
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 

Број: 1032/4 - XVII 

У  Ч а ч ку  11.5.2018. године 

 

 

Савет Агрономског факултета у Чачку на седници одржаној 15. маја 2018. године разматрао је 

Одлуку Наставно-научног већа факултета бр. 1024/7-XI од 15.5.2018. године,  којом је утврђен 

предлог школарине-ценовник услуга Агрономског факултета у Чачку за школску 

2018/2019.годину, па сагласно чл. 63. Закона о високом образовању и члану 128. Статута 

Факултета ( број: 2811 /1 од 25.11.2017.године- пречишћен текст)   доноси 

 

О Д Л У К У 

о висини школарине-ценовник услуга Агрономског факултета у Чачку 

за школску 2018/2019. годину 

 
 
 

1.  Утврђује се висина школарине-ценовник услуга Агрономског факултета у Чачку за 

школску 2018/19. годину, у следећим износима: 

 
 
I. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

( УПИС И ОБНОВА ГОДИНЕ) 
РСД 

 
1. Трошкови уписа у прву  годину студија ............................................... 1.100,00 
2. Трошкови уписа у другу, трећу и четврту годину и за студенте који 

се финансирају из буџета и за студента који се сам финансира ......... 
  300,00 по 
пренетом 

боду 
(ЕСПБ) 

3. Упис године за самофинансирајуће студенте  ( II, III и IV)    39.000,00 
4. Обнова године за самофинансирајуће студенте ................................... 20.000,00 
5.  Студент који два или више пута обнавља исту годину ....................... 30.000,00 
6. Обнова завршне године студија (бодови завршног рада се не 

узимају у обзир) ....................................................................................... 
300,00 по 

боду 
(ЕСПБ) 

7. Надокнада  предавања и вежби када не испуни до 1/3 предиспитних 
обавеза: 

 

      - за наставу по часу ............................................................................    400,00 
     - за теоријске вежбе по часу ..............................................................    400,00 
     - за практичне вежбе по часу..............................................................    700,00 

8. Овера семестра ван званичног  рока ...................................................... 1.000,00 
9. Овера семестра без једног потписа ........................................................ 2.600,00 
10. Промена студијског програма ................................................................ 5.000,00 



11. Прелаз на нови наставни план ............................................................... 2.000,00 
II. ИСПИТИ ( Основне академске студије)  

1. 
Пријава испита из текуће школске године 
уколико се испит пријављује 1. или 2. пут 

финансирање из 
буџета ........................... 

Не плаћа 
се 

Самофинансирање ....... Не плаћа 
се 

2. 

Пријава истог испита из текуће школске 
године трећи и сваки следећи пут, као и 
пријава испита из претходних година 
студија 

финансирање из 
буџета ........................... 

120,00 

Самофинансирање ....... 350,00 

3.  Пријава испита у обнови године............................................................ 350,00 
4. Полагање испита после три неуспела полагања пред Комисијом на 

захтев студента ........................................................................................ 
 

2.500,00 

4. 
4.1. Завршна 
година 

Пријава истог испита из завршне године, као и 
пријава испита из претходних година студија ....... 

 
1.000,00 

 
5.  Подношење захтева за прелазак са друге високошколске установе .. 5.000,00 
6. Признавање испита са других високошколских установа – по 

испиту....................................................................................................... 
 

750,00 
7. Признавање испита  положених на Агрономском факултету у 

Чачку – по испиту.................................................................................... 
 

400,00 
8. Полагање пријемног испита ...................................................................     5.000,00 
III. 
 

ЗАВРШНИ РАД  ( Основне академске студије)  

1.  Захтев за продужетак рока за израду завршног рада ...........................     1.000,00 
2.  Захтев за поновну пријаву теме за израду завршног рада ...................     5.000,00 
IV. АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  II  СТЕПЕНА  (мастер )  
1.  Упис године на мастер академским студијама- самофинансирајуће 

студије ...................................................................................................... 
 

