УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
Бр. 01-488/3
24.09.2014. године
Београд

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
Утврђује се ценовник услуга на основним и интегрисаним студијама у школској
2014/2015. години на Факултету ветеринарске медицине.
Динара
1. Пријављивање испита (прва три пута)
2. Пријављивање испита после 3. пута
3. Накнадно пријављивање испита
- 1., 2. и 3. пут
- после 3. пута
4. Пријављивање испита после истека апсолвентског стажа или
продужене године
5. Одлагање испита уз сагласност професора
6. Подношење молбе за признавање испита
7. Признавање испита са домаћих факултета (по признатом испиту)
8. Признавање испита са страних факултета (по признатом испиту)
9. Нострификација дипломе
10. Издавање уверења о положеним испитима
11. Издавање уверења о дипломирању
12. Издавање дупликата уверења о дипломирању
13. Издавање дипломе за основне студије (стари студенти)
14. Издавање дупликата дипломе за основне студије
15. Свечана додела диплома
16. Издавање уверења о изједначавању права дипл. студената
17. Одбрана семинарског рада (само када се семинарски рад
брани ван редовних термина)
18. Накнадни упис године
19. Накнадна овера семестра
20. Надокнада вежби након предвиђених рокова (по предмету)
21. Надокнада више од две вежбе (по предмету)
22. Испис са факултета
23. Издавање дупликата индекса
24. Издавање докумената на реверс:
- за студенте који имају активан статус у школској години
- за студенте који немају активан статус у школској години
(истекао апсолвентски и др.)
25. Издавање нестандардних уверења
26. Школарина за студенте прве године
27. Цена бода за предмете који се први пут слушају

200,00
1.000,00
700,00
1.500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
600,00
1.000,00
16.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
120.000,00
1.300,00

28. Цена за одслушане а неположене предмете
29. Школарина за студенте који се не уписују по бодовима
(за слушање целе године)
30. Обнова године за студенте који се не уписују по бодовима
31. Школарина за стране студенте
32. Обнова године за стране студенте
33. Школарина за стране студенте након истека апсолвентског
стажа или продужене године
34. Детаљан наставни план 1993.-1998. (књига)
35. Детаљан наставни план из 1999.-2003. (књига)

30.000,00
78.000,00
30.000,00
2.500 еура
1.250 еура
625 еура
1.000,00
1.000,00

Апсолвенти који завршавају студије по старим наставним плановима (немају
укључену одбрану дипломског рада у завршетак студија) новац за пријаву испита
уплаћују на жиро рачун факултета број 840-1825666-41, позив на број 100-7 а оригинал
уплатницу предају заједно са пријавом у секретаријату.
Сва остала плаћања се врше на жиро рачун факултета број 840-1825666-41, позив на
број 200-3.
Студенти на интегрисаним студијама уплате за пријаву испита и за школарину врше
преко факултетског информационог система (ФИС).
ЦЕНОВНИК ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 01.10.2014. ГОДИНЕ.

Декан
Факултета ветеринарске медицине
Проф.др Владо Теодоровић,с.р.

