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Савет Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 58. став 3. тачка 4) и члана 63. став 1. 

тачка 9) a у складу са чланом 71. став 3. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење 
и 11/2021 – др. закон), члана 58. став 1. тачка 10. члана 119. и члана 120. Статута Универзитета у 
Крагујевцу (број: II-01-483 од 06.06.2022. године – пречишћен текст), у складу са Одлуком Савета 
Универзитета о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну 
школску годину основних, мастер и докторских студија на Универзитету у Крагујевцу (број II–
01–1116/5 од 2.12.2014. године), на предлог Сената Универзитета у Крагујевцу (Одлука број III-
01-124/23 од 23.02.2023. године), на седници одржаној 28. фебруара 2023. године, донео је 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању висине школарине за школску 2023/2024. годину 

 
 

I Утврђује се висина школарине за упис студената, који плаћају школарину, на 
акредитоване студијске програме које организује Универзитет у Крагујевцу и факултети у 
саставу Универзитета у Крагујевцу, за школску 2023/2024. годину, у следећим износима: 
 

Факултет 
- студијски програм - 

Школарина у динарима 

Основне  
академске 

студије 

Мастер 
академске 

студије 

Интегрисане  
академске 

студије 

Докторске 
академске 

студије 

Основне 
струковне 

студије 

Мастер 
струковне 

студије 

Специјалис
тичке 

академске 
студије 

1. Агрономски факултет у Чачку 45.000 60.000  120.000    

2. Економски факултет у   
    Крагујевцу 96.000 114.000  150.000 

140.000*    

3. Факултет инжењерских наука у  
    Крагујевцу 60.000 80.000 1 

60.000 2  150.000    

4. Факултет за машинство и  
    грађевинарство у Краљеву 60.000 60.000  84.000    

5. Факултет медицинских наука у  
    Крагујевцу                            

  

а) ИАС медицине           90.000     

б) ИАС фармације   130.000     

в) ИАС фармације на енглеском 
језику   320.000   

 
 

г) ИАС стоматологије   150.000     

д) Основне струковне студије - 
Струковни физиотерапеут     80.000 

 
 

ђ) Основне струковне студије - 
Струковна  медицинска сестра      80.000 

 
 

е) Специјалистичке академске 
студије - специјалиста фармације      

 
150.000 

ж) Мастер менаџмент у систему 
здравствене заштите  200.000    

 
 

з) Мастер Исхрана и 
суплементација  100.000      
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и) Мастер Регенеративна 
д  

 100.000      
ј) ДАС- Докторска школа 
медицинске науке    140.000  

 
 

к) ДАС - Менаџмент здравственог 
система**    140.000  

 
 

6. Правни факултет у Крагујевцу 85.000 95.000  165.000    

7. Факултет педагошких наука у   
    Јагодини 

  

а) Основне академске студије 78.000       

б) МАС Учитељ 
 
 
 

 89.000      
в) МАС Васпитач у предшколским 
установама  89.000    

 
 

г) МАС Васпитач у домовима  89.000      

д) МАС Професор предметне 
наставе  78.000    

 
 

ђ) МАС Образовне политике  98.000      

е) МАС Лидерство у образовању   89.000      

ж) Докторске академске студије    120.000    

з) основне струковне студије 68.000       

8. Природно-математички  
    факултет у Крагујевцу 84.000 108.000  150.000    

9. Факултет техничких наука у  
    Чачку 81.000 81.000  140.000 81.000 81.000  

10. Педагошки факултет у Ужицу 82.000 89.000  145.000 82.000   

11. Филолошко-уметнички  
      факултет у Крагујевцу 

  

а) Одсек за 
филологију 

Српски језик 60.000 120.000  190.000    

Француски језик 60.000 120.000      

Остали језици 90.000 120.000  190.000    

б) Одсек за 
музичку 
уметност 

Музичка теорија и 
педагогија 80.000 120.000    

 
 

Извођачке 
уметности 130.000 120.000      

Музика у медијима 130.000 120.000      

ДАС Извођачке 
уметности    250.000  

 
 

