Важи од 02.07.2022. год.
На основу одлуке Савета Факултета техничких наука од 24.06.2022. год., Статута ФТН-а и Закона о
високом образовању доноси се следећи трошковник факултета.

ТРОШКОВИ СТУДИЈА
КОЈЕ СНОСИ СТУДЕНТ ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ
I Трошкови студија за домаће студенте и друга лица држављане Републике Србије
1. Трошкови уписа за студенте свих степена студија1:

а)
б)

в)
г)

За студенте без заосталих испита из претходних година (не односи се на студенте који
уписују прву годину и на поновце).................................................................................................
За бруцоше, поновце и за студенте са заосталим испитима.............................................
За студенте који су прекорачили предвиђени термин за упис

4.000 дин.
7.500 дин.

12.000 дин.
Трошкови преноса бодова (примењује се за студенте који се први пут уписују на
Износ
Факултет од школске 2022/2023. године) 2...............................................по ЕСПБ боду школарине/180

2. Трошкови организовања испита:
а) За полагање испита на свим степенима студија, осим магистарских, ако се пријава

б)

изврши до два радна дана пре испита
(прве две пријаве испита)...............................................................................................
(трећа до пета пријава испита).......................................................................................
(шеста и даље пријаве испита).......................................................................................
За полагање испита после истека рока за пријаву, ако се пријава изврши претходног
радног дана пре испита (до 12h)
За полагање испита на магистарским студијама................................................................
За полагање испита пред Комисијом...................................................................................
За полагање испита у накнадном испитном року (члан 106 Статута ФТН, по испиту)

200 дин.
300 дин.
600 дин.
2.000 дин.

в)
г)
д)
3. Трошкови организовања неодслушане наставе:
а)

Поновно полагање (пред)испитних oбавеза/колоквијума – .................... по предмету

б)

Поновно слушање предмета; Слушање наставе унапред3; Слушање разлике диференцијални испити4 - ........................................................................ по ЕСПБ боду

500 дин.
2.400 дин.
1.500 дин.

2.000 дин.
Износ
школарине/60

4. Трошкови овере семестра (према броју испита у тренутку уписа у школску годину):

а)

За студенте без заосталих испита из претходних година (не односи се на студенте који
уписују прву годину и на поновце).................................................................................................
За поновце и за студенте са заосталим испитима.............................................

1.500 дин.
2.500 дин.

5. Трошкови поступака пријаве и одбране завршних радова/теза/дисертација:
5
а) Трошкови поступка пријаве и одбране завршног рада (ОАС,ОСС,МАС,МСС) ....................
б) Трошкови припреме за штампу, штампања (црно-бело) и броширано коричења рада

4.000 дин.
3.000 дин.

б)

в)

(5 примерака) ...
Трошкови припреме за штампу, штампања (у колору до 15 страница по примерку) и
броширано коричења рада (5 примерака)

4.500 дин.

1 Обухвата: формуларе за упис и индекс за нове студенте, трошкове студентских активности (500 дин.), уверења о положеним испитима за студ. дом, кредит, јавни превоз и
стипендије (у 1 примерку, издаје се до 01.11. текуће год.), коришћење рачунарског центра, читаонице и библиотеке, административне послове уписа и примењује се од школске
2023/2024.
2 Од школске 2026/2027 ова одредба се примењује на све студенте Факултета.
3 Ова одредба се не односи на изузетне студенте, који упишу више од 60 ЕСПБ у текућој шк. год. – ткзв. убрзано студирање (члан 87. став 3. и члан 123. ЗВО-2005)
4 Цена диференцијалних испита се формира сходно степену студија на који је студент уписан.
5 Примењује се од 01.10.2022. год.
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Трошкови поступка пријаве и одбране специјалистичког рада за студенте
специјалистичких струковних студија:
- једногодишње специјалистичке струковне студије............................................
- МБА специјалистичке струковне студије............................................................
Трошкови поступка пријаве и одбране специјалистичког рада за студенте
специјалистичких академских студија:
- једногодишње специјалистичке академске студије............................................
- једноипогодишње и двогодишње специјалистичке академске студије............
Трошкови поступка одобравања и одбране докторске дисертације................................
Трошкови поступка пријаве и одбране магистарске тезе по Закону о Универзитету6
- пријава и израда магистарске тезе........................................................................
- поступак одобравања и одбране магистарске тезе..............................................
Трошкови поступка пријаве и одбране докторске дисер. по Закону о Универзитету4
- пријава и израда докторске дисертације..............................................................
- поступак одобравања и одбране докторске дисертације....................................

75.000 дин.
70.000 дин.
140.000 дин.

6. Трошкови издавања уверења:
а) Уверење о положеним испитима
в) Транскрипт оцена (на српском и енглеском језику)..........................................................
г) Уверење о завршеним основним или мастер студијама, односно о положеном

1.000 дин.
2.000 дин.

г)

д)

ђ)
е)
ж)

75.000 дин.
600 ЕУР

80.000 дин.
70.000 дин.
160.000 дин.
140.000 дин.

