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Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 63. ст. 1. 

тач.14. Закона о високом образовању и чл. 57. ст. 1. тач. 22. Статута Факултета, на 

предлог декана Факултета, број 148 од 27.01.2023. године, на седници одржаној 

09.02.2023. године, донео је 

  

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ВИСИНИ ТРОШКОВА СТУДИЈА И ВРСТИ И ВИСИНИ ДРУГИХ НАКНАДА 

НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују врсте и висина накнада које нису обухваћене 

школарином, у оквиру остваривања студијског програма. 

Сви тeрмини кojимa су у oвoм Правилнику oзнaчeни пoлoжajи, прoфeсиje, oднoснo 

зaнимaњa и звaњa, изрaжeни у грaмaтичкoм мушкoм рoду, пoдрaзумeвajу прирoдни 

мушки и жeнски рoд лицa нa кoja сe oднoсe. 

 

Члан 2. 

За административне и друге трошкове који нису обухваћени школарином, Факултет 

наплаћује накнаде прописане овим Правилником и то за: 

1. административне трошкове у вези са уписом на студије; 

2. уписнину (административни трошкови првог уписа на студијски програм за 

самофинансирајуће студенте); 

3. обнову године; 

4. признавање испита положених на другим факултетима; 

5. испис са факултета; 

6. поновно стицање статуса студента; 

7. промену студијског програма или модула; 

8. промену изборног предмета; 

9. пријаву испита, осим у два узастопна редовна испитна рока по одслушаној 

настави; 

10. пријаву испита у ванредном испитном року, пријаву испита по истеку рока за 
пријављивање и одлагање испита уз сагласност наставника; 

11. полагање испита пред комисијом; 
12. поништавање уписане оцене; 
13. одбрану завршног рада у року краћем од прописаног; 
14. издавање оригинала и дупликата докумената; 
15. издавање докумената на реверс; 
16. друге сличне услуге прописане овим Правилником. 

 

Члан 3. 

Вредност ЕСПБ за све нивое студија, одређује се према обрасцу:  

 одишња школарина

   ЕСПБ
 

Студенти свих нивоа студија чије се студије финансирају из буџета, који у 

наредној школској години полажу испите из претходних година, накнаду за слушање 

и полагање испита плаћају према броју пренетих ЕСПБ. 
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Члан 4. 

Износ школарине и врста и висина других накнада на основним академским 

студијама Факултета, дати су у следећој табели. 
 

РБ. ВРСТЕ НАКНАДА ТРОШКОВА ИЗНОС У РСД 

УПИС И СТАТУС 

1 Трошкови спровођења конкурса по студијском програму 7.000 

2 Документација за упис 700 

3 Трошкови приговора на ранг листу 1.000 

4 Трошкови жалбе на решење по приговору 1.500 

5 Школарина на првој години студија 96.000 

6 Вредност ЕСПБ на свим годинама студија 1.600 

7 Школарина поновљене и виших година студија  Према броју 
ЕСПБ 

8 Признавање испита положених на другим домаћим факултетима 2.000 

9 Признавање испита положених на страним факултетима 6.000 

10 Испис са факултета 6.000 

11 Поновно стицање статуса студента 10.000 

12 Промена студијског програма или модула (први пут) 6.000 

13 Промена студијског програма или модула (други пут) 10.000 

14 Промена изборног предмета након две недеље од почетка наставе 3.000 

ИСПИТИ 

15 Пријава испита у редовном испитном року, осим у два узастопна 

редовна испитна рока по одслушаној настави 700 

16 Пријава испита у ванредном испитном року 1.200 

17 Додатна надокнада за пријаву испита по истеку рока за пријављивање  1.000 

18 Додатна надокнада за одлагање испита уз сагласност наставника 1.500 

19 Додатна надокнада за пријаву испита који се полаже више од три пута  600 

20 Полагање испита пред комисијом 1.900 

21 Поништавање уписане оцене (на захтев студента) 1.900 

22 Накнада за одбрану завршног рада у року краћем од прописаног (на 
захтев студента) 4.000 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

