
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ  

ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ, МАСТЕР И СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ 

 

Ценовник услуга за школску 2020/2021. годину за основне струковне студије, и 

студенте по старом наставном плану и програму више школе  

Ред.бр. О П И С И З Н О С 

1.  Упис године студија 69.000,00 

2.  Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ (максимално 

69.000,00) 

 

1ЕСПБ=1.150,00 

3.  Трошкови студија након истека апсолвентског стажа по 

једном не положеном испиту за студенте који студирају по 

наставном плану и програму више школе 

 

 

6.000,00 

4.  Накнада за студенте који први пут уписују годину студија   

(осигурање, студентски фонд, материјални трошкови) 

8.000,00 

5.  Накнада за осигурање, студентски фонд, материјалне 

трошкове за студенте који обнављају или поново уписују 

годину 

3.000,00 

6.  Пријава испита за самофинансирајуће студенте 700,00 

7.  Пријава испита за све студенте који полажу испит више од 3 

пута 

1.000,00 

8.  Пријава испита након истека рока за пријаву 1.500,00 

9.  Пријава испита за буџетске и самофинансирајуће  студенте у 

ванредним испитним роковима октобар II  и октобар III, work 

and travel  

 

1500,00 

10.  Признавање испита са друге високошколске установе (по 

признатом испиту) 

1.500,00 

11.  Уверење о положеним испитима 2.000,00 

12.  Уверење о положеним испитима са овереним наставним 

планом и програмом 

3.000,00 

13.  Овера наставног плана и програма 2.500,00 

14.  Уверење о статусу студента * 200,00 

15.  Уверења на лични захтев 500,00 

16.  Уверење о замени дипломе  1.000,00 

17.  Копије образаца (из досијеа: шв-обрасци, стручна пракса и сл)  200,00 

18.  Подизање докумената на реверс 1.000,00 

19.  Исписница 2.000,00 

20.  Трошкови доставе документација путем поште 500,00 

21.  Промена студијског програма 6.000,00 

22.  Овера семестра 1.500,00 

23.  Накнадна овера семестра 3.000,00 

24.  Овера семестра без једног потписа 3.000,00 

25.  Израда дипломе и уверења о дипломирању на српском језику 

(стари наставни план и програм) 

3.000,00 

26.  Додатак дипломе на српском језику (посебно) по захтеву 

студента 

3.000,00 

27.  Израда дипломе на енглеском језику (посебно) по захтеву 

студента 

3.000,00 



28.  Додатак дипломе на енглеском језику (посебно) по захтеву 

студента 

3.000,00 

29.  Израда дипломе и додатка дипломи (на српском и енглеском 

језику) за дипломиране студенте  

6.000,00 

30.  Израда дупликата дипломе 6.000,00 

31.  Дупликат уверења о дипломирању 2.000,00 

32.  Израда дупликата индекса 2.000,00 

33.  Захтев за сазивање комисије за признавање испита 1.500,00 

34.  Накнада за продужетак рока студирања 1.000,00 

35.  Молбе 1.000,00 

36.  Израда и издавање дипломе пре датума промоције 2.500,00 

37.  Поништавање испита 1.000,00 

38.  Упис године за странце 1.300 $ 

39.  Обнова године за странце по броју пренетих ЕСПБ 1ЕСПБ=22$ 

40.  Трошкови припреме и организације пријемног испита 5.000,00 

41.  Трошкови студија након истека апсолвентског стажа по 

једном не положеном испиту за студенте који студирају по 

наставном плану и програму више школе 

 

 

187,50$ 

42.  Трошкови комисијског полагања испита 3.000,00 

43.  Трошкови промене професора испитивача  2.000,00 

44.  Пријава теме завршног рада 5.000,00 

*Уверење о статусу студента издаје се бесплатно када се ради о: студентском дому, 

кредиту или стипендији, здравственој књижици, породичној пензији.  

 

Ценовник услуга за школску 2020/2021. годину за специјалистичке струковне студије: 

Ред. бр. О П И С И З Н О С 

1.  Упис године студија 72.000,00 

2.  Накнада за осигурање, студентски фонд и материјалне 

трошкове 

3.000,00 

3.  Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ (максимално 

72.000,00) 

1ЕСПБ=1.440,00 

4.  Упис године студија (страни држављани) 1.500$ 

5.  Обнова године за странце по броју пренетих ЕСПБ 1ЕСПБ=30$ 

6.  Пријава испита 700,00 

7.  Накнадна пријава исптита 1.500,00 

8.  Пријава испита за све студенте који полажу више од 3 пута 1.000,00 

9.  Пријава испита за студенте у ванредним испитним 

роковима октобар II  и октобар III, work and travel  

 

1500,00 

10.  Пријава теме специјалистичког рада 8.000,00 

11.  Оцена специјалистичког рада и извештај комисије 12.000,00 

12.  Одбрана специјалистичког рада 10.000,00 

13.  Израда специјалистичке дипломе 6.000,00 

14.  Овера семестра 1.500,00 

15.  Накнадна овера семестра 3.000,00 

16.  Трошкови комисијског полагања испита 3.000,00 

17.  Трошкови промене професора испитивача 2.000,00 

18.  Накнада за продужетак рока студирања 1.000,00 



19.  Промена изборног предмета након формирања предавачких 

група 

1.000,00 

20.  Промена предавачке групе након објављивања распореда 

наставе 

1.000,00 

21.  Израда и издавање дипломе пре рока промоције 2.500,00 

22.  Поништавање испита 1.000,00 

23.  Трошкови полагања пријемног испита или пријава на 

конкурс 

5.000,00 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ  

ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

Ценовник услуга за школску 2020/2021. годину за мастер струковне студије: 

