
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО  

И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ 
 
 
 

ЦЕНОВНИК ШКОЛАРИНА И УСЛУГА 
 

1. ШКОЛАРИНА 

Шифра ШКОЛАРИНА Износ 
 Школарина за самофинансирајуће студенте на основним 

академским  студијама за школску годину односно за 60 ЕСПБ 45.000,00 РСД 

 Школарина за самофинансирајуће студенте на мастер 
академским студијама за школску годину односно за 60 ЕСПБ 50.000,00 РСД 

 Школарина за самофинансирајуће студенте на докторским 
академским студијама за школску годину односно за 60 ЕСПБ 80.000,00 РСД 

 Школарина за студенте стране држављане на свим степенима 
студија за школску годину односно за 60 ЕСПБ 

1.500 € 

Наведени износи се уплаћују на жиро рачун Факултета: 840-1042666-89 

НАПОМЕНЕ: 
 Студенти који при упису године студија уплате цео износ школарине остварују попуст од 

20%. 
 Студенти који најкасније до краја јануара текуће школске године уплате цео износ 

школарине остварују попуст од 10%. 
 Студенти школарину могу да плате у највише 10 једнаких рата најкасније до почетка 

наредне школске године. Број рата се утврђује Уговором о студирању који закључују 
студент и Факултет.  

 
 

2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Шифра УСЛУГА РСД 
101 Пријава на конкурс за упис  3.500,00  
102 Накнада за упис, студентске активности и осигурање 3.500,00 

103 
Пријава испита за самофинансирајуће студенте након другог 
пријављивања (по испиту) 

600,00  

104 
Пријава испита за буџетске студенте након трећег пријављивања 
(по испиту) 

300,00  

105 Пријава испита за студенте који су уписали студије пре ступања 
на снагу Закона о високом образовању из 2005. године (по испиту) 1.000,00 

106 
Додатна накнада за пријаву испита након истека рока за 
пријављивање (буџетски и самофинансирајући студенти по 
испиту) 

300,00 



107 
Полагање испита пред комисијом (буџетски и самофинансирајући 
студенти) 

3.000,00 

108 
Упис предмета на поновљену годину и на више године ОАС (по 
боду -кредиту) 

750,00  

109 Техничка обрада дипломе и додатка дипломе  4.000,00 
110 Издавање дупликата дипломе 2.000,00 
111 Издавање дупликата додатка дипломе 2.000,00 
112 Издавање дупликата индекса  2.000,00 
113 Испис са студијског програма (факултета) 3.000,00 

114 
Преузимање оригинал документације лица коме је престао статус 
студента у складу са Законом о високом образовању 

3.000,00 

115 Накнадно поништавање испита 2.000,00 

116 

Издавање уверења о положеним испитима студентима на буџету 
за наставак школовања на другом факултету осим за студенте на 
студијском програму ОАС грађевинско инжењерство који 
настављају школовање на истом студијском програму на ФТН у 
Новом Саду 

5.000,00 

117 
Издавање уверења о положеним испитима самофинансирајућим 
студентима  

5.000,00 

118 Признавање положених испита (по испиту) 800,00  

119 
Пријава и одбрана дипломског рада за студенте који су уписали 
студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 
2005. године 

10.000,00 

120 
Издавање превода дипломе за студенте који су завршили студије 
пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. 
године 

4.000,00 

121 
Издавање превода уверења о дипломирању за студенте који су 
завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом 
образовању из 2005. године 

3.000,00 

122 
Издавање овереног наставног програма за студенте који су 
завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом 
образовању из 2005. године 

3.000,00 

123 Издавање нестандардних уверења 2.000,00 
124 Поновно стицање статуса студента 5.000,00 

125 Упис школске године након истека рока за упис 2.000,00  

126 
Издавање докумената на реверс (уз депоновање личне карте или 
индекса) 

500,00 

127 Издавање уверења о завршеним основним академским студијама 500,00 

128 
Додатна накнада за пријаву предмета након истека рока за 
пријављивање (буџетски и самофинансирајући студенти по 
предмету) 

1.000,00 

129 
Пријава испита у додатним испитним роковима (буџетски и 
самофинансирајући студенти по предмету) 

1.000,00 

Наведени износи се уплаћују на жиро рачун Факултета: 840-1042666-89 

 
 
 



3. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Шифра УСЛУГА РСД 
201 Пријава на конкурс за упис  3.500,00  
202 Накнада за упис, студентске активности и осигурање 3.500,00 

203 
Пријава испита за самофинансирајуће студенте након другог 
пријављивања (по испиту) 

600,00  

204 
Пријава испита за буџетске студенте након трећег пријављивања 
(по испиту) 

300,00  

205 
Додатна накнада за пријаву испита након истека рока за 
пријављивање (буџетски и самофинансирајући студенти по 
испиту) 

