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Број: 217/21 

Датум: 21.04.2021. године 

 

На основу чл. 63., 67. и 71. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 

27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), чл. 85. – 88. Статута Факултета за пословне 

студије и право Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду, Старо сајмиште 29 (У даљем 

тексту: Факултет), Савет Факултета је на седници одржаној 21.04.2021. године донео следећу  

 

 

О Д Л У К У 

о цени школарине за школску 2021/22. годину 

 

 

1. Школарина за једну годину основних академских студија за студенте који се уписују на 

Факултет износи 1200 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита, 

издавања потврда и др. Цена пријаве и одбране дипломског рада и издавање дипломе износи 

300 евра. 
 

2. Студенти који се упишу на 3. годину основних академских студија, у обавези су да на име 

полагања диференцијалних испита (испити са ранијих година студија у односу на ону на коју 

се уписују) плате износ од укупно 100 евра за све диференцијалне испите који су одређени 

решењем о признавању испита. 
 

3. Студенти који се упишу на 4. годину основних академских студија, у обавези су да на име 

полагања диференцијалних испита (испити са ранијих година студија у односу на ону на коју 

се уписују) плате износ од укупно 200 евра за све диференцијалне испите који су одређени 

решењем о признавању испита. 
 

4. Школарина мастер академских студија за студенте који се уписују на Факултет износи 1800 

евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита, издавања потврда и др. 

Цена пријаве и одбране мастер рада и издавање дипломе износи 300 евра. 
 

5. Школарина за једну годину докторских академских студија за студенте који се уписују на 

Факултет износи 2000 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита, 

издавања потврда и др. Пријава и одбрана докторске дисертације и издавање дипломе за 

студенте докторских академских студија износи 2000 евра. 

Одлука Универзитета о давању сагласности на урађену тему докторске дисертације износи 500 

евра. 
 

6. Школарина за једну годину основних академских студија за иностране студенте који се 

уписују на Факултет износи 1500 евра. У цену школарине урачунати су трошкови уписа, 

пријаве испита, издавања потврда и др. Пријава и одбрана дипломског рада и издавање 

дипломе износи 300 евра.  
 

7. Школарина за једну годину основних академских студија за иностране студенте који се 

уписују на Факултет а којима Факултет, поред услуга наведених у тачки 6., покрива трошкове 

нострификације диплома, здравственог осигурања, трошкове такси за боравак у Републици 

Србији и друге трошкове студирања износи износи 3000 евра. У том случају, пријава и 

одбрана дипломског рада и издавање дипломе износи 500 евра.  
 

8. Школарина мастер академских студија за иностране студенте који се уписују на Факултет 

износи 3000 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита, издавања 

потврда и др. Пријава и одбрана мастер рада и издавање дипломе износи 500 евра.  
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9. Школарина мастер академских студија за иностране студенте који се уписују на Факултет а 

којима Факултет, поред услуга наведених у  тачки 8., покрива трошкове нострификације 

диплома, здравственог осигурања, трошкове такси за боравак у Републици Србији и друге 

трошкове студирања износи износи 4000 евра. У том случају, пријава и одбрана мастер рада и 

издавање дипломе износи 500 евра. 
 

10. Школарина за једну годину докторских академских студија за иностране студенте који се 

уписују на Факултет износи 2500 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, 

пријаве испита, издавања потврда и др. Пријава и одбрана докторске дисертације и издавање 

дипломе износи 1500 евра.  

Одлука универзитета о давању сагласности на урађену тему докторске дисертације износи 500 

евра. 
 

11. Школарина за једну годину студија за иностране студенте докторских академских студија 

који се уписују на Факултет а којима Факултет, поред услуга наведених у  тачки 8., покрива и 

друге трошкове студирања износи износи 4000 евра. У том случају, цена пријаве и одбране 

докторске дисертације и издавање дипломе износи 2500 евра.  

Цена одлуке универзитета о давању сагласности на урађену тему докторске дисертације 

износи 500 евра. 
 

12. Курс српског језика у трајању од 1 (једног) семестра за иностране студенте износи 500 евра. 
 

13. Студенти приликом уписа на Факултет закључују Уговор о школарини који предвиђа исту 

цену школарине, једнаке услове студирања и важи за све године које студенти похађају на 

Факултету. 
 

14. Накнада за полагање Теста склоности и способности за упис на факултет износи 30 евра.  

Трошкови полагања Теста склоности и способности урачунати су у школарину за прву годину 

студија за студенте који се након полагања наведеног теста упишу на факултет. 
 

15. Ако статус студента престане у случају: исписивања са студија и изрицања дисциплинске мере 

искључења са студија, студент је дужан да Факултету измири целокупну школарину за ту 

годину, као и накнаду за трошкове исписа са Факултета. 
 