23 Издавање уверења о положеним испитима за активне студенте  1.500 

24 План и програм (по предмету) 1.000 

25 Издавање потврде о студирању лицима која нису регулисала статус или 

им је престао статус студента 2.200 

26 Издавање уверења о положеним испитима лицима која нису регулисала 

статус или им је престао статус студента 3.000 

27 Издавање уверења о дипломирању 3.000 

28 Издавање дипломе и додатка дипломи 6.000 

29 Издавање дупликата уверења о дипломирању 2.200 

30 Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи 5.500 

31 Издавање дупликата индекса 3.000 

32 Издавање докумената на реверс (осим у случају конкурисања за 

студентски дом) 2.000 

33 Издавање уверења о еквиваленцији дипломе стечене на основним 

студијама са дипломом мастер академских студија 4.000 
 

Члан 5. 

Вредност пренетих ЕСПБ из претходних година основних академских студија, за 

наставне предмете које је студент већ одслушао на основним академским студијама, 

умањује се за  20%. 
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Студенти основних академских студија којима је након завршетка последњег 

испитног рока у текућој школској години, преостала само одбрана завршног рада, 

ослобађају се плаћања накнаде за упис поновљене године, уколико завршни рад 

одбране закључно са 31. 10. текуће године. 

 

Члан 6. 

Студент који је изгубио статус студента у трајању од најмање једне школске 

године, ослобађа се обавезе плаћања неуплаћеног износа школарине за школску 

годину у којој је имао статус студента. 

Студент из става 1. овог члана нема право на умањење вредности пренетих ЕСПБ у 

школској години у којој поново стиче статус студента. 

 

Члан 7. 

Страни студенти који наставу на основним академским студијама слушају на српском 

језику, плаћају школарину за упис на прву годину студија у износу од 1.020 евра, а 

школарину за упис на остале године студија према броју уписаних ЕСПБ чија је 

вредност 17 евра. 

Студенти из става 1. овог члана, школарину плаћају у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

Студенти из става 1. овог члана остале накнаде плаћају у истим износима као 

домаћи студенти основних академских студија. 

 

Члан 8. 

Школарина на свим годинама основних академских студија се плаћа у осам рата, у 

складу са динамиком коју утврди Факултет, која се објављује на сајту Факултета. 

Студент може платити школарину одједанпут или на мање од осам рата. 

Студент који не измирује школарину у складу са ставом 1. и 2. овог члана, не 

може пријавити нити полагати преостале испите утврђене студијским програмом нити 

бранити завршни рад. 

 

Члан 9. 

Студенти основних студија који обнављају апсолвентски стаж или обнављају трећу 

годину студија ради стицања звања економиста, плаћају накнаду у следећем износу: 

1. студент који има до 3 неположена испита, у износу од 15.000 динара; 

2. студент који има 4 и више неположених испита, у износу од 30.000 динара. 

Студенти основних студија којима је након завршетка последњег испитног рока у 

текућој школској години преостала само одбрана дипломског рада плаћају школарину 

у износу од 6.000 динара. 

За стицање звања економиста, студенти основних студија плаћају накнаду у износу 

од 30.000 динара. 

 

Члан 10. 

Трошкови обнове апсолвентског стажа за студенте основних студија плаћају се у 

четири рате, у складу са динамиком коју утврди Факултет, која се објављује на сајту 

Факултета. 

Студент може платити трошкове из става 1. овог члана одједанпут, приликом 

уписа или обнове апсолвентског стажа, или  на мање од четири рате. 

Студент који не измирује трошкове у складу са ставом 1. и 2. овог члана не може 

пријавити нити полагати преостале испите утврђене студијским програмом нити 

бранити завршни рад. 
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Члан 11. 

Износ школарине и врста и висина других накнада на мастер академским студијама 

Факултета, дати су у следећој табели. 
 