48.000,00 
2. Обнова године на мастер академским студијама.................................. 20.000,00 
3.  Обнова завршне године мастер академских студија (бодови 

завршног рада и СИР-а се не узимају у обзир)...................................... 
400,00 по 

боду 
(ЕСПБ) 

4. 4.1. Пријава испита на мастер академским студијама уколико се 
испит пријављује 1. или 2. пут ............................................................... 

Не плаћа 
се 

4.2.Пријава истог испита на мастер академским студијама трећи и 
сваки следећи пут и у обнови године .................................................... 

   1.000,00 

5.  Пријава теме, оцена и одбрана завршног рада на мастер 
академским студијама........................................................................... 

 
14.5000,00 

6. Захтев за продужетак рока за израду завршног рада ...........................      1.000,00 
7. Захтев за поновну пријаву теме за израду завршног рада...................      5.000,00 
V. АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ   III СТЕПЕНА  ( докторске)   
1. Упис године докторске  студије- самофинансирајуће студије ........... 100.000,00 
2. Обнова године докторске  студије .........................................................   50.000,00 
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Обнова завршне године докторских студија ........................................ 1.650,00 по 

боду 
(ЕСПБ) 

4. Пријава испита докторске  студије ........................................................   1.000,00 
5. Докторска дисертација Пријава .......................................................... 20.000,00 



Оцена дисертације ........................................ 24.500,00 
Одбрана докторске дисертације ................. 24.500,00 
Захтев за продужетак рока за одбрану 
докторске дисертације (после 3 год. рада), 
чл. 68. Статута Факултета ........................... 

 
 
  15.000,00 

VI. ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА  
1. Испис са Факултета (повлачење докумената) ......................................    5.000,00 

2. 
Уверење о положеним 
испитима 

Активним студентима Факултета ............    1.000,00 
Са програмима ...........................................    1.500,00 
Дипломираним (пасивним и исписаним)  
студентима ................................................. 

   
    2.000,00 

Са програмима ...........................................     2.500,00 
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Издавање уверења о 
завршеним 

Основним академским студијама 
.............. 

2.000,00 

Специјалистичким студијама 
.................... 

2.000,00 

Магистарским студијама 
............................ 

2.000,00 

Мастер академским студијама 
................... 

2.000,00 

Докторским студијама 
................................ 

2.000,00 

4.  Издавање потврде за самофинансирајуће студенте (основне, мастер 
и докторске студије)................................................. ............................. 

  
 500,00 

5.  Издавање дипломе  

Основних студија ...................................... 2.000,00 
Специјалистичких студија ....................... 5.000,00 
Мастер студија .......................................... 3.000,00 
Магистарских студија ............................... 5.000,00 
Дупликат дипломе ..................................... 3.000,00 
Додатак дипломи ....................................... 1.000,00 

6.  Издавање дупликата индекса ................................................................. 2.000,00 
7. Издавање дупликата уверења о положеним испитима ........................ 1.000,00 
8. Издавање осталих ненаведених уверења или потврда ........................ 2.000,00 
IX. СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ- (школарина по години студија - ЕУР 

)** 
 

1. Основне академске студије .................................................................... 1.000 € 
2. Мастер академске студије ...................................................................... 1.500 € 
3.  Докторске  студије .................................................................................. 1.500 € 
XII. ИЗБОР КАНДИДАТА У НАУЧНО И ИСТРАЖИВАЧКО 

ЗВАЊЕ 
 

1. Научно звање ........................................................................................... 60.000,00 
2. Истраживачко звање ............................................................................... 30.000,00 
 

 
 
 
 
 
 



            * Страни држављани плаћају школарину, осим ако међународним споразумом није 

другачије одређено ( чл. 41. Статута Факултета). 

 

Накнада за упис године за основне, мастер и докторске студије за самофинансирајуће 

студенте може се уплатити у три рате, приликом уписа јесењег и пролећног семестра. 

 

 

    2. Ова одлука ступа на снагу 1. О`ктобра 2018.године, када престаје да важи одлука Савета 

факултета  бр. 1414/2 од  26.6.2017. године 
 

 

 

 

 

Достављено:                                                                     

- Студентској служби 

-Архиви                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА                                                                                                      
 

                                                                                                                               др  Горица Пауновић  

 
 
 

 