16. Трошкови исписа студента са Факултета износе 200 евра и наплаћују се на име трошкова 

уписа (тест склоности и способности, издавање индекса, обрасци за упис, израда решења о 

признавању (еквиваленцији) испита и плаћања накнаде Универзитету за упис студента на 

годишњем нивоу). 
 

17. Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа студија у случају да је диплома изгубљена или 

оштећена кривицом студента износи 50 евра. 

Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа студија на енглеском језику износи 50 евра. 
 

18. Накнада за признавање иностране дипломе свих нивоа студија износи 500 евра од којих се 300 

евра уплаћује Универзитету а 200 евра Факултету. 
 

19. Трошкови активирања статуса неуписаног студента износе 50 евра. 
 

20. Уколико студент не заврши основне академске студије по истеку године дана од дана 

одслушаног и овереног 8. семестра, у обавези је да, на име школарине за продужено 

студирање, уплати износ од 600 евра за сваку годину продуженог студирања. Наведени износ 

се може измирити одједном у целости, или у ратама.  
 

21. Студенти који, током студирања, први пут поднесу захтев за промену студијског програма не 

плаћају накнаду за промену студијског програма. 

 



oAKyJITET 3A IIOCJIOBHE CTyAI,IJE I,I fIPABO,
YHI4BEP3I4TETA ,,YHI4OH _ HI,IKOJIA TECJIA" Y EEOTPAAY

Cry.ueruu roju, roxol,r cryAlrpama, Apyru flyr [oAHecy 3,xreB 3a rpoMeHy cty.unjcror nporpaMa, y
o6asesr,r cy Aa Ha nue o4o6peHe npoMeHe crylujcrcor nporpaMa rulare HaKHaA/ y l{3Hocy oa 300
eBpa.

22. Cryaew roju usry6u cryAeHrcKrr r,rrrAerc y o6rraxy ruracrnrrHe Kaprurle y o6anesu je 4a na rrvre

r.r3AaBarLa HoBor cryAemcKor r{HAeKca - Kaprr{qe rurarr4 30 enpa.

23. Crygerr AoKTopcKrD( axageMcKr,rx cry4uja KoMe, y roKy r.BpaAe Ar.rcepraquje, 6y4e o4o6peua
[poMeHa Ha3r.rBa TeMe AoKTopcKe AprcepTarurje y o6asesu je ga ruraru HaKHaAy y r{3Hocy oa 1000

eBpa.

Z4.Yclos 3a us4aBarue Yeeperua o nonoilceHw ucnumuA,ta cry4eu'rpnaa (Darynrera je ruaheua
rrrKonaplrHa 3a cBe roAlrHe cry4uja xojeje cryAeHT uoxalao na Oarynrery npe rpelryrKa v34ar,at*,a
HaBeAeHOf yBeperba.

25. Cry4errr rojn sax'reravg4aBat+,e Yeeperua o noroc{eHuJvt ucnumuJvra y roKy IuKoJrcKe roApIHe, AyxaH
je 4a, npe r.BAaBarba r4cror, (Daryrrery rrJrarrr r{eJroKyrraH H3Hoc ruKoJrapr,rHe npe4nufeue yroBopoM o
rrrKonapilHlr, 3a roALrHy crygujay roKy rcoje rpaxu rBAaBarLe yBeperba.

26. I-{eue rrrKoJrapr{Ha r.r ycJryra @axymera rcoje ur.rcy o6yxaaheue ruKoJrapr,rHoM kr3prDr(eHe cy y eBpprMa a
rurahajy ce y Armapcrcoj uporunnpeAHcrr.r ro cpeArbeM Kypcy IIEC na AaH yrrJrare

27.Mepwta sa yrnplnnarLe BVcrzHe rxKoJraprrHe yrnpleHa cy flpanumurKoM o MepwrlrMa sa ympfunarre
Br.rcr.rHe rrrKoJrapprHe v flpyxarbe ycJryra.

28, Oanyxaje xonauna pr cryna Ha cHary AaHoM AoHorrrerba.

Odpa3noilcetue

Caser (Daxymera je ysmrajyhl.r y o6sup norpe6y BeJrlrKor 6poja cryaenara sa curypHr.rM ycJroBHMa

cTyIixpa]F,a, TerrrKo rraareprEja.iruo cTarLe y Peny6nuqu Cp6u1u r{ oKpyxerby u HaMepy ga OaryrreT
$unancrEjcxe pr Apyre ycnoBe c'rylietpajs,a yrruHu urro yje4uaueuujuu u flpucrynaqurajuir,r aKTrrBHuM u
noreuquja-nHuM cry.{eHTr4Ma Oarcyarera Ha ceAHLrrIr4 ogpxanoj lalea 21.04.2021. roAr4He, AoHeo
3axJbyqaK o y:rnpfunarby rleHe rrrroJrapr.rHe r,r Apyrr.rx ycJroBa cryAr,rpama 3a cBe roAraHe crygraja roje
cryAeHT uoxala ua Oaryrrery npeMa ycJroBr,rMa xoju na:re y rpelryrKy yrrrca na Oaryarer.

