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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), чл. 85. – 88. Статута Факултета за пословне студије и право 

Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду, Старо сајмиште 29, Савет Факултета је у 

складу са закључцима донетим на седници одржаној 20.05.2020. године донео следећу  

 

 

О Д Л У К У 

о цени школарине за школску 2020/21. 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 за студенте основних 

академских студија који се уписују на Факултет 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 решењем о 

признавању испита одређени сваком од студената. 
 

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 решењем о 

признавању испита одређени сваком од студената. 
 

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 за студенте мастер академских студија који се 

уписују на Факултет 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 који се уписују на Факултет 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 за иностране 

студенте основних академских студија који се уписују на Факултет 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 за иностране студенте основних академских студија који се 

уписују на Факултет износи 500 евра.  
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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 за иностране студенте мастер академских 

студија који се уписују на Факултет износи 500 евра.  
 

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 за иностране студенте мастер академских студија који се уписују на Факултет 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 за 

иностране студенте докторских академских студија који се уписују на Факултет 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 динарској противвредности по средњем 

званичном курсу Народне банке Србије. У том случају, цена пријаве и одбране докторске 

дисертације и издавање дипломе за иностране студенте докторских академских студија који се 

уписују на Факултет износи 2500 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу 

Народне банке Србије. Цена одлуке универзитета о давању сагласности на урађену тему 

докторске дисертације износи 500 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу 

Народне банке Србије. 
 

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

динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије. 

 

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 пријемног испита за упис на факултет износи 30 евра у динарској 

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије.  

Трошкови полагања пријемног испита урачунати су у школарину за прву годину студија за 

студенте који се након полагања пријемног испита 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. 

Трошкови исписа студента са Факултета износе 200 евра у динарској противвредности по 

средњем званичном курсу Народне банке Србије и наплаћују се на име трошкова уписа (пријемни 

испит, издавање индекса, обрасци за упис, израда решења о признавању (еквиваленцији) испита и 

плаћања накнаде Универзитету за упис студента на годишњем нивоу. 
 

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

оштећена кривицом студента износи 50 евра у динарској противвредности по средњем званичном 

курсу Народне банке Србије. 

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

динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије. 



<DAKyJTTET 3A TTOCJTOBHE CTyAI,IJE I{ fIPABO,
YHI,IBEP3HTETA ,,YHIIOH - HI,IKOJIA TECJIA" Y EEO|PAAY

18. TpouxoBlr aKTr,rBrrpama craryca HeyrurcaHor cryAelma r{3Hoce 50 enpa y .uuuapcxoj nporr.rBBpeAHocrlr
ro cpeArbeM 3BaHr{rrHoM Kypcy Hapo4ue 6aruce Cp6uje.

19, Yromaxo cryAer{T He 3aBprrru ocHoBHe aKaAeMcKe cry4uje no ucreKy roALrHe AaHa oA AaHa oAcJrylrlaHor
H oBepeHor 8. ceuecrpa, y o6anesu je Aa, Ha r,rMe rnKoJrapr{He 3a flpoAynceHo cryAlrparbe, yililarv rl3Hoc

oa 600 eBpa 3a cBaKy roAr,rHy npoAyxeHor cryAr.rparba. Hane4enu r{3Hoc ce Moxe usuupurrn o4ieauou y
qerocrli, rrJrpr y paraMa.

20. Cry.qelrru xoju, naxoH nperxoAHor rpenr4clrBarba ca je4uor ,ru oprru aKpeA[ToBaH u crylujcxu
rporpaM Oaxyrrera, rroHoBo rroAHecy 3rxreB 3a npenucuBarbe y oKBr{py aKpeArlroBanrx crygujcxra<
rporpaMa Oanyrrrem, y o6anesu cy Aa Ha uMe o4o6peuor flperrucr,rBarba rrJrare r,r3Hoc og 300 enpa

4uuapcnoj rporr,rBBpeAHocrlr ro cpeArbeM rypcy [IEC.

2l.Crygerr roju nrry6pr cryAeHrcKr{ r{HAeKc y o6nrlrcy ruracrr{rrHe Kaprr4lre y o6aneeu je aa Ha rrMe

rrcAaBarba HoBor cryAerrrcxor urrAeKca - Kaprmle rlrarv 30 enpa y 4rnapcroj nporrrBBpeAHocrrl.

22. Cryrcm AoKTopcrr{x aKaAeMcKr{x cry4t4Ja KoMe, y roKy r,r3pa4e 4ucepraquje, 6y4e npoMerbeH Hr}3rrB

TeMe AoKTopcKe Ar{cepraqraje y o6asesz je Aa, Ha r.rMe r.r3MeHe rtcre,rvralt HaKHaAy y r,r3Hocy oa 1000
eBpa.

