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Ред. 

број 
Врста услуге коју пружа Факултет 

Износ накнаде 

/дин/ 
Напомена 

1.10. 
Пријава испита после истека рока – сви 

студенти  

2.000,00 + износ 

предвиђен под 

1.9. 

 

1.11. 
Подношење захтева за полагање испита 

пред комисијом  
10.000,00 

 

1.12. 
Подношење захтева за промену 

испитивача  
10.000,00 

Након два неуспешна 

полагања испита код 

предметног 

наставника 

1.13. 
Уверење о положеним испитима које се 

издаје активном студенту  
1.000,00 

 

1.14. 
Уверење о положеним испитима које се 

издаје бившем студенту  
2.000,00 

 

1.15. 

Издавање дупликата индекса: 

I  - година 

II - година 

III - година 

IV - година 

 

1.500,00 

1.900,00 

2.200,00 

2.500,00 

 

1.16. 

Издавање исписнице 

I  - година 

II - година 

III - година 

IV - година 

 

1.500,00 

1.900,00 

2.200,00 

2.500,00 

 

1.17. 

Издавање стандардних уверења о статусу 

студента (за регулисање војне обавезе, 

пензије, социјалног и здравственог 

осигурања, право на смештај у студентски 

дом, визе, кредите или стипендије, 

учлањење у студентску задругу)  

Без накнаде 

 

1.18. 
Издавање нестандардних потврда и 

уверења  
1.000,00 

 

1.19. 
Овера образаца (ако се њима не регулишу 

питања из тачке 1.21)  
300,00 

 

1.20. 
Привремено издавање личних документа 

на реверс 
300,00 

 

1.21. Промена студијског програма  10.000,00  

1.22. Промена места студирања (одељења)  30.000,00  

1.23. 
Пријава изборних предмета ван утврђеног 

рока, по захтеву студента 
3.000,00 

Најкасније 5 дана 

после утврђеног рока, 

уз сагласност 

професора 

1.24. 

Одржавање испитног часа /активности у 

школи вежбаоници/ предшколској 

установи за студенте који нису полагали у 

предвиђеном термину  

 

3.000,00 
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Ред. 

број 
Врста услуге коју пружа Факултет 

Износ накнаде 

/дин/ 
Напомена 

1.25. 
Промена изборног предмета, по захтеву 

студента 
3.000,00 

 

1.26. Захтев за прелазак са других Факултета  10.000,00 

Ако се захтев одобри, 

студент се може 

уписати само у 

статусу 

самофинансирајућег 

студента 

1.27. 
Признавање испита са других учитељских 

факултета  

1.000,00 

/ испит 

 

1.28. 
Признавање испита са других факултета, 

високих струковних и виших школа  

1.500,00 

/ испит 

 

1.29. Признавање испита са страних факултета  
2.000,00 

/ испит 

 

1.30. 

Полагање диференцијалног испита за 

студенте Учитељског факултета који 

мењају студијски програм 

1.000,00 

/ испит 

 

1.31. 

Полагање диференцијалног испита за 

студенте са других високошколских 

установа 

3.000,00 

/ испит 

 

1.32. Захтев за поништавање испита  3.000,00  

1.33. Издавање уверења о завршеним ОАС  2.000,00  

1.34. Издавање дипломе и додатка дипломи  10.000,00  

1.35. 
Издавање дупликата уверења о 

дипломирању или  завршетку ОАС  
2.000,00 

 

1.36. 
Издавање дупликата дипломе и додатка 

дипломе  
8.000,00 

 

1.37. Издавање овереног студијског програма  2.000,00  

1.38. 

Издавање овереног студијског програма са 

силабусима (програмима појединачних 

предмета, по предмету) 

2.000,00 

 

1.39. 
Издавање стандардних уверења која нису 

обухваћена тачком 1.17. и 1.37. 
1.000,00 

 

1.40. 
Издавање стандардних уверења која нису 

обухваћена тачком 1.38. 
2.000,00 

 

1.41. 
Признавање страних високошколских 

исправа ради наставка образовања 

Према важећем 

ценовнику 

Универзитета 

 

 

1.42. 

Издавање дупликата сведочанства и 

дипломе о завшеној ПА (сарадник у 

настави) 

1.500,00  

по сведочанству 

 

1.43. 

