
ШКОЛАРИНА 

НАКНАДА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РС 

(РСД) 
Накнада за стране 

држављане 

(EU) 60ЕСПБ 1ЕСПБ 

Основне струковне студије 

Студијски програм 

 Дизајн текстила и одеће 
95.000,00 1.583,00 2.000,00 

Студијски програм 

Текстилно инжењерство 
65.000,00 1.083,00 2.000,00 

Студијски програм 

Менаџмент у текстилној 

индустрији 

65.000,00 1.083,00 2.000,00 

Специјалистичке струковне студије 

Студијски програм 

Одећа специјалне намене 
90.000,00 1.500,00 2.500,00 

Студијски програм 

Модни менаџмент   
90.000,00 1.500,00 2.500,00 

 

Школарина обухвата редовне услуге наставе: предавања, вежбе и консултације. Школарином није 

обухваћена набавка литературе, пријава испита и израда завршног рада.   

 

1. Студенти који уписују другу и трећу  годину основних струковних студија и стекли су услов 

за останак у статусу финансирања из буџета, а нису положили све испите из претходних 

година студија, плаћају школарину чија се висина утврђује множењем ЕСПБ бодова предмета 

пренетих из претходних година студија са вредношћу једног бода. 

2. Студенти који уписују другу и трећу годину основних струковних студија студија, а сами се 

финансирају, плаћају школарину чија се висина утврђује множењем ЕСПБ бодова уписаних 

предмета са вредношћу једног бода (уписани предмети обухватају предмете године студија 

која се уписује и предмете пренете из претходних година студија). 

3. Студенти који обнављају прву, другу или трећу годину студија, плаћају школарину чија се 

висина утврђује множењем ЕСПБ бодова предмета пренетих из претходних школских година 

са вредношћу једног бода. 

4. За студенте диференцијалног програма висина школарине се утврђује множењем ЕСПБ 

бодова уписаних предмета са  вредношћу једног бода.  

 

 

Пријава за полагање испита 

 буџетски студенти самофинансирајући 

студенти 
сви студенти 

Пријава за полагање испита у 

предвиђеном року 
/ 500, 00 / 

Пријава за полагање испита 

после истека рока за пријаву 
/ / 1.000,00 

Пријава за полагање испита  

пред комисијом 
/ / 1.500,00 

Студенти који студирају по 

правилима студија која су 

важила пре акредитовања 

студијских програма, после 

три неуспела полагања плаћају 

пријаву испита 

/ / 1.200,00 

 

 

ДИПЛОМСКИ-ЗАВРШНИ РАД 

 
буџетски студенти 

самофинансирајући 

студенти 
сви студенти 

Oдбрана завршног рада на 

ОСС  и израда дипломе 
5.000,00 8.000,00 / 

Одбрана завршног рада на 

ССС и израда дипломе 
/ 15.000,00 / 

 

 



ЦЕНА ОСТАЛИХ УСЛУГА 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Износ накнаде 

(РСД) 

1.  Полагање пријемног испита 4.000,00 

2.  Накнада трошкова уписа у прву годину студија 2.000,00 

3.  Накнада трошкова уписа или обнове осталих година студија на 

основним, диференцијалним или  специјалистичким студијама 
1.000,00 

4.  Решавање молби за признавање испита и  прелазак са других 

високошколских установа (по испиту) 
     800,00 

5.  Нострификација дипломе за држављане Србије 20.000,00 

6.  Нострификација дипломе за стране држављане  30.000,00 

7.  Издавања дупликата индекса 1.500,00 

8.  Издавање дипломе и дупликата дипломе о стеченом вишем образовању                                              2.000,00 

9.  Издавање дипломе  и дупликата дипломе о стеченом високом струковном 

образовању (диплома и додатак дипломи, на српском језику) 
  5.000,00 

10.  Издавање дипломе  и дупликата дипломе о стеченом високом струковном 

образовању (диплома и додатак дипломи, на енглеском језику) 
  5.000,00 

11.  Испис студента из Школе 2.000,00 

12.  Уверење о статусу студента издато по захтеву 150,00 

13.  Уверење о положеним испитима  1.500,00 

14.  Активирање статуса апсолвената по наставном плану и програму који је 

био у примени пре акредитације (обрада захтева, решење) 
4.000,00 

15.  За апсолвенте којима  се активира статус по наставном плану и програму 

који је био у примени пре акредитације (обрада захтева, решење), за 

сваки неположени испит врши се доплата 

1.000,00 

16.  Пренос завршног или специјалистичког рада 4.000,00 

 

ЦЕНОВНИК ИЗ СКРИПТАРНИЦЕ – формулари, уџбеници, скрипте, обрасци и сл. 

