Број: 0601-639/3
Датум: 30.09.2019.
ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА СТУДИЈА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
1. Висина школарине и цене бода
1.1. За студенте који студирају по Закону о високом образовању, студије првог степена

Студијски програм

Школарина
за 60 ЕСПБ
(дин.)

Цена бода
(дин.)

Основне струковне студије оптометрије
218.900,00
Основне академске студије

3.480,00

Дипломирани биолог
Дипломирани еколог
Физика
Географија
Професор географије
Геоинформатика
Туризам
Хемија
Хемија- контрола квалитета и управљање
животном средином
Биохемијa
Заштита животне средине
Математика
Рачунарске науке (3 год., 180 ЕСПБ)
Информационе технологије (4 год., 240
ЕСПБ)

90.750,00
90.750,00
54.450,00
54.450,00
54.450,00
90.750,00
107.690,00
107.690,00

1.350,00
1.350,00
745,00
745,00
745,00
1.350,00
1.630,00
1.630,00

107.690,00

1.630,00

107.690,00
107.690,00
54.450,00
77.440,00

1.630,00
1.630,00
745,00
1.130,00

77.440,00

1.130,00

1.2. За студенте који студирају по Закону о високом образовању, студије другог степена
Студијски програм

Цена бода за
1. и 2. год
(динара)
Мастер академске студије
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Мастер биолог
Мастер еколог
Репродуктивна биологија
Физика
Географија
Професор географије
Туризам
Хемија
Биохемија
Заштита животне средине
Математика
Примењена математика
Applied Mathematics- Data Analysis
Информационе технологије (1 год., 60 ЕСПБ)
Рачунарске науке (2 год., 120 ЕСПБ)
Студијски програм
Интегрисане академске студије: Двопредметна
настава природних наука, математика и
рачунарство
Интегрисане академске студије Мастер професор
биологије
(5 год.,300 ЕСПБ)
Интегрисане академске студије Мастер професор
физике
(5 год., 300 ЕСПБ)
Интегрисане академске студије Мастер професор
математике
(5 год., 300 ЕСПБ)
Интегрисане академске студије - настава хемије (5
год., 300 ЕСПБ)

1.345,00
1.345,00
1.800,00
745,00
745,00
745,00
1.630,00
1.630,00
1.630,00
1.630,00
745,00
1.125,00
1.800,00
1.125,00
1.125,00
Школарина

Цена бода
(дин.)

54.450,00

745,00

90.750,00

1.350,00

54.450,00

745,00

54.450,00

745,00

54.450,00

745,00

1.3. За студенте који студирају по Закону о високом образовању, студије трећег степена
Студијски програм

Школарина

Цена бода
(динара)
1., 2. и 3.
година

Доктор наука-биолошке науке
Доктор наука-еколошке науке
Физика
Доктор наука – геонауке
Доктор наука – геонауке -Туризам
Докторске академске студије Хемије
Докторске академске студије Биохемије
Докторске академске студије Заштита животне
средине
Докторске академске студије Математика
Докторске академске студије Информатика

150.000

2.335,00
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Докторске академске студије
Методика наставе природних наука (биологије,
хемије, физике, географије), математике и
информатике
Докторске академске студије - Докторска
школа математике
1.4. Износ фиксних трошкова
Износ фиксних трошкова за све студијске програме је 5.000,00 динара по семестру.
1.5. За студенте стране држављане
Висина школарине за студенте стране држављане на студијама првог степена износи
2.000,00 ЕУРА.
Висина школарине за стране студенте студијског програма струковних студија
оптометрије износи 3.500,00 ЕУРА.
Висина школарине за студенте стране држављане износи 3.500,00 ЕУРА за студије
другог и 5.000 за студије трећег степена. Школарине на Департману за математику и
информатику, на мастер студијама, износе 1000 ЕУРА, а на докторским академским
студијама Информатика износи 2500 ЕУРА.
1.6.

Пренос бодова за завршни рад/мастер рад и докторску дисертацију у нову школску
годину се не наплаћује

2. Обрачунавање трошкова
2.1. За студенте који студирају по Закону о високом образовању
2.1.а. Школарина за самофинансирајуће студенте
Школарина за самофинансирајуће студенте виших година обрачунава се по
формули:
ТРШ = ФТ + (ЦБ x БРБ) где је
ТРШ – износ трошкова школарине за самофинансирајуће студенте виших година,
ФТ – износ фиксних трошкова,
ЦБ – цена бода за годину студијског програма коју студент уписује (из табеле
Табела 1.1.а. или Табела 1.1.б. или Табела 1.1.ц.),
БРБ – укупан број ЕСПБ предмета које студент изабере да слуша са студијског
програма који уписује.
2.1.б. Предмети које буџетски студенти поново изаберу да слушају
Трошкови за предмете које буџетски студенти поново изаберу да слушају
обрачунавају се по формули:
ТРШ = ЦБ x БРБ где је
ТРШ – износ трошкова за предмете које буџетски студенти поново изаберу да
слушају,
ЦБ – цена бода за годину студијског програма коју студент уписује (из табеле
Табела 1.1.а. или Табела 1.1.б. или Табела 1.1.ц.),
БРБ – укупан број ЕСПБ предмета које буџетски студент поново изабере да слуша
са студијског програма који уписује.
2.1.ц. Продужени статус студената

