ЦЕНОВНИК СТУДИЈА И УСЛУГА
ПРИ СТУДИРАЊУ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ
(измењен у децембру 2016. године)
1. Основне академске студије (ОАС) и Мастер академске студије (МАС)
(Закон о високом образовању и Измене и допуне Закона)
Шифра
плаћања

101
102
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Сврха уплате

школарина за школску годину (60 ЕСПБ)
(може у десет рата)
цена за 1 ЕСПБ неположеног испита који се поново слуша
упис школске године, или овера семестра, по истеку
предвиђеног рока
усаглашавање старог са новим наставним планом и
програмом, или, израчунавање еквивалентног броја ЕСПБ
молба за прелаз са другог факултета на ОАС
молба за прелаз са другог факултета на МАС
издавање нестандардних уверења
(на лични захтев, о току студија, о упису на студије и сл.)
издавање докумената на реверс (уз депоновање л.к.)
уверење о положеним испитима (са програмом)
уверење о положеним испитима
испис са факултета
трошкови обраде дупликата индекса
издавање уверења о завршеним ОАС
издавање дипломе и додатка дипломе по завршеним ОАС
(М.Ф. преноси 3.500,00 динара Б.У.)
издавање уверења о дипломирању на МАС
издавање дипломе и додатка дипломе на МАС
(М.Ф. преноси 3.500,00 динара Б.У.)
издавање дупликата уверења о завршеним ОАС или
дупликата уверења о дипломирању на МАС
издавање дупликата дипломе и додатка дипл. ОАС (МАС)
накнада за пријемни испит (Конкурс) за ОАС
накнада за пријемни испит (МАС)
надокнада за испит (после три пријављивања )
надокнада за испит пред комисијом
пријављивање једног испита по истеку рока за
пријављивање испита
закаснели избор изборног предмета

Цена

66.000 дин.
1.100 дин.
3.000 дин.
7.000 дин.
5.000 дин.
8.000 дин.
2.000 дин.
500 дин.
6.000 дин.
500 дин.
500 дин.
3.000 дин.
500 дин.
5.000 дин.
500 дин.
5.000 дин.
600 дин.
5.000 дин.
3.000 дин.
4.000 дин.
800 дин.
4.500 дин.
1.000 дин.
2.000 дин.
по предмету

126
127
128
129
130
131
132
133

припремна настава за упис на Факултет (може у пет рата)
допринос Центру за развој каријере и саветовање
студената Б.У.
(М.Ф. преноси ову уплату Б.У.)
међународна студентска идентификациона чип картица за
студенте
годишња чланарина за ISIC и EYCA
верификација уверења о дипломирању, других уверења и
потврда
издавање дипломе и додатка дипломи за ОАС по хитном
поступку
издавање дипломе и додатка дипломи за МАС по хитном
поступку
издавање двојезичне дипломе и додатка дипломи за МАС
по хитном поступку

20.000 дин.
120 дин.
800 дин.
800 дин.
2.500 дин.
10.000 дин.
10.000 дин.
15.000 дин.
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134
135

136
137

промена изборног предмета
допунски део школарине за самофинансирајуће студенте
који се први пут уписују на ОАС
(М.Ф. преноси уплату у целости Б.У.)
допунски део школарине за самофинансирајуће студенте
који уписују наредну школску годину на ОАС и МАС
(М.Ф. преноси уплату у целости Б.У.)
школарина за самофинансирајуће студенте – надокнада за
израду Мастер (M.Sc.) рада – вредност 9 ЕСПБ

2.000 дин.
по предмету

1.500 дин.

1.000 дин.
1.100 дин.
по 1ЕСПБ

НАПОМЕНА: Ставка под шифром плаћања 102 се примењује само у случајевима када студент
нема услов за полагање испита, или када студент има услов, а жели да поново слуша наставу
из неположеног предмета.

2. Докторске академске студије (ДАС)
(Закон о високом образовању и Измене и допуне Закона)
Шифра
плаћања

Сврха уплате

201
202

пријава на Конкурс за упис на ДАС
школарина за прву годину ДАС

203

школарина за другу годину ДАС

204

школарина за трећу годину ДАС

205
206
207
208
209
210
211

молба за прелаз са другог факултета
издавање нестандардних уверења
издавање докумената на реверс (уз депоновање л.к.)
уверење о положеним испитима (са програмом)
уверење о положеним испитима
трошкови обраде дупликата индекса
издавање дипломе и додатка дипломе о докторирању са
промоцијом (М.Ф. преноси део уплате Б.У.)
издавање дупликата дипломе и додатка дипломе о
докторирању (М.Ф. преноси део уплате Б.У.)
упис школске године, или овера семестра, по истеку
предвиђеног рока
трошкови за усаглашавање са новим наставним планом
допунски део школарине за самофинансирајуће студенте
који уписују наредну школску годину на ДАС
(М.Ф. преноси уплату у целости Б.У.)

Цена

4.000 дин.
динарска
противвредност

2.400 евра
динарска
противвредност

2.400 евра

212
213
214
136

динарска
противвредност

3.200 евра
8.000 дин.
2.000 дин.
500 дин.
9.000 дин.
500 дин.
2.100 дин.
20.000 дин.
20.000 дин.
3.000 дин.
10.000 дин.
1.000 дин.
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6. Докторска дисертација по Закону о универзитету
(за магистре који су пријавили тему докторске дисертације до 30. 09. 2015.,
рок за одбрану дисертације је 30. 09. 2018. године)
Шифра
плаћања

401
402
403
404
405

Сврха уплате

пријава теме, оцена подобности кандидата и теме и
доношење одлуке о предложеној теми
менторство, преглед и одбрана докторске дисертације
разматрање молбе за продужење рока за израду докторске
дисертације
издавање уверења о одбрањеној докторској дисертацији
издавање дипломе о докторирању са промоцијом

Цена

80.000 дин.
240.000 дин.
30.000 дин.
500 дин.
14.000 дин.

7. Висина трошкова за изборе у звања
Шифра
плаћања

501
502
503
504

Сврха уплате

истраживач сарадник - избор
научни сарадник – избор
виши научни сарадник – избор
научни саветник - избор

Цена

20.000 дин.
40.000 дин.
60.000 дин.
80.000 дин.

У Београду 05.12.2016. године
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