Ред. 

бр. 
Назив артикла 

Цена 

(РСД) 

1. Хамер А3 40,00 

2. Хамер А4 20,00 

3. Практикум за стручну праксу 300,00 

4. Образац за писмене испите А3 20,00 

5. DIN папир А4 10,00 

6. Пријава за испит 20,00 

7. Ткачки папир 20,00 

8. Пријаве на конкурс за упис 110,00 

9. Образац ШВ-20 40,00 

10. Технологија ткања 500,00 

11. Машине и постројења 400,00 

12. Практикум из технологије бојења 120,00 

13. Наставни план и програм за 1985. год 50,00 

14. Наставни план и програм за 1988. год 50,00 

15. Наставни план и програм за 1991. год 50,00 

16. Индекс 600,00 

17. Нацртна геометрија са перспективом 1.300,00 

18. Менаџмент производа 1.500,00 

19. Менаџмент практикум 1.000,00 

20. Основи хемије 800,00 

21. Основи теорије из физике /задаци, практикум/ 1.000,00 

22. Технологија тканог текстила 900,00 

23. Конструкција женске одеће 1.100,00 

24. Организација процеса производње 1.100,00 

25. Информациони системи 1.100,00 

26. Развој људских ресурса у процесу дизајна текстила 2.000,00 

27. Текстилни материјали 2.800,00 

28. Мода и модни процеси 1.300,00 

29. Рачунари 1.200,00 

30. Рачунари и приручник за вежбе 900,00 



31. Управљање пројектима 800,00 

32. Стратегијски менаџмент 1.000,00 

33. Испитивање текстила 1.300,00 

34. Практичне вежбе за испитивање текстила 1.300,00 

35. Пословна комуникација 1.200,00 

36. Основе дизајна 800,00 

37. Маркетинг менаџмент у одевној индустрији 900,00 

38. Истраживање тржишта и понашање потрошача 900,00 

39. Мода и одевање 1.400,00 

40. Основе машинства 2015 1.600,00 

41. Студија рада у одевној индустрији 1.500,00 

42. CAD у конструкционој припреми одеће 1.500,00 

43. Израда модних детаља 1.000,00 

44. Интернет презентације 800,00 

45. Интернет презентације приручник 1.200,00 

46. Технички текстил 2.000,00 

47. Припрема и планирање производње 1.100,00 

48. Економика бизниса  1.200,00 

49. Модни маркетинг  900,00 

50. Финансијски менаџмент 1.000.00 

51. Контрола квалитета  1.300,00 

52. Маркетинг 1.300,00 

53. Технологија бојења текстила 1.300,00 

54. Менаџмент људским ресурсима 1.500,00 

55. Менаџмент јавних набавки 1.500,00 

56. Основе машинства 2016 1.500,00 

57. Практикум из Маркетинга 800,00 

58. Практикум из Студије рада 800,00 

59. Менаџмент 1.500,00 

60 Практикум из Организације процеса производње 800,00 

61. Практикум из Припреме и планирања производње 800,00 

62. Форензика јавних набавки 1.500,00 

63. Текстилни еко производи специјалне намене 1.800,00 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ 

 

У Школској 2021/2022. години студент може школарину платити на један од следећих начина: 

1. у једној рати: целокупни износ школарине при упису школске године 

 

2. у две једнаке рате: у износу од две половине годишње накнаде за студијски програм: 

 прву рату: при упису школске године 

 другу рату: у фебруару 2022. године 

 

3. у десет једнаких рата, и то: 

- прву рату: при упису школске године 

- другу рату: у септембру 2021. године 

- трећу рату: у октобру 2021. године 

- четврту рату: у новембру 2021. године 

- пету рату: у децембру 2021. године 

- шесту рату: у јануару 2022. године 

- седму рату: у фебруару 2022. године 

- осму рату: у марту 2022. године 

- девету рату: у априлу 2022. године 

- десету рату: у мају 2022. године 

 

Докази о уплаћеној школарини/рати школарине, достављају се студентској служби. 

 