6.500,00 дин
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2.2. Студент може уплатити школарину:
у шест једнаких рата са датумима доспећа:
- I рата приликом уписа
- II рата до 10. 11.2019. године
- III рата до 10. 12. 2019. године
- IV рата до 10. 03.2020. године
- V рата до 10. 04. 2020. године
- VI рата до 10. 05. 2020. године
2.3. Студент друге, треће и четврте године може уплатити школарину
у 6 (шест) једнаких рата са датумима доспећа:
- I рата приликом уписа, а најкасније до 10.11.2019. године
- II рата до 10. 12.2019. године
- III рата до 10. 01. 2020. године
- IV рата до 10. 03.2020. године
- V рата до 10. 04. 2020. године
- VI рата до 10. 05. 2020. године.
3. Полагање испита
3.1. Полагање испита у ванредном року на захтев студента, полагање испита пред
Комисијом на захтев студента, полагање испита после три неуспела полагања као и
поново полагање испита ако је студент незадовољан оценом
2.000,00 дин
3.2. Захтев за накнадну пријаву испита

1.000,00 дин

3.3. Заостали предмети из претходних година студија

2.000,00 дин

3.4. Предмети улазног модула

2.000,00 дин

4. Остали трошкови
4.1. Упис године и осигурање

6.500,00 дин

4.2. Поновно стицање статуса студента

10.000,00 дин

4.3. Накнадни упис године

12.000,00 дин

4.4. Овера семестра и упис наредног семестра

2.200,00 дин

4.5. Овера семестра без једног потписа

3.000,00 дин

4.6. Овера семестра без два потписа

4.000,00 дин

4.7. Захтев за накнадну оверу семестра

4.000,00 дин

4.8. Захтев за признавање испита за лица која немају
статус студента ПМФ-а
а. Признавање испита положених на другим
високошколским установама

10.000,00 дин
600,00 дин
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4.9. Издавање уверења о положеним испитима
за студенте ПМФ-а

400,00 дин

4.10. Издавање уверења о положеним испитима
са фондом часова за лица којима је престао статус студента

4.500,00 дин

4.11. Промена плана, смера или студијског програма
са признавањем испита

8.500,00 дин

4.12. Израда дипломе за студенте који студирају
по прописима који су важили до доношења Закона о
високом образовању

3.000,00 дин

4.13. Одбрана завршног/мастер рада
(студент је дужан да истовремено уплати износ од 1.700,00 динара
за израду дипломе и додатка дипломи Универзитету у Новом Саду)
-за стране држављане

300 ЕУРА

4.14. Израда дипломе са додатком дипломи и уверењем
о дипломирању
(студент је дужан да истовремено уплати износ од 1.700,00 динара
за израду дипломе и додатка дипломи Универзитету у Новом Саду)
4.15. Оцена докторске дисертације
- за стране држављане
4.16. Одбрана докторске дисертације:
- за стране држављане

3.300,00 дин

3.300,00 дин

36.300,00 дин
700 ЕУРА
36.300,00 дин
700 ЕУРА

4.17. Израда дипломе са додатком дипломи -докторска дисертација
(студент је дужан да истовремено уплати износ од 3.300,00 динара
за израду дипломе и додатка дипломи Универзитету у Новом Саду)

1.700,00 дин

4.18. Висину материјалних трошкова истраживања у оквиру израде докторске тезе
одређује одговарајући департман на предлог ментора. Средства обезбеђује кандидат
лично или се покривају из директних материјалних трошкова уговореног пројекта на
предлог руководиоца пројекта
4.19. Издавање дупликата индекса, уверења о завршеним студијама или
дипломе
6.500,00 дин
4.20. Исписница са Факултета

2.200,00 дин

4.21. Трошкови полагања пријемног испита

6.000,00 дин

4.22. Потврда о статусу студента

100,00 дин

4.23. Издавање других нестандардних потврда и уверења

1.000,00 дин
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4.24. Појединачне молбе и писмени захтеви студената

200,00 дин

4.25. Провера веродостојности података студента
(осим по захтеву јавних служби)

10.000,00 дин

4.26. За студенте који студирају по Закону о Универзитету
а. За студенте који обнављају апсолветски стаж
(6.500 упис и осигурање и 10.000 фиксни трошкови)
б. Полагање испита по истеку апсолвентског стажа

16.500 дин
2.000 дин

5. Уплате страних држављана у складу са овим Ценовником, које се реализује у земљи,
врше се у динарској противвредност по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате.

Председник Савета
Природно-математичког факултета
Др Неда Мимица Дукић, редовни професор
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