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ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА СТУДИЈА И УСЛУГА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
Основне, специјалистичке, мастер струковне студије и кратки програм студија

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Ред.
број

1.

ВРСТА УСЛУГЕ
ШКОЛАРИНА за студијске програме:
Машинство, Заштита од пожара, Безбедност и
здравље на раду, Цивилна заштита и спасавање у
ванредним ситуацијама, Електроенергетика,
Електротехника, Саобраћајно инжењерство,
Машинско инжењерство, Друмски саобраћај,
Заштита од катастрофалних догађаја и
пожара, Заштита на раду и Заштита животне
средине, Електротехника.
ШКОЛАРИНА за студијске програме:
Графичко инжењерство, Графички дизајн,
Примењена фотографија, Електронско пословање,
Мултимедији, Графичко инжењерство и дизајн,
Дизајн индустријских производа, Веб дизајн и
Информационе технологије.
Школарина за стране држављане
Поновни упис године по броју пренетих ЕСПБ
( максимално 68.100 или 85.020 динара, зависи
од студијског програма)

2.

3.

4.

ИЗНОС

Вредност једног бода 1.135 динара
68.100,00

Вредност једног бода 1.417 динара
85.020,00
1,5 пута већa од школарине држављана РС
1 ЕСПБ – 1.135 или 1.417 динара

Промена изборног предмета
(на почетку школске године)

1.000,00

Регулисање статуса по истеку апсолвентског
стажа (по семестру) за студенте који студирају по
старом програму.

10.000,00

Накнадно регулисање статуса по истеку
апсолвентског стажа (по семестру) за студенте
који студирају по старом програму.

11.000,00

Трошкови пријемног испита за студијске
програме: Машинско инжењерство, Друмски
саобраћај, Заштита од катастрофалних догађаја и
пожара, Заштита на раду, Заштита животне
средине, Електротехника, Информационе
технологије и Веб дизајн.

7.000,00

За студијске програме: Графичко инжењерство
и дизајн и Дизајн индустријских производа.

10.000,00

Трошкови уписа године, материјални
трошкови, трошкови осигурања студента и
други трошкови

3.000,00

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Пријава испита за самофинансирајуће студенте

700,00

Накнадна пријава испита (пријава после рока
предвиђеног за пријављивање или на дан испита)
Полагање испита пред комисијом
(након 3 неуспела полагања)

900,00 (буџет)
1.600,00 (самофинансирање)
3.000,00

Поништавање испита

1.000.00

Пријава и одбрана завршног рада

5.000,00

Признавање испита за студенте који прелазе
са других високошколских установа
(по признатом предмету)
Признавање испита за усклађивање
студијског програма (положили испите по
предболоњском програму), по признатом
предмету
Поступак промене студијског програма
Издавање дипломе – предболоњски програм
Издавање Уверења о дипломирању и Дипломе
и додатка дипломи – болоња ( српска и енглеска
диплома )
Дупликат дипломе по захтеву студента
Додатак дипломи по захтеву студента
УВЕРЕЊА

12.

О положеним испитима
О статусу студента
Посебна уверења на лични захтев
Сва уверења на енглеском језику

13.

Додатак дипломе на енглеском језику

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.000,00

300,00

5.000,00
4.000,00
8.200,00

4.000,00
2.000,00

1.000,00
100,00
500,00
2 пута већа од цене на српском језику
2.000,00

Дупликат индекса
1.200,00
Исписница из школе (захтев за испис и индекс)
1.200,00
Издавање и овера Наставног плана и програма
400,00
(по предмету)
Овера Наставног плана и програма
500,00
Издавање комплетног наставног плана и
1.800,00
програма
Привремено издавање личних докумената
500,00
Захтев за проверу веродостојности јавних
1.000,00
исправа издатих од стране школе.
*Уверења о статусу студента издаје се бесплатно када се ради о: студентском дому, кредиту или
стипендији или за образац који се доноси из друге установе.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Ред.
број
1.

Школарина

2.

Школарина за стране држављане

3.

Трошкови уписа године, материјални
трошкови, трошкови осигурања студената и
други трошкови

3.000,00

4.

Пријава испита

1.000,00

5.

Накнадна пријава испита

1.600,00

6.

Издавање уверења о положеним испита

1.000,00

7.

Издавање Уверења о дипломирању и
Дипломе и додатка дипломи – болоња
( српска и енглеска диплома )

8.200,00

8.

Дупликат дипломе

4.000,00

9.

Дупликат додатка дипломи

2.000,00

10.

Издавање Наставног плана и програма

1.800,00

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС
120.000,00
1,5 пута већа од
школарине
држављана РС

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Ред.
број
1.

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС

Школарина за прву годину мастер студија

90.000,00 **

2.

Школарина за другу годину мастер студија

3.

Школарина за стране држављане

126.000,00 **
1,5 пута већа од
школарине
држављана РС

4.

Трошкови уписа године, материјални
трошкови, трошкови осигурања студената и
други трошкови

3.000,00

5.

Пријава испита

1.000,00

6.

Накнадна пријава испита

1.600,00

7.

Издавање уверења о положеним испита

1.000,00

8.

Издавање Уверења о дипломирању и
Дипломе и додатка дипломи – болоња
( српска и енглеска диплома )

8.200,00

9.

Дупликат дипломе

4.000,00

10. Дупликат додатка дипломи

2.000,00

11. Издавање Наставног плана и програма

1.800,00

КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Ред.
број
1.

ВРСТА УСЛУГЕ
Школарина

ИЗНОС
60.000,00

2. Трошкови уписа, испити

10.000,00

3. Издавање сертификата, додатка сертификата

5.000,00

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Др Божо Илић, проф.

