
 

 
ОПШТИ УСЛОВИ УПИС И ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ 

ШКОЛСКЕ 2016/17 ГОДИНЕ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ   
I.  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС у I годину студија 

 
1) ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ уз пријаву подносе и   оригинал или оверена фотокопија дипломе и сведочанства средњег образовања у 

четврогодишњем трајању  извод из матичне књиге рођених  уверење о држављанству  две фотографије  копија личне карте (или очитана лична карта у случају да има чип) 
2) ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СТЕКЛИ У 

ИНОСТРАНСТВУ  нострификована диплома и сведочанства средњег образовања у четврогодишњем 
трајању  општа документација као за држављане Републике Србије 

3) СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ  нострификована диплома о завршеном  претходном нивоу високог образовања  уверење о држављанству  потврда о здравственом осигурању за школску 2016/17 годину  фотокопија пасоша  две фотографије 
 

II. ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА УПИС у II, III и IV  годину студија  оцена Комисије Факултета за признавање испита и успуњенсти услова за упис  Уверење о положеним испитима на другој високошколској установи  општа документација као за I годину студија 
 
III. ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА  У складу са Законом о високом образовању, основне академске студије трају 4 

(четири) године.  Студије се остварују у току школске године која, по правилу, почиње 01. октобра, а 
завршава се 30. септембра наредне године.   Настава у школској години остварује се по семестрима.  

 
IV. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  : 

1. Школарина за основне академске студије на годишњем нивоу у пуном износу је 1500 
евра у динарској противвредности за стицање 60 ЕСПБ бодова. У складу са економском 
ситуацијом и материјалним могућностима студента, факултет у појединим случајевима 
може одобрити нижу цену школарине. При упису сваке школске године студент се 
опредељује за све предмете из студијског програма или се опредељује, у складу са 
студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 37 
ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ 
бодова. Студент који се определи за све предмете из студијског програма плаћа школарину 
у износу броја бодова пута вредност бода. Студент који се определио за део предмета из 



 

студијског програма плаћа школарину обрачунату према предметима за које се опредеио, 
при чему је вредност бода једнака количнику пуног износа школарине и 60 ЕСПБ. Студент 
који се определи за број бодова мањи од 60 ЕСПБ бодова по години, нема право на 
остварене попуста и плаћања на рате.  

2. Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, 
уписује исти предмет. Студент који не положи изборне предмете из изабраног студијског 
модула, може поново уписати исти или се определити за други студијски модул. У случају 
да студент не стекне услов за упис наредне године студија (37 ЕСПБ) поново уписује 
предмете које није положио. Пренос ЕСПБ бодова неположених испита врши се на 
следећи начин: број ЕСПБ бодова неположеног испита се множи са вредношћу 1 ЕСПБ 
који износи 10 евра у динарској противвредности на дан уплате (нпр. пренос ЕСПБ бодова 
за неположени испит који има 5 ЕСПБ студент плаћа 50 евра у динарској противврености 
на дан уплате). 

3. У цену школарине урачуната су предавања, вежбе, консултације, основна литература и 
прва пријава испита.  

4. Друга и следећа пријава испита износи 10 евра по испиту у динарској противвредности на 
дан уплате.  

5. Полагање диференцијалних предмета износи 10 евра по испиту у динарској 
противвредности на дан уплате.  

6. Услов за пријаву и полагање испита је редовно измирење доспеле школарине. 
7. Одбрана завршног рада износи 200 евра у динарској противвредности на дан уплате. 
8. Израда дипломе износи 100 евра у динарској противвредности на дан уплате.   

 
V. ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА 

1. При потписивању Предуговора / Уговора о студирању на основним академским 
студијама плаћа се школарина за уписану годину у висини од 300 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Преостали износ студент ће 
измирити у 12 месечних рата у висни од 100 евра.  

2. Уговорени износ школарине студент измирује пре одбране завршног рада. 
 
 

 
 
 

     