23. Ycnon 3a rnAaBarbe Yeeperua o noiloc{eHuil ucnumwo cryAerrruMa Oa4ymera je nnahena rxKoJraprrua

3a cBe roAHHe cryAr4ja roje je cryAerrr noxafao na Oaryrrery npe rpeHyrKa vsp;auarLa HaBeAeHor

yBeperba.

Crygerrr roju saxreea u3AaBarre Veeperua o noroaceHuJt4 ucnumluwa y roKy ruKoJrcKe roAHHe, ryxau je
Aq rlpe [BAaBarba r.rcror, @axyJlTery ilrarld qeJroKynaH Lr3Hoc rrrKoJrapprHe npegnulene yroBopoM o
rnKoJrapuHr,r, 3a roAHHy ury4t4Jay roKy xoje rpaNu r,BAaBarbe yBeperba.

24.Mepwn sa yreplmarLe Br.rcr.rHe rrrKoJraprrHe yrnplena cy flparunnaxoM o Mepr4JIr,IMa sa yrnpfunarre
Br{cHHe rnKoJrapr{He H flpyxarbe ycJryra.

25. Opsryxa je KoHaqHa vcryrr-Ha cHary AaHoM AoHorrrerba.

Odpasnoilcerbe

Canet (Daxynreta je ysunrajyhu y o6sr.rp uorpe6y BeJrvKor 6poja cry4etara sa curypHrrM ycJroBHMa

cryAlrparba, TerrrKo ruarepuja-nuo crarre y Peny6nuqu Cp6uju rr oKpyxerby r4 HaMepy 4a Oaxy.nrer

Sunancujcre r,r Apyre ycJroBs cryAuparba yqvtHkr ru.ro yje4nauenujuna u nprrcryrraqHujl.rna aKTrrBHr{M lr
uoreuqnjarHr,rM cryAeHruMa @axymera Ha ceAHr.rqu o4pxauoj lalrra 20.05.2020. roArrHe, AoHeo
3aKJEyqaK o yrnplunamy rleHe rxKoJrapr,rHe r{ Apyrr4x ycJroBa cryArrparba 3a cBe roArrHe cry4uja rcoje

cryAerrr noxala na (Daxyrrery rpeMa ycJroBuMa roju naNe y rperryrKy ynvca na Oaxynrer.

Ha ocnony HaBeAeHor 3aKJByqKa r{ Mr{rrrJrerba

osnamhema npe4rulenrax 3axonou ra Craryrou

,{ocranmeno:
Ha omaclry ra6ry
Ha rurrepuer crpaHrarry Oarcymera
Apxruu r,

i'ffKS'
Aoffi

(Daxy,mer 3a trocr'roB[e cryauje u [paBo, Yulmep:urera,,Yuuou - Huxona Tec,ra" y EeorpaAy
ll0T0HoraEeorpa,q www.fpsp.edu.rs Te:r: +381(0)31 31246,+381(0)2132372 nI4E.102072407

ME: 08728470Vl. Crapo caju rure 29 iltbialpsp.edu.rs Oarc: riSl(0)31 31 246

aeha Oarynrera a rro ocHoBy
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Цена школарине и  

услуга Факултета које нису обухваћене школарином 

(домаћи студенти) 

(школска 2020/2021. 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.  Трошкови промене студијског програма (прва 

промена је бесплатна, друга промена се плаћа) 

300 

12.  Накнада за полагање пријемног испита 30 

13.  Накнада за сагласност универзитета на пријављену 

тезу докторске дисертације (накнада се плаћа 

Универзитету) 

500 

14.  Накнада за издавање нове студентске картице (у 

случају да је студентска картица изгубљена) 

30 

15.  Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа 

студија (у случају да је диплома изгубљена или 

оштећена кривицом студента) 

50 

16.  Накнада за издавање дипломе на енглеском језику 50 

17.  Трошкови активирања статуса неуписаног студента 50 

18.  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  



 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО, 

УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ 
 

 

Факултет за пословне студије и право, Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду 
11070 Нови Београд    www.fpsp.edu.rs Тел: +381(0) 31 31 246, +381(0)21 32 372   ПИБ: 102072407 

Ул. Старо сајмиште 29   info@fpsp.edu.rs Факс: +381(0) 31 31 246    МБ: 08728470 

 

 
 

Цена школарине и 

услуга Факултета које нису обухваћене школарином  

(инострани студенти) 

(школска 2020/2021. 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.  Нострификација дипломе свих нивоа студија 500 

17.  Курс српског језика (самофинансирајући студенти 

и стипендисти државе)  

500 

18.  Накнада за полагање пријемног испита 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  


