................................................................................................. 120.000,00 дин. 

2. Евидентирање уписа и обнове школске (прве и друге) године ........................... 10.000,00 дин. 

3. Обнова треће године .................................................................................................  7.000,00 дин. 

4. Пријава испита (три и више пута) ...........................................................................  1.000,00 дин. 

5. Уверење о стеченом научном степену доктора наука ...........................................  3.500,00 дин. 

6. Пријава докторске дисертације (између осталог из ових средстава се исплаћују дневнице и 

путни трошкови члановима комисије са других факултета у земљи) ...............  20.000,00 дин. 

7. Преглед оцена и одбрана по прописима који су важили до ступања Закона о високом 

образовању ................................................................................................................ 60.000,00 дин. 

8. Преглед, оцена и одбрана за студенте који нису запослени на Факултету и нису на 

пројектима Министарства. ...................................................................................... 60.000,00 дин. 
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е) ИЗРАДА ДИПЛОМА 

1. Мастер и основне студије – израда дипломе ........................................................... 2.000,00 дин. 

2. Додатак дипломи .......................................................................................................  4.000,00 дин. 

3. Специјалистичке и магистарске   ............................................................................. 7.000,00 дин. 

4. Дипломирани по старом ...........................................................................................  5.000,00 дин. 

ф) ИЗБОР У НАУЧНО И ИСТРАЖИВАЧКО ЗВАЊЕ КАНДИДАТА КОЈИ 

НИЈЕ ЗАПОСЛЕН НА ФАКУЛТЕТУ 

1. Пријава и састављање реферата у истраживачко звање ...................................... 40.000,00 дин. 

2. Пријава и састављање реферата у научно звање  ................................................. 50.000,00 дин. 

г) ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА ПОЛОЖЕНИХ ВАН ФАКУЛТЕТА, ПРОМЕНА 

СМЕРА ИЛИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ФАКУЛТЕТА 

1. По сваком испиту за који се тражи признавање  .................................................... 2.000,00 дин. 

2. Накнада за промену смера или студијског програма ............................................  5.000,00 дин. 

х) НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА 

I. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (VII1 степен) 

Динарa против вред. 

1. За сваку годину студија која се први пут уписује......................................................... 2.500 ЕУР. 

2. За сваку поновљену годину студија 20% од горњег износа (и сразмеран износ за број 

предмета за које нема потпис) ........................................................................................................  

3. Руковођење, преглед, оцена и одбрана завршног испита. .............................................. 400 ЕУР. 

II. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И ДОКТОРСКЕ 

СТУДИЈЕ  

Динарa против вред. 

1. Упис, овера, настава, испити и др. за сваку школску годину ...................................... 3.000 ЕУР. 

2. Руковођење, преглед, оцена и одбрана специјалистичког рада ....................................  800 ЕУР. 

3. Материјални трошкови специјалистичког рада. ........................................................... 2.000 ЕУР. 

4. Руковођење, преглед, оцена и одбрана магистарске тезе ............................................ 3.000 ЕУР. 

5. Материјални трошкови магистарске тезе  ..................................................................... 3.000 ЕУР. 

6. Руковођење, преглед, оцена и одбрана докторске дисертације  ................................. 4.000 ЕУР. 

7. Материјални трошкови докторске дисертације. реални трошкови  ........................... 2.000 ЕУР. 

8. Израда уверења  .................................................................................................................. 100 ЕУР. 

9. Израда дипломе: 

- израда обрасца и футроле .............................................................................. реални трошкови. 

- исписивање дипломе..................................... ................................................. реални трошкови. 
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и) НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ СТУДЕНТИМА 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте за 2015/2016  I, II, III, IV 

- Основне академске студије  .................................................................................. 72.000,00 дин. 

- Мастер академске студије  .................................................................................... 96.000,00 дин. 

1. Издавање уверења о дипломирању- на основним академским студијама ..........  3.000,00 дин. 

2. Издавање уверења о завршеним мастер академским студијама ..........................  5.000,00 дин. 

3. Издавање уверења о положеним испитима  ............................................................ 3.000,00 дин. 

4. Издавање дупликата индекса  ................................................................................... 5.000,00 дин. 

5. Издавање дупликата уверења о дипломирању  ....................................................... 5.000,00 дин. 

6. Издавање оверених студијских програма  ............................................................... 3.000,00 дин. 

7. Издавање докумената на послугу  ............................................................................ 2.000,00 дин. 

8. Испис са Факултета  .................................................................................................. 4.000,00 дин. 

9. Образац уверења о статусу студента- апсолвенти по стaром  ............................... 1.000,00 дин. 

10. Захтев за промену презимена .................................................................................... 2.000,00 дин. 

11. Обнова апсолвентског стажа првог степена високог образовања  

– по старом ................................................................................................................ 10.000,00 дин. 

(ове накнаде су ослобођени студенти којима је остао само дипломски рад) 

ј) НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОРИСНИЦИМА КОЈИ НИСУ СТУДЕНТИ 

1. Потврда о студирању лица које је изгубило статус студента  ............................... 2.000,00 дин. 

2. Испис са Факултета лица које је изгубило статус студента .................................. 4.000,00 дин. 

3. Евидентирање повратка на Факултет по молби студената  ................................. 20.000,00 дин. 

4. Уверења о положеним испитима  ............................................................................. 5.000,00 дин. 

5. Уверење о положеним испитима (до 2 испита)  ..................................................... 1.000,00 дин. 

6. Издавање дупликата дипломе  ................................................................................ 10.000,00 дин. 

7. Слушање једног предмета и консултације (једносеместрални) по ESPB боду  .. 1.200,00 дин. 

8. Слушање једног предмета и консултације (двосеместрални) по ESPB боду  ..... 1.200,00 дин. 

9. Полагање факултативних и/или диференцијалних испита  ................................... 5.000,00 дин. 

10. Полагање диференцијалних испита/ у току студија  .............................................. 2.600,00 дин. 

11. Издавање потврде о академском називу мастер  .................................................. 15.000,00 дин. 

12. Прелазак са другог Факултета по молби Декану  ................................................... 5.000,00 дин. 
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Члан 3. 

Накнада за услуге уплаћује се на жиро рачун Факултета бр. 840-1017666-11. 

Лица страног држављанства накнаду уплаћују у динарима девизног порекла и то у 

пуном износу, у време уписа, о чему достављају доказ надлежне банке. 

Члан 4. 

Ова одлука се доставља продекану за финансије Факултета и Студентској служби. 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о висини цена услуга из 

делатности Факултета бр. 6/5 донета од стране декана Факултета дана 13. 01. 2015. године. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу по доношењу, и то осмог дана од дана објављивања 

истицањем на огласној табли Факултета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оверава СЕКРЕТАР 
 

 

Небојша Ђусић, дипл.прав. 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 
 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА - Ова одлука истакнута је на огласној табли дана 27. 10. 2015. године. 


