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МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ НА 
ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА  

(школска 2021/2022. година) 
 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

I Школарина у износу од 120.000,00 динара на студијским програмима Интернет технологије, 

Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи и Банкарство и пословна информатика 

обрачунава се на следећи начин:  

  1.број часова активне наставе годишње*: 600 часова активне наставе из свих предмета уписане        

године студија x 150 динара -  90.000,00 динара; 

2. просечно 12 предмета годишње са два колоквијума по 400 динара - 9.600,00 динара; 

3. прво полагање испита за просечно 12 предмета годишње по 800 динара - 9.600,00 динара; 

4. коришћење библиотеке - 800 динара; 

5. амортизација опреме и текући материјални трошкови -  5.000,00 динара 

6. трошкови административног особља - 5.000,00 динара  

 
  Напомена: У последњем триместру студијских програма одржава се мање предавања и аудиторних 

и лабораторијских вежби, али постоји еквивалентно увећање ангажовања наставног особља на 

прегледању и оцени завршних радова. 

II Узимајући у обзир препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и економску кризу 

изазвану пандемијом наведени обрачунати  износи се умањују тако да висина школарине на студијским 

програмима основних струковних студија у школској 2021/2022. години износи 93.000,00 динара.  

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

I Школарина у износу од 144.000,00 динара на студијском програму Мрежно и софтверско 

инжењерство обрачунава се на следећи начин:  

  1.број часова активне наставе годишње: 600 часова активне наставе из свих предмета уписане        

године студија x 200 динара  -  120.000,00 динара; 

2. просечно 10 предмета годишње са једним колоквијумом по 500 динара – 5.000,00 динара; 

3. прво полагање испита за просечно 10 предмета годишње по 800 динара – 8.000,00 динара; 

4. коришћење библиотеке – 1.000,00 динара; 

5. амортизација опреме и текући материјални трошкови -  5.000,00 динара 

6. трошкови административног особља - 5.000,00 динара  

Напомена: У последњем триместру студијских програма одржава се мање предавања и аудиторних 

и лабораторијских вежби, али постоји еквивалентно увећање ангажовања наставног особља на 

прегледању и оцени завршних радова. 

II Узимајући у обзир препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и економску кризу 

изазвану пандемијом наведени обрачунати  износи се умањују тако да висина школарине на мастер 

струковним студијама у школској 2021/2022. години износи 114.000,00 динара.  

 