Ha ocnony HaBeAeHor 3aKJbyrrKa lr Mr{rrrJbema

osrauhema upe4nufeuux 3arosorvr u Craryrou
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Цена школарине и  

услуга Факултета које нису обухваћене школарином 

(домаћи студенти) 

(школска 2021/2022. година) 

 

1.  Цена школарине по години -  основне академске 

студије 

1200 

2.  Цена школарине -  мастер академске студије  1800 

3.  Цена школарине по години -  докторске академске 

студије  

2000 

4.  Цена школарине по години -  докторске академске 

студије – студенти који се упишу са других ВШУ 

на 3. годину студија 

3000 

5.  Пријава и одбрана дипломског рада  300 

6.  Пријава и одбрана мастер рада  300 

7.  Пријава и одбрана докторске дисертације 2000 

8.  Диференцијални испити ОАС – 3. година студија 100 

9.  Диференцијални испити ОАС – 4. година студија 200 

10.  Трошкови исписа са Факултета 200 

11.  Признавање дипломе свих нивоа студија 500 

12.  Трошкови промене студијског програма (прва 

промена је бесплатна, друга промена се плаћа) 

300 

13.  Накнада за полагање Теста склоности и 

способности 

30 

14.  Накнада за сагласност универзитета на пријављену 

тезу докторске дисертације (накнада се плаћа 

Универзитету) 

500 

15.  Накнада за издавање нове студентске картице (у 

случају да је студентска картица изгубљена) 

30 

16.  Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа 

студија (у случају да је диплома изгубљена или 

оштећена кривицом студента) 

50 

17.  Накнада за издавање дипломе на енглеском језику 50 

18.  Трошкови активирања статуса неуписаног студента 50 

19.  Трошкови школарине за продужено студирање по 

години (по истеку апсолвентског стажа) 

600 

 
Напомена: Цене школарина и услуга Факултета које нису обухваћене школарином изражене су у еврима а 

плаћају се у динарској противвреднсти по средњем курсу НБС на дан уплате  
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Цена школарине и 

услуга Факултета које нису обухваћене школарином  

(инострани студенти) 

(школска 2021/2022. година) 

 

1.  Цена школарине по години - основне академске 

студије (основни пакет) 

1500 

2.  Цена школарине по години - основне академске 

студије (пуни пакет) 

3000 

3.  Цена школарине - мастер академске студије 

(основни пакет) 

3000 

4.  Цена школарине - мастер академске студије (пуни 

пакет) 

4000 

5.  Цена школарине по години (основни пакет)- 

докторске академске студије  

2500 

6.  Цена школарине по години (основни пакет)-  

докторске академске студије – студенти који се 

упишу са других ВШУ на 3. годину студија 

3000 

7.  Цена школарине по години - докторске академске 

студије (пуни пакет)  

4000 

8.  Пријава и одбрана дипломског рада (основни пакет) 300 

9.  Пријава и одбрана дипломског рада (пуни пакет) 500 

10.  Пријава и одбрана мастер рада  500 

11.  Пријава и одбрана докторске дисертације  1500 

12.  Пријава и одбрана докторске дисертације (пуни 

пакет) 

2500 

13.  Накнада за сагласност универзитета на пријављену 

тезу докторске дисертације (накнада се плаћа 

Универзитету) 

500 

14.  Диференцијални испити ОАС – 3. година студија 100 

15.  Диференцијални испити ОАС – 4. година студија 200 

16.  Признавање дипломе свих нивоа студија 500 

17.  Курс српског језика (самофинансирајући студенти 

и стипендисти државе)  

500 

18.  Накнада за полагање Теста склоности и 

способности 

30 

19.  Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа 

студија (у случају да је диплома изгубљена или 

оштећена кривицом студента) 

50 

20.  Накнада за издавање дипломе на енглеском језику 50 

21.  Трошкови активирања статуса неуписаног студента 50 

22.  Накнада за издавање нове студентске картице (у 

случају да је студентска картица изгубљена) 

30 

23.  Трошкови промене студијског програма (прва 

промена је бесплатана, друга промена се плаћа) 

300 

24.  Трошкови исписа са Факултета 200 
 

Напомена: Цене школарина и услуга Факултета које нису обухваћене школарином изражене су у еврима а 

плаћају се у динарској противвреднсти по средњем курсу НБС на дан уплате  


