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На основу члана 63. став 1. тачка 9. и 71. Закона о високом образовању  („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 и 
73/18),  члана 23. став 1. тачка 10. Статута Високе школе струковних студија – Београдска 
политехника, члана 4. Правилника o школарини, Савет школе, на предлог Савета за квалитет од 
28.3.2019. године, донео је дана 18.4.2019. године  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ,  ОСТАЛИХ И ПОСЕБНИХ УСЛУГА ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 
 
Утврђује се висина школарине, осталих и посебних услуга које плаћају студенти у  школској 
2019/20. години.  
 

ШКОЛАРИНА 
Накнада за држављане РС 

Накнада за стране држављане 
60 ЕСПБ 1 ЕСПБ 

Основне студије  
Одељење за дизајн 105.000,00 1.750,00 1.000,00 € 

Основне студије 
Одељење за технологије 66.000,00 1.100,00 600,00 € 

Специјалистичке студије 105.000,00 1.750,00 1.000,00 € 
Мастер студије  
Одељење за дизајн 129.000,00 2.150,00 1.200,00 € 

Мастер студије  
Одељење за технологије 117.000,00 1.950,00 1.180,00 € 

• Самофинансирајући студенти високог образовања школарину плаћају сразмерно уписаном 
броју ЕСПБ бодова, односно сразмерно уписаном  броју предмета. 

• Студенти високог образовања чије се школовање финансира из буџета за ЕСПБ бодове  
уписане преко 60 ЕСПБ плаћају школарину сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова. 

• Студенти високог образовања којима је на  лични захтев продужен рок за завршетак 
студија, плаћају школарину у школској години сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, уз 
накнаду за доношење решења о продужетку рока. 

 
 
ИСПИТИ 
(по испиту) 

У року После рока 
Друга пријава за 

самофинансирајуће 
студенте 

Више од 2 пријаве 
за све студенте  

За све студенте 

1. За основне 
студије  500,00 1.000,00 1.300,00 

2. За 
специјалистичке 
студије 

500,00 1.000,00 1.300,00 

3. За мастер 
студије 500,00 1.000,00 1.300,00 

 
ИСПИТИ 

У року После рока 
До 2 пријаве Више од 2 пријаве   



(по испиту) 
1. За 
евидентиране 
студенте1) 

1.000,00 1.300.00 1.900,00 

 
1) Евидентирани студенти су студенти вишег образовања који се евидентирају по истеку 

апсолвентског стажа и имају само право полагања испита. 
 

ДИПЛОМСКИ - 
ЗАВРШНИ РАД 

Више образовање Високо образовање 

Пријава и 
полагање 

Израда и додела 
дипломе 

Пријава и 
полагање 

Израда и 
додела 
дипломе и 
додатка 
дипломи 

Израда и издавање 
дипломе и додатка 
дипломи на 
енглеском језику 

За основне студије / /  / 7.000,00 7.000,00 
За евидентиране 
студенте1) 

5.000,00 3.000,00 / / / 

За специјалистичке 
студије 

/ / 18,000,00  7.000,00 7.000,00 

За мастер студије / / 18,000,00  7.000,00 7.000,00 
1) Евидентирани студенти су студенти вишег образовања који се евидентирају по истеку 

апсолвентског стажа и имају само право полагања испита. 
 
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ Износ накнаде 
1.  Накнада трошкова уписа 3.000,00 
2.  Издавање решења о преласку на студије у 
Школу  или решења о промени   студијског 
програма 

4.000,00 

3.  Издавање решења о признавању испита 3.000,00 
4.  Трошкови полагања пријемног испита и 
признавања пријемног испита са друге 
високошколске установе 

Одељење за технологије 5.000,00 
Одељење за дизајн 6.000,00 

5.  Накнада за упис, оверу и евидентирање 
после рока 4.000,00 

6.  Накнада за уплату рате школарине после 
рока 2.000,00 

7.  Издавање уверења о испитима 800,00 
8.  Испис и издавање исписнице 1.500,00 
9.  Издавање докумената на реверс 200,00 
10.  Издавање дупликата индекса 2.000,00 
11. Издавање дупликата дипломе или 
уверења о дипломирању 3.000,00 

12. Разна уверења по посебним захтевима  800,00 
13. Поништавање положених испита -  за све 
студијске програме 700.00 

14. Промена теме/ментора завршног рада – на 
лични захтев 1.000,00 

15.  Накнадни упис и промена уписаних 
предмета – на лични захтев 1.000.00 

 
ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ За држављане РС За стране држављане 
1. Нострификација или еквиваленција 
стране високошколске исправе 15.000,00 30.000,00 
3. Издавање дупликата уверења о 2.000,00 / 
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