РБ. НАКНАДЕ ТРОШКОВА Износ у РСД 

УПИС И СТАТУС 

1 Трошкови спровођења конкурса по студијском програму 5.000 

2 Документација за упис 700 

3 Накнада за полагање пријемног испита 10.000 

4 Трошкови приговора на ранг листу 1.000 

5 Трошкови жалбе на решење по приговору 1.500 

6 Школарина  114.000 

7 Вредност ЕСПБ 1.900 

8 Испис са факултета 6.000 

9 Промена изборног предмета након почетка наставе 6.000 

ИСПИТИ 

10 Пријава испита у редовном испитном року, осим у два узастопна редовна 
испитна рока по одслушаној настави 3.000 

11 Пријава испита у ванредном испитном року 4.000 

12 Додатна надокнада за пријаву испита по истеку рока за пријављивање  1.000 

13 Додатна надокнада за одлагање испита уз сагласност наставника 1.500 

14 Додатна надокнада за пријаву испита који се полаже више од три пута  600 

15 Поништавање уписане оцене (на захтев студента) 1.900 

16 Накнада за одбрану завршног рада у року краћем од прописаног (на захтев 

студента) 4.000 

17 Продужење рока за предају завршног рада (на захтев студента) 10.000 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

18 Издавање уверења о положеним испитима за активне студенте  1.500 

19 План и програм (по предмету) 1.000 

20 Издавање потврде о студирању лицима која нису регулисала статус или им 

је престао статус студента 2.200 

21 Издавање уверења о положеним испитима лицима која нису регулисала 

статус или им је престао статус студента 3.000 

22 Издавање уверења о завршеним мастер академским студијама 4.500 

23 Издавање дипломе и додатка дипломи 6.000 

24 Издавање дупликата уверења о завршеним мастер академским студијама 2.200 

25 Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи 5.500 

26 Издавање дупликата индекса 3.000 

 

Члан 12. 

Првоуписани студенти мастер академских студија који до 30. 09. уписане текуће 

школске године предају укоричен мастер рад, у наредној школској години ослобађају 

се плаћања пренетих ЕСПБ по основу мастер рада. 

Првоуписани студенти мастер академских студија који до 31. 10. уписане текуће 

школске године предају укоричен мастер рад, у наредној школској години ослобађају 

се плаћања 50% пренетих ЕСПБ по основу мастер рада. 

 

Члан 13. 

Студентима мастер академских студија који су изгубили статус студента, након 

поновног стицања статуса студента умањује се школарина за износ пропорционалан 

броју признатих ЕСПБ. 
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Члан 14. 

Страни студенти који наставу на мастер академским студијама слушају на српском 

језику, плаћају школарину за упис на прву годину студија у износу од 1.140 евра, а 

школарину за упис на остале године студија према броју уписаних ЕСПБ чија је 

вредност 19 евра. 

Студенти из става 1. овог члана, школарину плаћају у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

Студенти из става 1. овог члана остале накнаде плаћају у истим износима као 

домаћи студенти мастер академских студија. 

 

Члан 15. 

Школарина на мастер академским студијама плаћа се у десет рата, у складу са 

динамиком коју утврди Факултет, која се објављује на сајту Факултета. 

Студент може платити школарину одједанпут или на мање од десет рата. 

Студент који не измирује школарину у складу са ставом 1. и 2. овог члана, не 

може пријавити нити полагати преостале испите утврђене студијским програмом нити 

бранити мастер завршни рад. 

 

Члан 16. 

Студенти мастер академских студија који су запослени на Факултету у 

сарадничком звању, ослобођени су плаћања школарине и осталих накнада на мастер 

академским студијама Факултета.  

Студенти мастер академских студија који су ангажовани на Факултету као 

сарадници ван радног односа (демонстратори), плаћају 30% школарине. 

Студенти из става 2. овог члана имају обавезу плаћања пуног износа школарине 

уколико на сопствени захтев раскину уговор о ангажовању са Факултетом. 

