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

факултета у Крагујевцу, декан Факултета је дана 26. 05. 2015. године  донео следећу: 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 
 

 

 Спецификација просечних трошкова школарине основних и мастер 

академских студија на годишњем нивоу на Природно-математичком факултету у 

Крагујевцу, а које сносе студенти који се сами финансирају је следећа: 

 

1. Настава: (предавања, вежбе, колоквијуми и све друге предиспитне обавезе, 

обављање испита, израда и одбрана завршног рада)  .......................................... 60% 

 

2. материјални трошкови: (хемикалије, лабораторијски потрошни материјал, 

стакло, набавка и одржавање животиња, набавка и одржавање лабораторијске и 

рачунарске опреме, редовно обнављање софтвера и електронске подршке 

неопходне за модерно извођење наставе, научно - истраживачки и стручни рад 

за подизање квалитета студија, реализација активности Универзитета, 

инвестиционо и текуће одржавање које није покривено из средстава буџета, 

акредитација студијских програма, као и трошкови грејања, електричне 

енергије, воде, чишћења, хигијене и одлагање специфичних отпадних 

материјала, трошкови финансирања студентског парламента и такмичења, 

коришћења фискултурне сале)  ............................................................................. 30% 

 

3. услуге ПМФ-а: (читаоница, библиотека, набавка уџбеника, научне и стручне 

литературе, трошкови приступа електорнским базама података, студентска 

служба, две пријаве испита, пријава завршног рада, административни трошкови 

за упис школске године, овера семестра)  ............................................................ 10% 

 

Спецификација просечних трошкова школарине докторских академских 

студија на годишњем нивоу на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, а 

које сносе студенти који се сами финансирају је следећа: 

 

1. настава и испити ` ................................................................................................. 25% 

 

2. материјални трошкови Факултета: (инвестиционо и текуће одржавање које 

није покривено из средстава буџета, акредитација студијских програма, као и 
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трошкови грејања, електричне енергије, воде, чишћења, хигијене и одлагање 

специфичних отпадних материјала)  ..................................................................... 25% 

 

3. материјални торшкови истраживања: (хемикалије, лабораторијски потрошни 

материјал, стакло, набавка и одржавање животиња, набавка и одржавање 

лабораторијске и рачунарске опреме, редовно обнављање софтвера и 

електронске подршке неопходне за модерно извођење наставе, 

научноистраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија,реализација 

активности Универзитета)  .................................................................................... 25% 

 

4. менторство  ............................................................................................................. 25% 

 

Ову одлуку истакнути на сајту факултета. 

 

 

 

Образлoжење 

 
 Природно-математички факултет има 6 акредитованих студијских програма 

основних академских студија, на којима просечна школарина за све програме и све 

године студија износи 72.000,00 динара. Факултет има и 6 акредитованих мастер 

академских програма, чија је просечна школарина за све програме и све године студија 

96.000,00 динара и 5 докторских академских програма, чија је просечна школарина за 

све програме и све године студија 120.000,00 динара. 

 

 Декан Факултета као надлежни орган, на основу ставова института Факултета, 

сагледавајући стварне неопходне трошкове за реализацију студијских програма, 

одлучио је као у диспозитиву одлуке. 

 

 

 

 Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 

 

Достављено: 

- продекану за наставу, 

- продекану за науку, 

- продекану за финансије, 

- студ. служби,  

- институтима Факултета, 

- архиви. 


