
НАКНАДЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ НАПЛАЋУЈЕ ЗА СВОЈЕ УСЛУГЕ 
 

Важи oд 01.10.2017. 
 

1. Школарина (обухвата уџбенике за основне академске студије и полагање испита без обзира 
на то који се пут испит полаже). -  1.800 евра за сваку годину студија на I, II, III и IV години 
студија првог степена, односно I, II и III години докторских студија ако се школарина исплати 
до 1. октобра за наредну школску годину, односно приликом уписа ако се студент уписује 
после 1. октобра. - 2.000 евра за сваку годину студија на I, II, III и IV години студија првог 
степена, односно I, II и III години докторских студија ако се школарина плаћа на рате, од чега 
се приликом уписа уплаћује 400 евра, а остатак на осам месечних рата од по 200 евра, почев 
од августа месеца. - 1.000 евра за упис на I годину мастер студија, од чега се приликом уписа 
уплаћује 200 евра, а остатак у осам месечних рата од по 100 евра. -без обавезе плаћања 
накнаде за апсолвентски стаж у трајању од шест месеци након последње године студија на 
студијама I и II степена, односно апсолвентски стаж у трајању од годину дана након 
последње године студија на докторским студијама, као и за студенте на I степену студија, 
којима је до дипломирања преостало да положе један или два испита за које плаћају накнаду 
у складу са овом одлуком. - 500 евра за продужење апсолвентског стажа  на шест месеци на 
студијама I, II или III степена након истека апсолвентског стажа за који се не плаћа 
школарина, као и за прелазак на овај факултет у статусу апсолвента. - 1.500 евра за пријаву и 
одбрану магистарске тезе по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о 
високом образовању. - 3.000 евра за пријаву и одбрану докторске дисертације по прописима 
који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. 
2. Издавање уверења о положеним испитима, по години студија са које су испити - 20 ЕВРА 
по години. Издавање уверења се не наплаћује када се издаје на захтев државних органа или 
организација, као ни када издавање уверења тражи студент за потребе: издавања визе, 
боравка или наставка школовања у иностранству, ради остваривања права на издржавање или 
породичну пензију или друге облике примања код којих се као услов захтева податак о 
положеним испитима. У уверењу о положеним испитима, наводи се сврха у коју се уверење 
издаје. 
3. Издавање дупликата индекса – 50 евра. Износ се наплаћује приликом подношења захтева, а 
дупликат индекса се издаје уз прилагање доказа да је претходни индекс оглашен неважећим. 
4. Захтев за полагање испита пред комисијом – 35 евра. Накнада се плаћа приликом 
подношења захтева. 
5. Трошкови уписа на факултет – 50 евра. 
6. Пријава на конкурс за упис на факултет – 30 евра. Накнада обухвата комплетне трошкове 
полагања испита опште информисаности и склоности праву и утврђивања резултата. 
7. Упис на II, III или IV годину – 10 евра. Накнада обухвата трошкове образаца и осигурања. 
8. Пријава на конкурс за упис на мастер и докторске студије –   30 евра. 
9. Прелазак на други студијски програм истог степена - 300 евра. Накнада се не наплаћује ако 
студент прелази на студије „по Болоњи“ због законске обавезе, као ни ако се студент упише 
истовремено на два студијска програма истог степена у истој школској години. 
10. Накнада за условни упис – 300 евра 
11. Накнада за пријаву испита – 5 евра. Накнада се наплаћује за студенте којима полагање 
испита није укључено у износ школарине и студенте у статусу мировања. 
12. Пријава испита након истека рока за пријаву и на основу посебне одлуке декана, односно 
продекана за наставу, осим у случају пријаве по основу одлуке о убрзаном студирању– 10 
евра. – 10 евра. 
13. Промена испитног термина после почетка испитног рока – 10 евра. 
14. Накнада за одлучивање по захтеву за полагање испита ван испитних рокова – 10 евра, 
осим ако се полагање ван испитних рокова тражи због болести. 
15. Поништење оцене добијене на испиту – 10 евра. 



16. Упис на специјалистичке, мастер и докторске студије – 50 евра 
17. Упис на II или III годину докторских студија – 10 евра. 
18. Издавање уверења о дипломирању, дипломе и додатка дипломе на страном језику –  
  60 евра. 
19. Издавање копије студијског програма – 35 евра. Накнада се наплаћује по захтеву, без 
обзира да ли се тражи копирање комплетног програма или само појединих предмета. 
20. Пријава испита за студенте којима је остало до три испита – 40 евра.   
21. Издавање уверења о дипломирању, дипломе и додатка дипломе –  50 евра, а за студенте 
којима се не издаје додатак диполоме – 30 евра 
22. Издавање дупликата дипломе – 50 евра. 
23. Издавање дупликата додатка дипломе – 20 евра. 
24. Кауција за узимање докумената на реверс – 100 евра. Кауција се враћа студенту, ако узету 
документацију врати у року од 30 дана од дана узимања, а у супротном се не враћа. 
25. Испис са факултета – 50 евра. 
26. Признавање стране високошколске исправе – 500 евра по дипломи чије се признавање 
тражи, а за убрзано признавање додатних 200 евра. 
27. Накнада за полагање испита у случају условног признања стране високошколске исправе 
– 30 евра по ЕСП боду. 
28. Полагање диференцијалног испита ради преласка на Правни факултет Универзитета 
УНИОН у Београду – 50 евра по испиту. 
29. Накнада за похађање курса за полагање правосудног испита а. 400 евра, осим за 
полазнике за које је прописана друга цена. 300 евра за студенте који су дипломирали на 
Правном факултету Универзитета УНИОН у Београду и студенте који нису дипломирали на 
овом факултету, али су уписали докторске студије на њему. 
 
 
 


