
 

 

ШИФРАРНИК  

за уплате накнада из Ценовника факултета 
(обавезна примена за све студенте) 

 

Шифра /    Сврха уплате 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 ...... Школарина  - било да се плаћа у целости или на рате. 

11 ...... Испис са Факултета  

12   ...... Издавање уверења о положеним испитима 

11 ...... Захтев за издавање дупликата индекса  

13 ...... Молба за полагање испита пред комисијом  

14 ...... Остале молбе 

11 ...... Трошкови уписа на Факултет 

16 ...... Упис на II, III или IV годину 

18 ...... Прелазак на студије «по Болоњи» на захтев студента 

15 ...... Издавање уверења о статусу студента 

19 ...... Накнада за условни упис 

20   ...... Накнада за пријаву испита 

16 ...... Поништење оцене добијене на испиту 

16 ...... Промена испитног термина после почетка испитног рока 

17 ...... Пријава испита после рока за пријаву 

21 ...... Издавање уверења о дипломирању, дипломе и додатка дипломе на страном језику 

13   ...... Издавање копије плана и програма студија 

22   ...... Издавање уверења о дипломирању, дипломе и додатка дипломи и за студенте којима 

се не издаје додатак диполоми 

23 ...... Издавање потврде са појединостима из студијског програма  

24 ...... Нострификација дипломе  

24 ...... Убрзана нострификација дипломе  

11 ...... Издавање дупликата дипломе 

28 ...... Издавање дупликата додатка дипломе 

25 ...... Пријава испита за студенте којима је остало до 2 испита 

26 ...... Издавање дупликата уверења о дипломирању 

24 ...... Накнада за полагање испита у случају условне нострификације 

27   ...... Полагање диференцијалног испита ради преласка на Правни факултет 

Универзитета УНИОН у Београду 
 

Постдипломске студије: 

 

01 ...... Школарина за студенте постдипломских студија 

02 ...... Упис на специјалистичке, мастер и докторске студије  

03 ...... Упис на II или III годину докторских студија 

04 ...... Пријава на конкурс за упис на докторске студије 
 

Приликом плаћања било које од накнада у позиву на број обавезно уписати шифру и 

бр. индекса (увек са три места) на начин:  шифра - година уписа/бр.индекса (нпр. за 

уплату школарине на основним студијама: 10-2011/029). 
 

Уколико студент не упише исправно позив на број његова уплата неће бити 

евидентирана. 


