
                                           

ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 

Датум: 24. април 2019. година 
 

 

ВИСИНА НАДОКНАДЕ ТРОШКОВА КОЈЕ СТУДЕНТИ  УПЛАЋУЈУ  

НА ТЕКУЋИ РАЧУН ШКОЛЕ НА ИМЕ ШКОЛАРИНЕ, ИСПИТА и др.  
 

 

А) Студенти основних струковних студија 

А1 Студенти који први пут уписују годину студија, а плаћају своје 

школовање, врше надокнаду трошкова школарине у следећем износу: 
Висина 

надокнаде 

 

Позив 

 на број 

 - школарина за прву годину студија (Уплата се може извршити у две једнаке 

рате. Прва рата при упису године, а друга на почетку пролећног семестра – до 

15.02.2020.). Ако студент врши уплату одједном, школарина износи 60.000,00 дин. 

65.000,00 дин. 700 

 - школарина за другу годину студија (Уплата се може извршити у две 

једнаке рате. Прва рата при упису године, а друга на почетку пролећног семестра – 

до 15.02.2020.). Ако студент врши уплату одједном, школарина износи 60.000,00 

дин. 

65.000,00 дин. 700 

 - школарина за трећу годину студија (Уплата се може извршити у две 

једнаке рате. Прва рата при упису године, а друга на почетку пролећног семестра – 

до 15.02.2020.). Ако студент врши уплату одједном, школарина износи 60.000,00 

дин. 

65.000,00 дин. 700 

 - за упис у пети семестар (ВТМШ) 35.000,00 дин. 700 

А2 Студенти који обнове годину студија било да су уписани о трошку 

буџета РС или плаћају своје школовање, врше надокнаду школарине 

у следећим износима: 

  

 - за обновљен упис на прву годину студија (Уплата се може извршити у две 

једнаке рате. Прва рата при упису обновљене године, а друга до почетка пролећног 

семестра – до 15.02.2020.) 

35.000,00 дин. 700 

 - за обновљен упис на другу годину студија (Уплата се може извршити у 

две једнаке рате. Прва рата при упису обновљене године, а друга до почетка 

пролећног семестра – до 15.02.2020.) 

35.000,00 дин. 700 

 - за обновљен упис на трећу годину студија уколико студент није 

положио све испите (Уплата се може извршити у две једнаке рате. Прва рата 

при упису године, а друга до почетка пролећног семестра – до 15.02.2020.) 

35.000,00 дин. 700 

 - уколико је студент положио све испите до краја новембра текуће 

године, а није одбранио завршни рад, поново уписује годину и 

уплаћује износ од 

17.000,00 дин. 700 

 - за обновљен упис у пети семестар (ВТМШ) 20.000,00 дин. 700 

А3 Студенти који први пут упишу другу или трећу годину студија или 

пети семестар (ВТМШ), било да су уписани о трошку буџета РС или 

плаћају своје школовање, а немају услове за полагање испита из 

претходне године студија плаћају надокнаду по предмету из 

претходне године  

3.500,00 дин. 

 
710 

А4 Студенти који плаћају своје школовање – први пут уписани као и 

студенти који понове годину студија, било да су уписани о трошку 

буџета РС или плаћају своје школовање, за полагање једног испита 

плаћају 

800,00 дин. 710 

А5 Студенти који се финансирају из буџета, а пријављују се за полагање 

испита више од три пута уплаћују надокнаду за полагање испита 
800,00 дин. 710 

 Уколико студент не пријави испит у предвиђеном року за 

пријављивање испита, за накнадну пријаву испита уплаћује   

1.600,00 дин. 710 

 После три неуспела полагања, студенти било да су уписани као 

студенти који се школују о трошку буџета РС или плаћају своје 

школовање, уколико поднесу захтев да полажу испит пред 

комисијом, надокнаду за полагање таквог испита уплаћују  

2.400,00 дин. 710 

 



 
А6 Манипулативни трошкови за решавање молби за прелаз са других 

високошколских установа 
4.000,00 дин. 720 

А7 Трошкови нострификације иностране дипломе 35.000,00 дин. 740 

А8 Трошкови издавања дупликата индекса 3.000,00 дин. 720 

А9 Трошкови израде дипломе 6.000,00 дин. 720 

А10 Трошкови издавања уверења о положеним испитима 1.500,00 дин. 720 

А11 Трошкови исписа студената из школе 3.000,00 дин. 720 

A12 Школарина за стране држављане (у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан уплате) 

 

1.200 EUR 
 

700 

 

 Уплату вршити на текући рачун Школе број: 

840-1852666-36 

 

 

Б) Студенти који су претходно завршили вишу школу одговарајуће техничке  

     струке, а желе да наставе студије на ТЕХНИКУМУ ТАРУНУМ - ВИШСС 

Б1 Трошкови за додатну наставу (број предмета произилази из 

еквиваленције) укључујући и израду завршног рада (задавање теме, 

консултације и менторство) као и одбрану завршног рада износе 
65.000,00 дин. 700 Школарина се може уплатити у две једнаке рате (прва рата при упису 

године, а друга на почетку пролећног семестра – до 15.02.2020.год.). 

Ако студент врши уплату одједном, школарина износи 60.000,00 дин. 

Б2 Трошкови за спровођење поступка еквиваленције за кандидате који 

нису завршили ВТМШ Земун, већ неку другу сродну вишу школу  

техничке струке, а који желе да наставе студије  на Техникуму 

Таурунум-ВИШСС и стекну диплому о завршеним основним 

струковним студијама, такви кандидати уплаћују износ 

12.000,00 дин. 720 

Све остале услуге (обнова уписа године, уверење о положеним испитима, трошкови издавања 

дипломе, издавање дупликата индекса, и др.) су исти као за студенте основних струковних 

студија. 

