
ШКОЛАРИНА 
 

60ЕСПБ 

 

1ЕСПБ 

Основне струковне студије 

Студијски програм 

 Дизајн текстила и одеће 
95.000,00 1.583,00 

Студијски програм 

Текстилно инжењерство 
65.000,00 1.083,00 

Студијски програм 

Менаџмент у текстилној индустрији 
65.000,00 1.083,00 

Мастер струковне студије 

Студијски програм 

Дизајн текстила и одеће 
140.000,00 2.333,00 

Студијски програм 

Текстилно инжењерство 
120.000,00 2.000,00 

 

 

Пријава за полагање испита 

 буџетски студенти самофинансирајући  сви студенти 

Пријава у предвиђеном року / 500, 00 / 

Пријава после истека рока за пријаву / / 1.000,00 

Пријава за полагање испита  пред 
комисијом 

/ / 1.500,00 

Пријава после три неуспела полагања 
за студенте који студирају по 
правилима студија која су важила пре 
акредитовања студијских програма 

/ / 1.200,00 

 

 

ДИПЛОМСКИ-ЗАВРШНИ РАД 

 буџетски студенти самофинансирајући сви студенти 

Oдбрана завршног рада на 
ОСС  и израда дипломе 

5.000,00 8.000,00 / 

    

 

 

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  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  2.000,00 

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

13.  Уверење о положеним испитима  1.500,00 

14.  Активирање статуса апсолвента 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 рада 4.000,00 



 

НАЧИН ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ 

 

У школској 2022/2023. 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 2022. године 

- трећу рату: у октобру 2022. године 

- четврту рату: у новембру 2022. године 

- пету рату: у децембру 2022. године 

- шесту рату: у јануару 2023. године 

- седму рату: у фебруару 2023. године 

- осму рату: у марту 2023. године 

- девету рату: у априлу 2023. године 

- десету рату: у мају 2023. године 

 

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

Изузев за обрасце који се купују у скриптарници, уплате вршити на жиро рачун број: 840-2119666-62 
са назнаком сврхе уплате и позивом на број 5-(датум уплате)                                                                                        


