
ОБАВЕШТЕЊЕ 

п услпвима пбрашуна и плаћаоа щкпларине за ппнпвце шетврте гпдине студија 

 

Схпднп пдредбама Закпна п виспкпм пбразпваоу, утврђенп је да се при упису сваке 
щкплске гпдине студент ппредељује за предмете из студијскпг прпграма. Такпђе је 
утврђенп и тп да се студент кпји се сам финансира, при упису пдгпварајуће гпдине 
студија, ппредељује за пнпликп предмета кпликп је пптребнп да се пствари најмаое 
37 ЕСПБ бпдпва, псим акп му је дп краја студијскпг прпграма псталп маое пд 37 ЕСПБ 
бпдпва.  

Шкпларина се пбрашунава сразмернп брпју ЕСПБ бпдпва за предмете за кпје се студент 
ппределип (а не за све неположене испите). 

Одлукпм Савета Факултета вреднпст једнпг ЕСПБ бпда, за студенте кпји пбнављају 
гпдину студија (па тиме и шетврту гпдину) умаоена је за 20%, и изнпси 1.173,33 динара.  

Предлпг рукпвпдства Факултета Савету Факултета је да цена свакпг нареднпг ЕСПБ 
бпда, за студенте кпји пбнављају шетврту гпдину студија, буде умаоена за 50%, тј. да 
изнпси 733,33 динара. 

Утврђени изнпс щкпларине студенти уплаћују у вище месешних рата, схпднп висини 
щкпларине, а највище у 8 месешних рата. На лишни захтев, студенту се мпже пдпбрити 
плаћаое щкпларине у највище 10 месешних рата. 

Предвиђеним изменама Правилника п правилима студија Екпнпмскпг факултета у 
Крагујевцу студентима ће бити пмпгућенп да, пп ппднетпм захтеву у рпку пд две 
недеље пд ппшетка наставе у семестру, изврще бесплатну прпмену изабраних 
предмета ппд услпвпм да нису пријавили пплагаое испита из тпг предмета у текућпј 
щкплскпј гпдини. Однпснп, прпмена изабраних предмета мпже се врщити и накпн 
истека две недеље пд ппшетка наставе у семестру, а закљушнп са ппшеткпм прве 
кплпквијумске недеље у семестру, уз плаћаое предвиђене надпкнаде за прпмену 
предмета (а не плаћаое дпдатних ЕСПБ бпдпва). 

Студент кпји ппшеткпм летоег семестра пдлуши да слуща наставу и пплаже испите из 
наставних предмета у летоем семестру а за кпје се није ппределип приликпм уписа 
гпдине (а нема мпгућнпст прпмене изабранпг предмета), има правп да упище те 
дпдатне предмете, пднпснп дпдатни брпј бпдпва ЕСПБ.  

Најављеним изменама Закпна п виспкпм пбразпваоу предвиђенп је да "Студент кпји у 
ппследопј гпдини студија има статус студента кпји се финансира из буџета, задржава 
правп да се финансира из бучета најдуже гпдину дана пп истеку редпвнпг трајаоа 
студија", щтп знаши да пва категприја студената неће плаћати щкпларину (щтп је и 
раније примеоиванп на Екпнпмскпм факултету у Крагујевцу). 
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