 Уплату вршити на текући рачун Школе број: 

840-1852666-36 

 

 

В) Студенти специјалистичких струковних студија  

В1 Школарина за прву годину специјалистичких струковних студија 
(уплата се може извршити у пет једнаких рата. Прва рата при упису године, 

друга рата средином јесењег семестра – до 30.11.2019.; трећа рата до почетка 

пролећног семестра – до 15.02.2020.; четврта рата до средине пролећног семестра 

– до 30.04.2020. и пета рата до 31.05.2020.). 
У оквиру школарине урачунато је прво полагање испита. 

120.000,00 дин. 700 

В2 Манипулативни трошкови уписа на специјалистичке струковне 

студије 
3.000,00 дин. 720 

В3 Трошкови за полагање испита   800,00 дин. 710 

В4 Трошкови израде дипломе 6.000,00 дин. 720 

В5 Трошкови издавања дупликата индекса 3.000,00 дин. 720 

В6 Трошкови нострификације иностране дипломе 35.000,00 дин. 740 

В7 Трошкови за спровођење поступка израде приступног рада и 

квалификације за упис на специјалистичке струковне студије за 

кандидате који конкуришу са високих школа које немају директну 

проходност за упис 

15.000,00 дин. 720 

В8 Трошкови издавања уверења о положеним испитима 1.500,00 дин. 720 

В9 Трошкови исписа студента 3.000,00 дин. 720 

В10 

Студенти који не заврше специјалистичке струковне студије до 

краја новембра текуће године (30.11.), а желе да наставе даље 

студије уплаћују следеће трошкове: 

  

- уколико студент није положио све испите до краја новембра 

текуће године, кандидат поново уписује годину и уплаћује износ 
40.000,00 дин. 700 

- уколико је студент положио све испите до краја новембра текуће 

године, а није одбранио специјалистички рад поново уписује 

годину и уплаћује износ од 

20.000,00 дин. 700 

 Уплату вршити на текући рачун Школе број: 

840-1852666-36 

 



 

Г) Студенти мастер струковних студија 

 

Студенти који уписују мастер струковне студије са завршеним одговарајућим основним 

струковним студијама (студенти који имају право директног уписа) 

Г1 Школарина за прву годину мастер струковних студија (уплата се 

може извршити у пет једнаких рата. Прва рата при упису друге године, друга 

рата средином јесењег семестра – до 30.11.2019; трећа рата до почетка пролећног 

семестра – до 15.02.2020; четврта рата до средине пролећног семестра – до 

30.04.2020 и пета рата до 31.05.2020.). 
У оквиру школарине урачунато је прво полагање испита. 

120.000,00 дин. 700 

Г2 Школарина за другу годину мастер струковних студија (уплата се 

може извршити у пет једнаких рата. Прва рата при упису друге године, друга 

рата средином јесењег семестра – до 30.11.2019; трећа рата до почетка пролећног 

семестра – до 15.02.2020; четврта рата до средине пролећног семестра – до 

30.04.2020 и пета рата до 31.05.2020.). 
У оквиру школарине урачунато је прво полагање испита. 

120.000,00 дин. 700 

Г3 Студенти који обнове прву годину студија, врше надокнаду 

школарине (за обновљен упис на прву годину студија у 

следећем износу: 

40.000,00 дин. 700 

Г4 Студенти који не заврше мастер струковне студије до краја 

новембра текуће године (30.11.), а желе да наставе даље студије 

уплаћују следеће трошкове: 

  

 - уколико студент није положио све испите до краја новембра 

текуће године, кандидат поново уписује годину и уплаћује износ 
40.000,00 дин. 700 

 - уколико је студент положио све испите до краја новембра текуће 

године, а није одбранио мастер рад поново уписује годину и 

уплаћује износ 

20.000,00 дин. 700 

Г5 Манипулативни трошкови уписа на мастер струковне студије 3.000,00 дин. 720 

Г6 Трошкови за полагање испита   800,00 дин. 710 

Г7 Трошкови израде дипломе 6.000,00 дин. 720 

Г8 Трошкови издавања дупликата индекса 3.000,00 дин. 720 

Г9 Трошкови нострификације иностране дипломе 35.000,00 дин. 740 

Г10 Трошкови издавања уверења о положеним испитима 1.500,00 дин. 720 

Г11 Трошкови исписа студента 3.000,00 дин. 720 

Г12 Студенти који уписују мастер струковне студије уз обавезу да 

претходно ураде приступни рад  поред горе наведених трошкова 

имају и додатне трошкове израде и одбране приступног рада  

15.000,00 дин. 720 

Г13 Студенти који уписују мастер струковне студије уз претходно 

завршене одговарајуће специјалистичке студије на ТЕХНИКУМ 

ТАУРУНУМУ (упис у другу годину) на имају додатни трошак 

израде уверења о признавању испита са специјалистичких студија. 

15.000,00 дин. 720 

                             

           

                                                                                 Д И Р Е К Т О Р 

 

                               др Раденко Рајић, дипл.инж.маш.  

 

Напомена: 

Висина надокнаде трошкова које студенти уплаћују на име школарине, испита и др., 
примењиваће се у школској 2019/2020 године, па на даље, тј. почев од 01.09.2019. године. 

(Школарина за упис у I годину студија примењиваће се од почетка уписа  у школску 2019/2020 

годину). 

 