Ред. бр. О П И С И З Н О С 

1.  Упис године студија 80.000,00 

2.  Накнада за осигурање, студентски фонд и материјалне 

трошкове 

3.000,00 

3.  Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ (максимално 

80.000,00) 

1ЕСПБ=1.333,33 

4.  Упис године студија (страни држављани) 1.800$ 

5.  Обнова године за странце по броју пренетих ЕСПБ 1ЕСПБ=30$ 

6.  Пријава испита 700,00 

7.  Накнадна пријава испита 1.500,00 

8.  Пријава испита за све студенте који полажу више од 3 пута 1.000,00 

9.  Пријава испита за студенте у ванредним испитним 

роковима октобар II  и октобар III,  work and travel 

 

1500,00 

10.  Пријава теме мастер рада 10.000,00 

11.  Оцена мастер рада и извештај комисије 15.000,00 

12.  Одбрана мастер рада 10.000,00 

13.  Израда мастер дипломе 6.000,00 

14.  Овера семестра 1.500,00 

15.  Накнадна овера семестра 3.000,00 

16.  Трошкови комисијског полагања испита 3.000,00 

17.  Трошкови промене професора испитивача 2.000,00 

18.  Накнада за продужетак рока студирања 1.000,00 

19.  Молбе 1.000,00 

20.  Израда и издавање дипломе пре рока промоције 2.500,00 

21.  Поништавање испита 1.000,00 

22.  Трошкови полагања квалификационог испита или пријава 

на конкурс 

5.000,00 

23.  Менторство 5.000,00 

24.  Чланство у комисији за одбрану мастер рада  2.000,00 

 

 

 



 

Ценовник услуга за школску 2020/2021. годину за студије на даљину - DLS 

Ред.бр. О П И С И З Н О С 

1.  Упис године студија 85.000,00 

2.  Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ (максимално 

85.000,00) 

 

1ЕСПБ=1.416,67 

3.  Накнада за осигурање, студентски фонд и материјалне 

трошкове 

3.000,00 

4.  Пријава испита  700,00 

5.  Пријава испита за све студенте који полажу испит више од 3 

пута 

1.000,00 

6.  Пријава испита након истека рока за пријаву 1.500,00 

7.  Пријава испита у ванредним испитним роковима октобар II  и 

октобар III, work and travel  

 

1500,00 

8.  Признавање испита са друге високошколске установе (по 

признатом испиту) 

1.500,00 

9.  Уверење о положеним испитима 2.000,00 

10.  Уверење о положеним испитима са овереним наставним 

планом и програмом 

3.000,00 

11.  Овера наставног плана и програма 2.500,00 

12.  Уверење о статусу студента * 200,00 

13.  Уверења на лични захтев 500,00 

14.  Уверење о замени дипломе  1.000,00 

15.  Копије образаца (из досијеа: шв-обрасци, стручна пракса и сл)  200,00 

16.  Подизање докумената на реверс 1.000,00 

17.  Исписница 2.000,00 

18.  Трошкови доставе документација путем поште 500,00 

19.  Промена студијског програма** 6.000,00 

20.  Овера семестра 1.500,00 

21.  Накнадна овера семестра 3.000,00 

22.  Овера семестра без једног потписа 3.000,00 

23.  Израда дипломе и уверења о дипломирању на српском језику 

(стари наставни план и програм) 

3.000,00 

24.  Додатак дипломе на српском језику (посебно) по захтеву 

студента 

3.000,00 

25.  Израда дипломе на енглеском језику (посебно) по захтеву 

студента 

3.000,00 

26.  Додатак дипломе на енглеском језику (посебно) по захтеву 

студента 

3.000,00 

27.  Израда дипломе и додатка дипломи (на српском и енглеском 

језику) за дипломиране студенте  

6.000,00 

28.  Израда дупликата дипломе 6.000,00 

29.  Дупликат уверења о дипломирању 2.000,00 

30.  Израда дупликата индекса 2.000,00 

31.  Захтев за сазивање комисије за признавање испита 1.500,00 

32.  Накнада за продужетак рока студирања 1.000,00 



33.  Молбе 1.000,00 

34.  Израда и издавање дипломе пре датума промоције 2.500,00 

35.  Поништавање испита 1.000,00 

36.  Упис године за странце 1.300 $ 

37.  Обнова године за странце по броју пренетих ЕСПБ 1ЕСПБ=22$ 

38.  Трошкови припреме и организације пријемног испита 5.000,00 

39.  Трошкови комисијског полагања испита 3.000,00 

40.  Трошкови промене професора испитивача  2.000,00 

41.  Пријава теме завршног рада 5.000,00 

*Уверење о статусту студента издаје се бесплатно када се ради о: студентском дому, 

кредиту или стипендији, здравственој књижици, породичној пензији.  

**Промена студијског програма је могућа само у случају преласка на класичне студије 

 


