
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број: 2284/2-XXI 
У  Чачку  22.10.2018. године 
 

Савет Агрономског факултета у Чачку на седници одржаној 22. октобра 2018. 
године разматрао је Одлуку Наставно-научног већа факултета бр. 2255/6-XIX од 
19.10.2018. године,  којом је утврђен предлог o измени и допуни ценовника 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 измени и допуни ценовника услуга Агрономског факултета у Чачку 

за школску 2018/2019. годину 
 
 
 

1.  Утврђује се измена и допуна ценовника услуга Агрономског факултета у Чачку 
за школску 2018/19. годину, у следећим износима: 

I. 

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА УПИСАНИ ПО РАНИЈИМ 
ПРОПИСИНА 
 

       РСД 

Регулисање статуса за студенте уписане по прописима важећим пре 
доношења Закона о високом образовању из 2005................................................ 

   
   2.500,00 

Пријава испита за студенте уписане по  прописима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању из 2005................................................................... 

1.000,00 

Издавање потврде о статусу студента ..................................................................       500,00 
I I. МАГИСТАРСКЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ- односи се на 

студенте уписане по прописима важећим пре доношења Закона о високом 
образовању из 2005 

 

1.  Пријава испита .........................................................................................    5.000,00 
2. Пријава магистарске тезе или специјалистичког рада ........................    8.000,00 
3. Оцена магистарске тезе или специјалистичког рада ...........................  15.500,00 
4. Одбрана магистарске тезе или специјалистичког рада .......................  15.500,00 
5. Захтев за продужетак рока  за израду магистарске тезе или специјалистичког 

рада ............................................................................ 
 13.000,00 

III. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА- односи се на студенте који су одбранили 
магистарску тезу пре ступања на снагу   Закона о високом образовању из 
2005  

 

1. Пријава теме .............................................................................................  20.000,00 
2.  Оцена урађене докторске дисертације ..................................................  24.500,00 



3 Одбрана докторске дисертације .............................................................  24.500,00 
4. Захтев за продужетак рока за одбрану докторске дисертације (после 3 год. 

рада), чл. 68. Статута Факултета ..................................... 
 
 15.000,00 

5. Страни држављани- пријава , оцена и одбрана докторске дисертација 
............................................................................................... 

 
   2.000 € 

 

 
             
Достављено:                                                                     
- Студентској служби 
-Архиви                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                 САВЕТА 
                                                                                                                     

                                                                                                         др  Горица Пауновић  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