Издавање дупликата дипломе и додатка 

дипломе студентима за студенте уписане 

по старом наставном плану и програму 

8.000,00 
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Ред. 

број 
Врста услуге коју пружа Факултет 

Износ накнаде 

/дин/ 
Напомена 

2. ОАС ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ 

2.1. Пријава на конкурс за упис на ОАС (4) 6.000,00  

2.2. Провера знања српског језика  5.000,00  

2.3. Упис I, II, III, IV године ОАС 

2000 евра по 

средњем курсу 

НБС на дан 

уплате 

(33,34 евра x 60 

ЕСПБ) 

1. У цену школарине 

су урачуната 2 

пријављивања испита 

из сваког предмета  

 

2.4. 
Поновни упис на преостали део студијског 

програм  

Број ЕСПБ 

х 

33,34 евра 

( по средњем 

курсу НБС на 

дан уплате) 

 

 

2.5. 

Обнова године за студенте стране 

држављање уписане школске 2006/07. 

године 

Половина 

износа 

предвиђена за 

упис страних 

држављана на 

ОАС 

 

 

2.6. Пријава испита  

15 евра 

( по средњем 

курсу НБС на 

дан уплате) 

 

За треће и наредна 

пријављивања испита 

3. МАСТЕР СТУДИЈЕ 

3.1. Пријава на конкурс за мастер студије  7.000,00  

3.2. Упис године самофинансирајући студенти  

135.600,00 

(60 ЕСПБ x 

2.260,00) 

1. У цену школарине 

су урачуната 2 

пријављивања испита 

из сваког предмета  

 

3.3. Упис године – страни држављани  

2500 еура 

( по средњем 

курсу НБС на 

дан уплате) 

 

(60 ЕСПБ x 

41,67 евра) 

У цену школарине су 

урачуната 2 

пријављивања испита 

из сваког предмета  

 

3.4. 
Поновни упис на преостали део студијског 

програма  

Број ЕСПБ 

х 

1.130,00 

 

3.5. 
Поновни упис на преостали део студијског 

програма – за стране студенте 

Број ЕСПБ 

х 
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Ред. 

број 
Врста услуге коју пружа Факултет 

Износ накнаде 

/дин/ 
Напомена 

41,67 евра 

(по средњем 

курсу НБС на 

дан уплате) 

3.6. 
Административне услуга уписа на 

студијски програм мастер студија  
6.500,00 

 

3.7. Пријава испита  2.000,00 
За треће и наредна 

пријављивања испита 

3.8. Пријава испита за стране држављане  

40 евра 

(по средњем 

курсу НБС на 

дан уплате) 

За треће и наредна 

пријављивања испита 

3.9. 
Издавање уверења о завршеним мастер 

студијама  
2.000,00 

 

3.10. Издавање дипломе и додатка дипломе  10.000,00  

3.11. 
Издавање дупликата уверења о завршеним 

мастер студијама  
2.000,00 

 

3.12. 
Издавање дупликата дипломе и додатка 

дипломи (мастер) 
8.000,00 

 

3.13.  

Захтев за утврђивање диференцијалних 

испита за упис на мастер студије са других 

високошколских установа 

5.000,00 

 

3.14. 

Признавање испита студентима 

учитељског факултета који су 

дипломирали по старом наставном плану и 

програму 

3.000,00/испит 

 

 

3.15. 
Полагање диференцијалних испита за 

студенте других високошколских установа  
1.500,00/ испит 

 

3.16. 

Признавање страних високошколских 

исправа ради наставка образовања – 

диплома мастер студија  

Према важећем 

ценовнику 

Универзитета 

 

3.17. 

На врсту услуга које нису регулисане 

тачком 3, примењују се надокнаде 

предвиђене за услуге на ОАС /тачке 1. и 2./ 

 

 

4. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

4.1. 
Пријава на конкурс за упис на докторске 

студије  
10.000,00 

 

4.2. Упис I, II, III године докторских студија  

174.000,00 

/година/ 

(60 ЕСПБ x 

2.900,00) 

1. У цену школарине 

су урачуната 2 

пријављивања испита 

из сваког предмета  

 

4.3. 
Упис I, II, III године докторских студија за 

стране држављане  

3000 евра 

(по средњем 

курсу НБС на 

1. У цену школарине 

су урачуната 2 

пријављивања испита 




