
На основу члана 71. став 3. Закона о високом образовању ( „ Службени гласник РС“, број 

88/2017, 27/2018-др.закони и 73/2018), и члана 55.став 1. тачка 24. Статута Факултета за 

менаџмент Зајечар, а на предлог Наставно-научног већа Факултета, Савет Факултета, на седници 

одржаној 27.12.2018. године, донео је 

О Д Л У К У 

о висини школарине за школску 2019/2020.годину 

Члан 1.  

 Усваја се висина школарине у школској 2019/2020. години, на Факултету за менаџмент 

Зајечар и Високошколској јединици у Пожаревцу, Мегатренд универзитета Београд, и то: 

1. Висина школарине за студенте прве године Факултета за менаџмент Зајечар и 

Високошколске јединице у Пожаревцу, Мегатренд универзитета Београд, и то на: 

- основним струковним студијама – Бизнис и менаџмент, износи 100.000,00 динара 

- основним струковним студијама – Бизнис и менаџмент,  за стране држављање 1200 

еур-а 

- основним академским  студијама – Бизнис и менаџмент, износи   100.000,00 динара 

- основним академским студијама – Бизнис и менаџмент,  за стране држављање 1200 

еур-а 

- основним академским  студијама – Бизнис и менаџмент,- студије на даљину, 

износи  100.000,00 динара 

- основним академским  студијама – Економија, износи  100.000,00 динара 

- основним академским студијама – Економија, за стране држављање 1200 еур-а 

- основним академским  студијама – Економија - студије на даљину, износи  

100.000,00 динара 

2. Студенти друге, треће и четврте године, осим утврђене школарине, плаћају и износ од 

1.200,00 динара, по ЕСПБ боду који носи неположен предмет. 

3. Школарина за апсолвентски стаж за годину дана од 01.10. до 30.09. износи 50.000,00 

динара, а за апсолвентски стаж за шест месеци од 01.10. до 31.03. и/или од 01.04. до 30.09. 

износи 30.000,00 динара. 

4. Школарина за обнову прве године износи 25.000,00 динара, а за обнову виших година 

износи 50.000,00 динара. 



5. Висина школарине за студенте мастер академских студија – Економија, Факултета за 

менаџмент Зајечар и Високошколске јединице у Пожаревцу, Мегатренд универзитета 

Београд, износи 125.000,00 динара, док за стране држављане износи 2000 еур-а. 

6. Висина школарине за студенте докторских академских студија – Економија и менаџмент 

природних ресурса, Факултета за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитета Београд, 

износи 125.000,00 динара по години студија, док за стране држављане износи 2000 еур-а по 

години студија. 

Члан 2. 

Студенти, из члана 1. ове Одлуке, школарину плаћају у целини или у више рата, у складу са 

одредбама Уговора о студирању. 

Члан 3.  

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

Члан 4. 

Ову одлуку објавити на огласној табли и сајту Факултета. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланови Савета Факултета за менаџмент Зајечар размотрили су предложену одлуку 

Наставно – научног већа, и на основу свега напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву. 

Одлуку доставити: 

- Продекану за студије првог степена; 

- Студентској служби; 

- Студенту продекану; 

- Архиви. 

                                     Председник Савета 

       Факултета за менаџмент Зајечар 

              Проф.др Силвана Илић 


