4. Самофинансирајући студент који одлучи да школарину приликом уписа плати у ратама
у обавези је да при упису семестра да изјаву о броју рата за уплату школарине, с тим да
уплата последње рате мора да се изврши до овере другог семестра текуће школске године.
5. Све трошкове и надокнаде који нису посебно дефинисани, могуће је платити другачије
на основу одобреног захтева – молбе која се подноси декану преко студентске службе
Факултета.
Члан 4.
Остале надокнаде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Пријављивање за полагање испита пред комисијом (три
неуспела полагања / или када студент није задовољан оценом)
Издавање уверења о положеним испитима
Издавање уверења о дипломирању и магистрирању (дупликат)
Издавање уверења о еквиваленцији других школа и факултета
Издавање у верења о еквиваленцији (према раније важећим
законским прописима) – мастер
Полагање допунског испита за еквиваленцију, по испиту
Издавање индекса
Издавање дупликата индекса
Признавање испита са других домаћих факултета (по испиту)
Пријављивање испита за студенте на самофинансирању по
испиту
Пријављивање испита после утврђеног рока (по испиту)
Накнадни упис и накнадна обнова године
Испис са Факултета
Издавање документа уз реверс
Промена модула на основу одобреног захтева
Издавање других нестандардних потврда/уверења и сл. по
посебном захтеву, по потврди/уверењу

3.000,00 дин.
1.500,00 дин.
1.000,00 дин.
1.500,00 дин.
3.000,00 дин.
1.500,00 дин.
1.000,00 дин.
1.500,00 дин.
1.500,00 дин.
300.00 дин.
1.500,00 дин.
5.500,00 дин.
1.000,00 дин.
500,00 дин.
3.000,00 дин.
2.000,00 дин.

Члан 5.
Надокнаде за дипломиране студенте
1.
2.
3.
4.
5.

Израда дипломе
Израда дупликата дипломе
Издавање уверења о положеним испитима
Издавање и овера важећих наставних планова и програма
Издавање и овера наставних планова и програма који су важили по
законским прописима до 2005. године
2

5.000,00 дин.
5.000,00 дин.
2.000,00 дин.
3.000,00 дин.
5.000,00 дин.

Члан 6.
Надокнада за студенте стране држављане
1.
2.

Упис године
Износ који студент страни држављанин који понови годину плаћа по
неположеном испиту у динарској противвредности по ЕСПБ боду

2.000,00 еура
34 еура

Опште одредбе:
1. Не наплаћује се издавање уверења о статусу студента које служи за остваривање права
на: здравствену заштиту, смештаја у студентске домове, коришћење исхране у студентској
мензи, кредит, стипендију, породичну пензију и слично.
2. Самофинансирајућем студенту основних академских студија који се испише са
Факултета уплаћена школарина се не враћа.
II МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 7.
Студенти који се сами финансирају плаћају школарину у износу од 150.000,00 динара по
моделу из члана 3. тачка 4. ове одлуке.
Студент који понови годину студија плаћа за обнову године 2.500,00 динара по заосталом
ЕСПБ боду.
Школарина за упис страних држављана износи 2.000,00 еура у динарској противвредности.
Све трошкове и надокнаде који нису посебно дефинисани могуће је платити другачије на
основу одобреног захтева/молбе која се подноси декану преко студентске службе
Факултета.
Студент мастер студија плаћа остале надокнаде према члану 4., 5. и 6. ове одлуке.
III ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 8.
1. Самофинансирајући студент при првом упису прве године плаћа школарину у износу од
150.000,00 динара.
2. Самофинансирајући студент при првом упису друге и треће године плаћа школарину у
износу од 150.000,00 динара.
3. Студент који понови годину плаћа по неположеном испиту 2.500,00 дин. по ЕСПБ боду.
4. Студент докторских студија плаћа остале надокнаде према члану 4. ове одлуке.
3