 

Члан 17. 

Износ школарине и врста и висина других накнада на докторским академским 

студијама Факултета, дати су у следећој табели. 
 

РБ. КАТЕГОРИЈА СТУДЕНАТА Износ у РСД 

УПИС И СТАТУС 

1 Трошкови спровођења конкурса 20.000 

2 Документација за упис 700 

3 Накнада за полагање квалификационог испита (по предмету) 12.000 

4 Трошкови приговора на ранг листу 1.000 

5 Трошкови жалбе на решење по приговору 1.500 

6 Школарина на првој години студија  150.000 

7 Вредност ЕСПБ 2.500 

8 Обнова прве године студија за студенте који су студије уписали 2021. и 
касније 

Према броју 
ЕСПБ 

9 Упис друге године студија за студенте који су студије уписали 2021. и 

касније 

Према броју 

ЕСПБ 

10 Прва обнова друге године студија, са свим положеним испитима, за 
студенте који су студије уписали 2021. и касније Не плаћа се  

11 Друга и свака наредна обнова друге године студија за студенте који су 

студије уписали 2021. и касније 

Према броју 

ЕСПБ 

12 Први упис треће године студија, без пренетих ЕСПБ из претходних 
година студија, након највише једанпут обновљене друге године студија, 

за студенте који су студије уписали 2021. и касније Не плаћа се 
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13 Упис друге и треће године студија за студенте који су студије уписали 

2020. и раније 

Према броју 

ЕСПБ 

14 Обнова прве и друге године студија за студенте који су студије уписали 
2020. и раније 

Према броју 
ЕСПБ 

15 Прва обнова завршне године студија, без пренетих ЕСПБ Не плаћа се 

16 Друга и свака наредна обнова завршне године студија, без пренетих 

ЕСПБ  50.000 

17 Признавање испита положених на другим домаћим факултетима 6.000 

18 Испис са факултета 6.000 

19 Промена модула 30.000 

20 Промена наставног плана 10.000 

21 Промена изборног предмета након почетка наставе 8.000 

ИСПИТИ 

22 Пријава испита у редовном испитном року, осим у два узастопна 

редовна испитна рока по одслушаној настави 5.500 

23 Пријава испита у ванредном испитном року 7.000 

24 Додатна надокнада за пријаву испита по истеку рока за пријављивање  1.000 

25 Додатна надокнада за одлагање испита уз сагласност наставника 1.800 

26 Додатна надокнада за пријаву испита који се полаже више од три пута  600 

27 Поништавање уписане оцене  1.900 

28 Промена менторске комисије / ментора 10.000 

29 Трошкови прелиминарне провере докторске дисертације на плагијаризам  6.000 

30 Продужење рока за одбрану докторске дисертације 40.000 

31 Трошкови оглашавања одбране докторске дисертације 5.000 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

32 Издавање уверења о положеним испитима за активне студенте  1.500 

33 План и програм (по предмету) 1.000 

34 Издавање потврде о студирању лицима која нису регулисала статус или 

им је престао статус студента 2.200 

35 Издавање уверења о положеним испитима лицима која нису регулисала 

статус или им је престао статус студента 3.000 

36 Издавање уверења о завршеним докторским студијама 6.000 

37 Издавање додатка дипломи 10.000 

38 Издавање дупликата уверења о завршеним докторским студијама 2.200 

39 Издавање дупликата додатка дипломи 5.500 

40 Издавање дупликата индекса 3.000 
 

Члан 18. 
Страни студенти који наставу на докторским академским студијама слушају на 

српском језику, плаћају школарину за упис на прву годину студија у износу од 2.100 
евра, а школарину за упис на остале године студија према броју уписаних ЕСПБ чија је 
вредност 35 евра. 

Студенти из става 1. овог члана, школарину плаћају у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

Студенти из става 1. овог члана остале накнаде плаћају у истим износима као 
домаћи студенти докторских академских студија. 

