
ЦЕНОВНИК 
за школску 2018/2019. годину 

 

Број жиро рачуна: 840-7400760-81 

Прималац: Факултет инжењерских наука 

Позив на број: шифра-број индекса 
* Позив на број за школарину је јединствен за сваког студента и преузима се са е-ИНДЕКС портала 

** Позив на број за пријаву испита је јединствен за сваког студента и преузима се са е-ИНДЕКС 

портала 
 

Шифра 

 

Основне и мастер академске студије Домаћи Странци 

* за упис у годину у статусу самофинансирајућег 

студента основних академских студија  

50.000,00 1.500,00 € 

* за упис у годину у статусу самофинансирајућег 

студента мастер академских студија машинског 

инжењерства 

60.000,00 1.600,00 € 

* за упис у годину у статусу самофинансирајућег 

студента једногодишњих мастер академских студија  

80.000,00 1.800,00 € 

* за поновљени упис у годину  5.000,00 150,00 € 

* за слушање предмета 500,00/1 ЕСПБ 10,00 €/1 ЕСПБ 

** 
за пријаву испита  (након прве 2 бесплатне пријаве) 

 

- за пету пријаву испита и сваку наредну 

пријаву испита 

- за полагање пренетих испита без обзира на 

број пријава 

500,00 

 

1.000,00 

 

 

1.000,00 

15, 00 € 

 

20,00 € 

 

 

20,00 € 

 

** додатна накнада за  пријаву испита по истеку рока за 

пријављивање 

1.000,00 10,00 € 

** за пријаву испита по истеку апсолвентског стажа 

(студије по старом) 

1.000,00 10,00 € 

** 
за пријаву испита у ванредно одобреном року (без 

обзира  на број пријава) 

1.000,00 20,00 € 

110 за полагање испита пред Комисијом 5.000,00 100,00 € 

111 за пријаву и одбрану дипломског испита по истеку 

апсолвентског стажа (студије по старом) 

5.000,00 100,00 € 

112 за одбрану завршног и мастер рада по истеку рока 5.000,00 100,00 € 

113 пријава на конкурс за упис на основне и мастер 

студије 

5.000,00 80,00 € 

114 за трошкове уписа кандидата на основне и мастер 

студије 

3.000,00 50,00 € 

* за поновно стицање статуса студента 50.000,00 500,00 € 



 

 

Шифра 

 

Магистарске студије Домаћи Странци 

201 пријава испита 2.000,00 100,00 € 

202 пријава теме, оцена теме и кандидата 20.000,00 500,00 € 

203 преглед, оцена тезе и усмена одбрана 40.000,00 1.000,00 € 

204 магистарска диплома и дупликат дипломе 5.000,00 100,00 € 

205 поновна пријава теме, продужетак рока 10.000,00 200,00 € 

 

Шифра 

 

Докторске академске студије Домаћи Странци 

301 пријава на конкурс 5.000,00 100,00 € 

** пријава испита (по испиту након прве 2 бесплатне 

пријаве) 

2.000,00 50,00 € 

303 признавање испита 2.000,00 100,00 € 

304 упис године у статусу самофинансирајућег студента 100.000,00 2.500,00 € 

305 овера семестра после истека рока 2.000,00 50,00 € 

306 подношење молбе (наставак студија, промена смера, 

предмета и сл.) 

2.000,00 100,00 € 

307 пријава теме докторске дисертације,оцена теме и 

кандидата 

80.000,00 1.000,00 € 

308 менторство, преглед и оцена докторске дисертације 150.000,00 2.000,00 € 

309 уверење о одбрањеној докторској дисертацији, 

дупликат уверења 

5.000,00 100,00 € 

310 поновна пријава теме, продужетак рока 35.000,00 500,00 € 

* обнова године 30.000,00 600,00 € 

 

 

 

Шифра Прелаз са других факултета и виших 

школа 

Домаћи Странци 

401 за подношење захтева 10.000,00 200,00 € 

402 признавање испита са друге високошколске установе 

(по испиту) 

2.000,00 50,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шифра 

 

Стицање научног или стручног звања Домаћи 

501 истраживач приправник 30.000,00 

502 истраживач сарадник 40.000,00 

503 научни сарадник 60.000,00 

504 виши научни сарадник 75.000,00 

505 научни саветник 100.000,00 

506 избор у стручно звање 30.000,00 

 

 

Шифра Остале накнаде Домаћи Странци 

601 за издавање дипломе и дупликата 3.000,00 100,00 € 

602 за издавање уверења о положеним испитима 

студентима 

500,00 10,00 € 

603 за издавање уверења о положеним испитима  бившим 

студентима 

3.000,00 100,00 € 

604 за испис са факултета 5.000,00 100,00 € 

605 за издавање дупликата индекса 1.000,00 100,00 € 

606 за оверу семестра после рока 2.000,00 150,00 € 

607 за оверу наставног плана и програма 1.000,00 100,00 € 

608 за надокнаду једне лаб. вежбе неодрађене у 

предвиђеном термину 

500,00 50,00 € 

609 промена студијског програма 20.000,00 200,00 € 

610 упис године по истеку рока 5.000,00 150,00 € 

611 овера семестра без потписа наставника по потпису 3.000,00 100,00 € 

612 издавање потврде о еквиваленцији звања 4.000,00 120,00 € 

613 издавање осталих потврда на захтев странака 3.000,00 100,00 € 

 

 

 

Шифра Специјалистички рад Домаћи Странци 

701 пријава теме специјалистичког рада 20.000,00 500,00 € 

702 преглед, оцена специјалистичког рада и усмена 

одбрана 

40.000,00 1.000,00 € 

703 поновна пријава рада, продужетак рока 10.000,00 200,00 € 

704 специјалистичка диплома и дупликат 4.000,00 100,00 € 

 

 

 


