
 

 

 
ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА, ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ И ДРУГИХ НАКНАДА ЗА 

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ФАКУЛТЕТ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У 
ШКОЛСКОЈ 2019/2020 ГОДИНИ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА: 

 МАС Планско процесни менаџмент 
 МАС Планско процесни менаџмент – студије на даљину 
 МАС Примењена економија и финансије 
 МАС Примењена економија и финансије – студије на даљину 

 
 
I. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС  

A) ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ уз пријаву подносе и следећу документацију: 
 оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању 
 извод из матичне књиге рођених 
 уверење о држављанству 
 две фотографије 
 копија личне карте (или очитана лична карта у случају да лична карта има чип) 

B) ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СТЕКЛИ У 
ИНОСТРАНСТВУ 
 нострификована диплома о завршеном  претходном нивоу високог образовања 
 општа документација као за држављане Републике Србије 

C) СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ уз пријаву подносе и следећу документацију: 
 нострификована диплома о завршеном  претходном нивоу високог образовања 
 уверење о држављанству 
 потврда о здравственом осигурању за школску 2019/2020  годину 
 фотокопија пасоша 
 две фотографије 

 
II. ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

Мастер академске студије трају 2 (две) године, обима 120 ЕСПБ бодова. 
Настава у школској години остварује се по семестрима.  
 

III. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  : 
1. Школарина за мастер академске студије на годишњем нивоу у пуном износу 

износи 1300 евра за стицање 60 ЕСПБ бодова. У складу са економском ситуацијом 
и материјалним могућностима студента, прoсeчнoм oцeнoм студирaњa и другим 
критeриjумимa у појединим случајевима Декан факултета 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.  

1) Студент који се определи за све предмете из студијског програма плаћа пун 
износ школарине. Уколико је студент стекао услов за упис у наредну школску 
годину (најмање 37 ЕСПБ), плаћа пун износ школарине и пренос бодова 
неположених испита из претходне године студија, при чему вредност 1 ЕСПБ 
који се преноси износи 10 евра (нпр. пренос ЕСПБ за неположени испит који 
носи 12 ЕСПБ студент плаћа 120 евра). 

2) Студент који се определио за део предмета из студијског програма плаћа 
школарину обрачунату према предметима за које се определио, при чему је 
вредност бода једнака количнику пуног износа школарине и 60 ЕСПБ, вредност 
1 ЕСПБ износи 21,67 евра (1300/60=21,67 евра). Студент који се определи за 
број бодова мањи од 60 ЕСПБ бодова по години, нема право на остварење 
попуста и плаћања на рате, и остатак бодова које није оставарио у текућој 
школској години преноси у наредну школску години и плаћа вредност пренетог  
1 ЕСПБ бода 21,67 евра. (нпр. пренос ЕСПБ за неположени испит који носи 12 
ЕСПБ студент плаћа 260,04 евра). 

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 (не оствари најмање 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, како је описано у 
претходним тачкама 1) и 2) – пренос ЕСПБ бодова траје једну школску годину. 

3. У цену школарине урачуната су предавања, вежбе, консултације, основна 
литература дoступнa у библиoтeци Факултета, Moodle плaтфoрми/у eлeктрoнскoм 
oблику или штaмпaнoм oблику, прва пријава испита и прво тестирање мастер рада 
на плагијат.  

4. Друга и следећа пријава испита износи 10 евра по испиту.  

5. Накнада за поништавање оцене добијене на испиту износи 10 евра. 

6. Накнада за полагање испита пред комисијом износи 30 евра. 

7. Пријава и полагање диференцијалних предмета износи 10 евра по испиту.  

8. Пријава испита после рока за пријаву износи 10 евра по испиту. 

9. Пријава и одбрана мастер рада износи 500 евра. 

10. Пријава и одбрана мастер рада по истеку апсолвентског стажа у трајању од 6 
месеци, тј. за период 01.11.-30.04. и 01.05-30.10., износи 200 евра (апсолвентски 
стаж траје годину дана од завршетка школске године у којој је први пут уписана 
последња година студија).  

11. Тестирање мастер рада на плагијат 2. пут износи 50 евра. 

12. Израда дипломе износи 100 евра.   

13. Услов за издавање потврда и уверења из надлежности Факултета су измирена сва 
доспела потраживања Факултета по основу школарине. За издавање 



 

 

потврде/уверења ради добијања визе или Work&Travel је измирење школарине у 
целокупном износу. 

14. Издавање уверења о дипломирању износи 20 евра. 

15. Издавање уверења о положеним испитима износи 20 евра. 

16. Издавање индекса износи 1000 динара. 

17. Издавање дупликата индекса (осим за завршну годину студија) износи 50 евра. 

18. Издавање дупликата индекса за завршну годину студија износи 100 евра. 

19. Накнада за промену студијског програма (укључено издавање новог индекса) 
износи 100 евра. 

20. Накнада за испис са Факултета износи 50 евра. 

21. Накнада за издавање копије студијског програма износи 10 евра по испиту, тј. 35 
евра за копију целокупног студијског програма. 

22. Депозит за издавање докумената на реверса роком враћања од 30 дана износи 50 
евра (уколико студент у року од 30 дана врати преузета документа депозит се 
враћа). 

 
IV. ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА 

1.  Студенти који се први пут уписују на Факултет, студенти који уписују наредну 
годину студија или виши ниво студија (МАС), студенти који прелазе на Факултет са 
других високошколских установа уколико испуне услове за упис и упишу се до 
краја јула 2019. године висина школарине износи 1200 евра. Студенти који су статус 
студента Факултета стекли у некој од школских година које претходи школској 
2019/2020 години (студенти који уписују наредну годину или виши ниво студија) 
могу остварити право на плаћање повлашћене цене школарине под условом да су 
измирили све финансијске обавезе из претходног периода. 

2.  Висина школарине за децу палих бораца износи 1000 евра. 
 

V. ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ: 
1. 10% за плаћање школарине одједном; 
2. Плаћање на рате без камате – за уплате до 10. у месецу у складу са динамиком 

отплате; 
3. Школарина за друго дете из исте породице на Факултету – 50% попуста; 
4. Школарина за треће дете из исте породице на Факултету – бесплатна; 
5. Овера семестра – без накнаде; 
6. Прва пријава испита – без наканде; 
7. Прво тестирање мастер рада на плагијат – без накнаде. 

 

VI. ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА 

1. При потписивању Предуговора / Уговора о студирању на мастер 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 на рате, у складу са динамиком отплате.  

2. Динамика отплате на рате је дефинисана тако да почиње да се плаћа наредног месеца 
након уписа и плаћања уписнине, а најкасније до месеца септембра текуће године. 



 

 

3. Крајњи рок за измирење школарине за текућу школску годину је септембар месец 
наредне године. 

4. Уговорени износ школарине студент је дужан да измири пре одбране мастер рада. 
 
Студенту неће бити дозвољено полагање испита у појединим испитним роковима, као ни 
полагање колоквијума, нити издавање потврда и уверења, испис и пружање других услуга 
на студијама, уколико није измирио све доспеле финансијске обавезе према Факултету 
сходно предвиђеним роковима, а у складу са Одлуком о висини школарине и других 
накнада за услуге које пружа Факултет. 
 
НАПОМЕНА: Сви износи исказани у еврима плаћају се у динарској противвредности 
по средњем куру НБС на дан уплате. 