в) Одсек за примењену и ликовну 
уметност 170.000 120.000      

12. Факултет за хотелијерство и  
       туризам у Врњачкој Бањи 

  

а) ОАС Хотелијерство и туризам и 
ОАС Здравствени туризам 

90.000       

б) ОАС Гастрономски менаџмент 
100.000     
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в) МАС: Менаџмент у 
хотелијерству; Менаџмент у 
туризму; Здравствени туризам 

 90.000    
 

 

г) ДАС Менаџмент у хотелијерству 
и туризму    120.000  

 
 

*Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу, Природно 
математички факултет у 
Крагујевцу, Филолошко-
уметнички факултет у 
Крагујевцу и Факултет 
педагошких наука у Јагодини  

 

a) Студијски програм за стицање 
заједничке дипломе основних 
академских студија – Психологија 

80.000     
 

 

* Универзитет у Крагујевцу  

a) Информационе технологије 
 100.000    

 
 

б) Развој компјутерских игара 
 150.000    

 
 

в) Вештачка интелигенција 
 150.000    

 
 

г) ВЕБ дизајн 
 98.000    

 
 

д) МАС Психологија 
 100.000    

 
 

 
НАПОМЕНЕ: 
1 Једногодишње МАС студије ФИН 
2 МАС студије Машинско инжењерство ФИН 

 
 

II Висина школарине за школску 2023/2024. годину из става I ове Одлуке, утврђена је у 
износима које су предложили надлежни органи факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу. 

 
III Ову Одлуку доставити факултетима у саставу Универзитета у Крагујевцу и објавити 

на сајту Универзитета у Крагујевцу: www.kg.ac.rs 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 58. став 3. тачка 4) Закона о 
високом образовању, којим је утврђена интегративна функција универзитета посебно у 
области која се односи на политику уписа, члану 63. став 1. тачка 9) Закона којим је утврђена 
надлежност савета универзитета да донесе одлуку о висини школарине, на предлог стручног 
органа, a у складу је са чланом 71. став 3.  Закона којим је уређено да је високошколска установа 
дужна да пре расписивања конкурса за упис нових студената утврди висину школарине за 
наредну школску годину за све студијске програме, као и члану 58. став 1. тачка 10. Статута 
Универзитета у Крагујевцу којим је уређена надлежност Савета Универзитета у Крагујевцу да 
доноси одлуку о висини школарине, на предлог Сената, члану 119. и члану 120. Статута 
Универзитета којима је уређена школарина и да  Савет доноси одлуку о висини школарине, на 

http://www.kg.ac.rs/
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предлог Сената, а у складу са Одлуком Савета Универзитета о утврђивању редовних услуга 
које обухвата накнада за школарину за једну школску годину основних, мастер и докторских 
студија на Универзитету у Крагујевцу.  

 
Надлежни органи факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу, доставили су 

предлоге висине школарине за упис студената у школску 2023/2024. годину. 
 
За факултете у саставу Универзитета у Крагујевцу који у прву годину не уписују 

студенте у статусу студента који сам финансира студије, утврђен је предлог школарине за 
оне студенте који поново уписују исту годину студија, односно обнављају годину.  

 
Сенат Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 23. фебруара 2023. године, на 

предлог надлежних органа факултета, донео је Одлуку, број: III-01-124/23 којом је утврђен 
предлог висине школарине за упис студената на акредитоване студијске програме које 
организује Универзитет у Крагујевцу и факултети Универзитета у Крагујевцу за школску 
2023/2024. годину. 

 
Имајући у виду наведено, Савет Универзитета у Крагујевцу донео је Одлуку као у 

диспозитиву. 
 
 

САВЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Број: II-01-135 /6 
Дана: 28. фебруара 2023. године 

К Р А Г У Ј Е В А Ц 
 
 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
                                                                         УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 
 
 

 Др Олга Ристић, ванр. професор 
 
 
Доставити: 
- Архиви; 
- Стручној служби Универзитета; 
- Студентској служби Универзитета; 
- Факултетима у саставу Универзитета. 
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