06-03 бр. 2/25
17.09.2021

Поводом предлога Декана Факултета а на основу члана 54. Статута, Савет Факултета на седници
одржаној 17.09.2021. године, једногласно доноси следећу
ОДЛУ КУ
о висини школарине и других накнада за услуге које Факултет пружа студентима у оквиру студијских програма
докторских академских, студија за школску 2021/2022. годину
Ценовници за држављане Републике Србије
Докторске академске студије
Редни
број
1.

2.

Назив активности

Нови износ за 2021/2022. [РСД]

Школарина за студијски програм:
Информациони системи и квантитативни менаџмент
Менаџмент
Менаџмент здравственог система
Пријава на конкурс и полагање пријемног испита за
Један студијски програм
Два студијска програма
Три студијска програма
Упис наредне године:

3.

Бодови који се уписују први пут
Бодови који се поново уписују

4.

Индекс и обрасци
Пријава испита:

5.

Прва и друга пријава сваког испита
Трећа и даље пријаве сваког испита
Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по
предмету)
Полагање испита пред комисијом
На захтев студента
На основу одлуке Декана
Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним
испитима (по докторирању)
Издавање уверења о положеним испитима (у току студија)
Издавање дупликата
Индекса
Уверења о докторирању
Издавање стандардних уверења о статусу студента
Издавање нестандардних потврда и уверења
Накнада за привремено издавање личних докумената
Исписивање студента
Промена изборног предмета
Накнадна пријава испита (додатни трошкови)
Поништавање испита (ван статутарног рока)
Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа)
Подношење захтева за продужење рока за завршетак
студија или статус мировања, ван утврђеног рока
Издавање уверења о положеним испитима које се издаје
студенту који није уписан у текућу школску годину
(неактиван, исписан, дипломирао)
Промена студијског подручја (уколико на студијском
изборном подручју има места)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

288.000,оо (1*)
288.000,оо (1*)
288.000,оо (1*)
13.000,оо
20.000,оо
25.000,оо

ЕСПБ х 4.800,оо
ЕСПБ х 3.600,оо
3.650,оо
Без накнаде
3.000,оо
3.000,оо
6.000,оо
Без накнаде
Без накнаде
2.000,оо
3.000,оо
3.000,оо
Без накнаде
3.000,оо
Без накнаде
2.000,оо
4.000,оо
3.000,оо
3.000,оо
12.000,оо
5.000,оо
2.000,оо
24.000,оо
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Студент на име школарине уплаћује Факултету наврдени износ једнократно или у 5 рата, и то:

(1*)

Износ
школарине
1. рата
2. рата
3. рата
4. рата
5. рата
Редни
број
1.
2.

288.000,оо
88.000,оо
50.000,оо
50.000,оо
50.000,оо
50.000,оо

приликом уписа,
до 10.01.2022. године,
до 10.03.2022. године,
до 10.05.2022. године,
до 10.07.2022. године.

Назив активности
Пријава на конкурс и полагање пријемног испита за
Један студијски програм
Два студијска програма
Три студијска програма
Индекс и обрасци

Износ за 2021/2022.
[РСД]
13.000,оо
20.000,оо
25.000,оо
3.650,оо

Висина школарине и других надокнада за услуге које пружа Факултет студентима у оквиру програма
докторских студија за школску 2021/22. годину за стране држављане уколико слушају наставу на
српском језику
Редни
Нови износ за 2021/2022.
Назив активности
број
[ЕУРА]
Школарина за студијски програм:
Информациони системи и квантитативни менаџмент
5.000,оо (1*)
1.
Менаџмент
5.000,оо (1*)
Менаџмент здравственог система
5.000,оо (1*)
2.

Пријава на конкурс и полагање пријемног испита

250,оо

Упис наредне године:
3.

Бодови који се уписују први пут
Бодови који се поново уписују

4.

Индекс и обрасци
Пријава испита:

5.

Прва и друга пријава сваког испита
Трећа и даље пријаве сваког испита
Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету)
Полагање испита пред комисијом
На захтев студента
На основу одлуке Декана
Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима (по
докторирању)
Издавање уверења о положеним испитима (у току студија)
Издавање дупликата (индекса, уверења)
Издавање стандардних уверења о статусу студента
Издавање нестандардних потврда и уверења
Накнада за привремено издавање личних докумената
Исписивање студента
Промена изборног предмета
Накнадна пријава испита (додатни трошкови)
Поништавање испита (ван статутарног рока)
Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа)
Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус
мировања, ван утврђеног рока
Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који
није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2

ЕСПБ х 45,оо
ЕСПБ х 35,оо
50,оо
Без накнаде
50,оо
50,оо
100,оо
Без накнаде
Без накнаде
50,оо
50,оо
Без накнаде
100,оо
Без накнаде
50,оо
50,оо
50,оо
50,оо
150,оо
100,оо
50,оо

21.

Промена студијског подручја (уколико на студијском изборном
подручју има места)

300,оо

(7*) Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Редни
број
1.

Назив активности
Пријава на конкурс и полагање пријемног испита за
Индекс и обрасци

2.

Износ за 2021/2022.
[ЕУРА]
250,оо
50,оо

Висина школарине и других надокнада за услуге које пружа Факултет студентима у оквиру програма
докторских студија за школску 2021/22. годину за стране држављане уколико слушају наставу на
енглеском језику
Редни
Нови износ за
Назив активности
број
2021/2022. [ЕУРА]
Школарина за студијски програм:
Информациони системи и квантитативни менаџмент
7.500,оо (1*)
1.
Менаџмент
7.500,оо (1*)
Менаџмент здравственог система
7.500,оо (1*)
2.

Пријава на конкурс и полагање пријемног испита за

250,оо

Упис наредне године:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Бодови који се уписују први пут
Бодови који се поново уписују
Индекс и обрасци
Пријава испита:

ЕСПБ х 45,оо
ЕСПБ х 35,оо
50,оо

Прва и друга пријава сваког испита
Трећа и даље пријаве сваког испита
Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету)
Полагање испита пред комисијом
На захтев студента
На основу одлуке Декана
Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима
(по докторирању)
Издавање уверења о положеним испитима (у току студија)
Издавање дупликата (индекса, уверења)
Издавање стандардних уверења о статусу студента
Издавање нестандардних потврда и уверења
Накнада за привремено издавање личних докумената
Исписивање студента
Промена изборног предмета
Накнадна пријава испита (додатни трошкови)
Поништавање испита (ван статутарног рока)
Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа)
Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или
статус мировања, ван утврђеног рока
Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који
није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан,
дипломирао)
Промена студијског подручја (уколико на студијском изборном
подручју има места)

3

Без накнаде
50,оо
50,оо
100,оо
Без накнаде
Без накнаде
50,оо
50,оо
Без накнаде
100,оо
Без накнаде
50,оо
50,оо
50,оо
50,оо
150,оо
100,оо
50,оо
300,оо

Редни
број
1.
2.

Назив активности
Пријава на конкурс и полагање пријемног испита за
Индекс и обрасци

Износ за 2021/2022.
[ЕУРА]
250,оо
50,оо

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФАКУЛТЕТА
Проф. др Милан Мартић

4