 

Члан 19. 
Трошкови докторских академских студија плаћају се у осам рата, у складу са 

динамиком коју утврди Факултет, која се објављује на сајту Факултета. 
Студент може платити школарину одједанпут или на мање од осам рата. 
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Студент који не измирује трошкове студија у складу са ставом 1. и 2. овог члана, не 
може пријавити нити полагати преостале испите утврђене студијским програмом нити 
бранити докторску дисертацију. 

Члан 20. 

Студенти докторских академских студија који су запослени на Факултету у 

сарадничком звању, ослобођени су плаћања школарине и осталих накнада на 

докторским академским студијама Факултета.  

Студенти из става 1. овог члана имају обавезу плаћања пуног износа школарине и 

осталих накнада (укључујући оне чијег плаћања су били ослобођени) уколико на 

сопствени захтев раскину уговор о ангажовању са Факултетом у року краћем од шест 

година од уписа докторских академских студија. 

Запослени на Факултету у сарадничком звању, који су на предлог Катедре, а по 

одлуци Наставно-научног већа Факултета уписали докторске академске студије на 

другом факултету, имају право на надокнаду 2/3 трошкова школарине по години студија. 

 

Члан 21. 

Висина накнада за стицање истраживачких и научних звања дата је у следећој табели. 
 

РБ. КАТЕГОРИЈА СТУДЕНАТА Износ у РСД 

1 Стицање истраживачког звања истраживач - приправник 10.000 
2 Стицање истраживачког звања истраживач - сарадник 32.000 
3 Стицање научног звања научни сарадник 48.000 
4 Стицање научног звања виши научни сарадник 72.000 
5 Стицање научног звања научни саветник 96.000 

 

Члан 22. 

Студенти докторских академских студија који су запослени на Факултету у 

сарадничком или истраживачком звању или су ангажовани као сарадници ван радног 

односа (демонстратори), ослобађају се плаћања накнаде за избор у истраживачко 

звање. 

Запослени наставници на Факултету, ослобађају се накнаде за избор у научно звање. 

 

Члан 23. 

Студенткиња којој мирују права и обавезе због одржавања трудноће, учешћа у 

поступку биомедицински потпомогнутог оплођења и неге детета до годину дана 

живота, ослобађа се плаћања надокнада за пријаву испита. 

 

Члан 24. 

У години у којој је имао смртни случај у ужој породици, студент може бити 

ослобођен плаћања школарине, односно преостале школарине, основних или мастер 

академских студија. 

Студент може бити ослобођен плаћања до 60 ЕСПБ. 

Молбу са доказом, студент подноси Служби за наставна и студентска питања.  

Решење о ослобађању од школарине доноси декан, односно продекан за финансије. 

 

Члан 25. 

Студент који се испише са Факултета, има право на повраћај уплаћене школарине, 

уколико захтев за испис поднесе пре почетка школске године (до 01. 10.), с тим да 

Факултет задржава административне трошкове исписа. 
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Члан 26. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Библиотеци и на 

сајту Факултета, а примењује се почев од 31.03.2023. године. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о висини 

трошкова студија и врсти и висини других накнада на Економском факултету у 

Крагујевцу, број 1905/2 од 07.07.2015. године, број 2445/2 од  25.09.2015. године, број 

555/8 од 10.03.2016. године, број 960/2 од 18.04.2016. године, број 2430/4 од 01.10.2018. 

године, број 550/4 од 11.03.2019. године, број 1125/4 од 10.05.2019. године, број 2650/2 

од 30.09.2019. године, број 200/3 од 04.02.2021. године и број 2222/3 од 16.09.2021. 

године. 

 

 САВЕТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, број 175/2 од 

09.02.2023. године.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Биљана Јовковић, с.р. 

Доставити: 
- Библиотеци Факултета 

- Служби за ИК подршку 
- Продекану за финансије 

- Служби за мате.-фина. пословње 

- Служби за наставна и студентска питања 
- Архиви Савета 

 