300,00 

206 
Полагање испита пред комисијом (буџетски и самофинансирајући 
студенти) 

3.000,00 

207 
Упис предмета на поновљену годину мастер академских студија  
(по боду -кредиту  а највише до износа школарине за 
самофинансирајуће студенте) 

800,00  

208 Техничка обрада дипломе и додатка дипломе 4.000,00 
209 Издавање дупликата дипломе 2.000,00 
210 Издавање дупликата додатка дипломе 2.000,00 
211 Издавање дупликата индекса  2.000,00 
212 Испис са студијског програма (факултета) 3.000,00 

213 
Преузимање оригинал документације лица коме је престао статус 
студента у складу са Законом о високом образовању 

3.000,00 

214 Накнадно поништавање испита 2.000,00 

215 
Издавање уверења о положеним испитима студентима на буџету 
за наставак школовања на другом факултету  

5.000,00 

216 
Издавање уверења о положеним испитима самофинансирајућим 
студентима  

5.000,00 

217 Признавање положених испита (по испиту) 800,00  

218 
Пријава и одбрана мастер рада за студенте који су уписали мастер 
студије по студијском програму из 2008. године 

6.000,00 

219 Издавање нестандардних уверења (потврда) 2.000,00 
220 Поновно стицање статуса студента 5.000,00 

221 Упис школске године након истека рока за упис 2.000,00  

222 
Издавање докумената на реверс (уз депоновање личне карте или 
индекса) 

500,00 

223 Издавање уверења о завршеним мастер академским студијама 500,00  

224 
Додатна накнада за пријаву предмета након истека рока за 
пријављивање (буџетски и самофинансирајући студенти по 
предмету) 

1.000,00 

225 
Пријава испита у додатним испитним роковима (буџетски и 
самофинансирајући студенти по предмету) 

1.000,00 

Наведени износи се уплаћују на жиро рачун Факултета: 840-1042666-89 
 

4. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Шифра УСЛУГА РСД 
301 Пријава на конкурс за упис         3.500,00 



302 Накнада за упис, студентске активности и осигурање 3.500,00 

303 
Упис предмета на поновљену прву или другу годину докторских 
академских студија за самофинансирајуће студенте (по боду –
кредиту)  

1.330,00 

304 
Накнада за упис самофинансирајућих студената на понављену 
трећу годину студија 

40.000,00 

305 Пријава испита након другог пријављивања (по испиту) 2.000,00 

306 
Додатна накнада за пријаву испита након истека рока за 
пријављивање (буџетски и самофинансирајући студенти по 
испиту) 

300,00 

307 Признавање испита (по испиту) 2.000,00 
308 Издавање дупликата индекса  2.000,00 
309 Испис са студијског програма (факултета) 3.000,00 

310 
Преузимање оригинал документације лица коме је престао статус 
студента у складу са Законом о високом образовању 

3.000,00 

311 накнадно поништавање испита 2.000,00 

312 
Издавање уверења о положеним испитима студентима на буџету 
за наставак школовања  

5.000,00 

313 
накнада за издавање уверења о положеним испитима 
самофинансирајућим студентима  

5.000,00 

314 Поновно стицање статуса студента 5.000,00 
315 Упис школске године након истека рока за упис 

 

2.000,00 

316 
Подношење молбе за наставак студија, промену смера, промену 
изборног предмета и сл. 

2.000,00 

317 
Издавање уверења о одбрањеној докторској дисертацији, или 
дупликат уверења  

5.000,00 

318 Поновна пријава теме 35.000,00 

319 
Додатна накнада за пријаву предмета након истека рока за 
пријављивање (буџетски и самофинансирајући студенти по 
предмету) 

1.000,00 

320 
Пријава испита у додатним испитним роковима (буџетски и 
самофинансирајући студенти по предмету) 

1.000,00 

Наведени износи се уплаћују на жиро рачун Факултета: 840-1042666-89 
 

5. ИЗБОРИ У ЗВАЊА 

Шифра УСЛУГА РСД 

401 
Пријава и поступак за стицање истраживачког звања - Истраживач 
приправник  

10.000,00 

402 
Пријава и поступак за стицање истраживачког звања - истраживач 
сарадник 

20.000,00 

403 Пријава и поступак за стицање научног звања - научни сарадник 30.000,00 

404 
Пријава и поступак за стицање научног звања - виши научни 
сарадник 

40.000,00 

405 Пријава и поступак за стицање научног звања - научни саветник 50.000,00 
Наведени износи се уплаћују на жиро рачун Факултета: 840-1042666-89 
НАПОМЕНА:  
Кандидати који су у радном односу или ће засновати радни однос на Факултету у истраживачком 
или научном звању не плаћају ову надокнаду.  



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА         
 

 
др Милан Бижић, доцент       
 
ДОСТАВИТИ: 

- Продекану за наставу; 
- Студентској служби; 
- Финансијској служби; 
- архиви. 


