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Одлука о висини школарине  

и ценовник о пружању услуга за школску 2020/2021 годину 
 

 
Ред. 

број 
Врста услуге Износ 

1 Школарина за основне академске студије за школску годину 75.000,00 дин. 

2 

Издавања индекса и пратеће документације за упис, уџбеничкa 

литературa, реализацијa стручне праксе, oсигурањe студената, упис 

и оверa семестара и пријава испита на студијским програмима 

основних академских студија ДРУМСКИ  САОБРАЋАЈ  и  НОВИ  

ИЗВОРИ  ЕНЕРГИЈЕ 

105.000,00 дин. 

3 

Издавања индекса и пратеће документације за упис, уџбеничкa 

литературa, реализацијa стручне праксе, oсигурањe студената, упис 

и оверa семестара и пријава испита на студијским програмима 

основних академских студија САВРЕМЕНЕ  ТЕХНОЛОГИЈЕ  

ХРАНЕ,  ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА  ЕКОНОМИЈА  и  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

75.000,00 дин. 

4 Школарина за мастер академске студије за школску годину 75.000,00 дин. 

5 

Издавања индекса и пратеће документације за упис, уџбеничкa 

литературa, реализацијa стручне праксе, oсигурањe студената, упис 

и оверa семестара и пријава испита на мастер академским студијама 

135.000,00 дин. 

6 Издавање дупликата индекса 3.000,00 дин. 

7 Обнова године 70.000,00 дин 

8 
Накнада за признавање положених испита на другој 

високошколској установи 

2.000,00 дин.  

по признатом испиту 

9 
Пријава и одбрана завршног рада и издавање уверења о 

дипломирању  
16.000,00 дин. 

10 
Издавање дипломе и додатка дипломи на основним академским 

студијама 
30.000,00 дин 

11 
Пријава и одбрана мастер рада и издавање уверења о завршеним 

мастер студијама 
20.000,00 дин. 

12 
Издавање дипломе и додатка дипломи на мастер академским 

студијама 
25.000,00 дин 

13 Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи 20.000,00 дин. 

14 
Подизање дипломе и додатка дипломи након 60 дана од званичне 

доделе диплома 
20.000,00 дин. 

15 Промена изборног предмета  4.000,00 дин. 

16 Накнада за испис са факултета 5.000,00 дин. 

17 Основне академске студије за стране држављане 2.000,00 евра* 

18 Мастер академске студије за стране држављане 2.500,00 евра* 

19 
Накнада за признавање положених испита на другој 

високошколској установи за стране држављане 

30,00 eвра* по 

признатом испиту 

20 Обнова године за стране држављане  800,00* евра 

21 
Пријава и одбрана рада и издавање дипломе и додатка дипломи на 

основним и мастер академским студијама за стране држављане 
300,00* евра 

22 Накнада за издавање уверења о положеним испитима  2.000,00 дин. 

23 Накнада за издавање наставног плана 1.000,00 дин. 

     *Плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате 
                                        

                           

                 

 