завршном, дипломском или мастер раду............................................................................
Уверење о одбрањеној магистарској тези или специјалистичком раду..........................
Уверење о одбрањеној докторској дисертацији.................................................................
Оверени превод уверења о завршеним студијама.............................................................
Уверење на лични захтев (не стандардна уверења)..........................................................

1.000 дин.
1.000 дин.
2.000 дин.
2.000 дин.
2.000 дин.

7. Трошкови издавања диплома:
а) Диплома (срп.) – студенти уписани пре 1986. год.............................................................
7,8
б) Диплома са додатком дипломи (на српском и енглеском језику)................................
в) Оверени превод дипломе на енглески језик од стране овлашћеног судског тумача.....

3.500 дин.
5.000,00 дин.
2.500 дин.

8. Трошкови издавања дупликата:
а) Диплома са додатком дипломи............................................................................................
б) Индекса, I, II и III године.....................................................................................................
в) Индекса IV године................................................................................................................

5.000,00 дин.
1.000 дин.
1.800 дин.

д)
ђ)
е)
ж)

9. Трошкови годишње школарине9:
а) Основне академске и основне струковне студије:
-

б)

Рачунарство и аутоматика (ОАС), Примењено софтверско инжењерство
(ОАС), Софтверско инжењерство и информационе технологије (ОАС),
Информациони инжењеринг (ОАС), Инжењерство информационих система
(ОАС) и Софтверске и информационе технологије (ОСС) 10
............................
- Архитектура (ОАС) и Сценска архитектура, техника и дизајн (ОАС)............
- Остали студијски програми (ОАС, ОСС)......................................................
Мастер академске и мастер струковне студије
- Инжењерски менаџмент МБА (МСС)

120.000 дин.
100.000 дин.
90.000 дин.
100.000 дин.

6 Трошкови поступка, рад Комисије за оцену теме и кандидата, рад Комисије за оцену и одбрану тезе, трошкови одбране тезе и сл.
7 Убрзано издавање дипломе са додатком дипломи (пре планиране промоције) наплаћује се додатних 5.000 дин.
8 За издавање диплома уплаћује се 3.300 дин. на рачун ФТН-а, а 1.700 дин. на рачун Универзитета, док за издавање дипломе доктора наука уплаћује се 1.700 дин. на рачун ФТН-а, а
3.300 дин. на рачун Универзитета
9 У случају исписа, студент се може ослободити плаћања дела или целе школарине, а у складу са уговором о плаћању школарине. Ако се захтев за испис студента прве године
основних студија поднесе пре почетка првог семестра, а најкасније до 15.09. текуће године, студенту се отписује дуг у вредности од 50% школарине. Ако се захтев за испис студента
осталих година и осталих степена студија поднесе до 01.11. текуће године, студент се не задужује за школарину у наредној школској години. Ако се захтев за испис преда до 01.12.
текуће године студенти свих степена студија ослобађају се плаћања 50% школарине (за летњи семестар)
10 Примењује се за студенте уписане на I годину студија од школске 2018/19., па надаље.
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-

в)
г)

Рачунарство и аутоматика, Примењено софтверско инжењерство,
Софтверско инжењерство и информационе технологије, Информациони
инжењеринг, Инжењерство информационих система .....................................
- Сви остали студијски програми (МАС, МСС)...................................................
Специјалистичке академске студије:
- Једногодишњи студијски програми......................................................................
Докторске
академске
студије11.............................................................................................

120.000 дин.
100.000 дин.
150.000 дин.
200.000 дин.

10. Трошкови годишње школарине за пост-докторске студије и боравке:
Школарина за пост-докторске студије, односно истраживачке боравке........................

250.000 дин.

11. Трошкови организовања припремне наставе, пријаве на конкурс и пријемних испита 12:
а) Организовање припремне наставе:
-

б)

в)
г)

Математика група А (40 часова)..........................................................................
Математика група Б (20 часова)..........................................................................
Архитектура и Сценска архитектура, техника и дизајн:
 један долазак (предавање)...............................................................................
 један месец (4 предавања)...............................................................................
 зимски семестар (15 предавања)....................................................................
- Графичко инжењерство и дизајн – провера склоности (28 часова)...................
Пријава на конкурс и организовање пријемних испита:
- Студијски програми основних академских студија................................
- Студијски програми основних струковних студија............................................
- Студијски програми мастер академских 13 и мастер струковних14 студија.......
- Студијски програми специјалистичких струковних и академских студија......
- Студијски програми докторских академских студија.........................................
Признавање положеног пријемног испита са друге високошколске установе...............
Пријава на кокурс и организовање пријемних испита преко on-line апликације из
иностранства за домаће студенте свих студијских програма, осим мастер
академских и струковних студија........................................................................................
Пријава на кокурс и организовање пријемних испита преко on-line апликације из
иностранства за домаће студенте студијских програма мастер академских и
струковних студија..........................................................................................................

12. Трошкови поступака вредновања студијских програма:
а) Вредновање студијских програма при преласку са других високошколских
б)
в)

установа15
Вредновање студијских програма и признавање испита при преласку унутар ФТН-а.
Поступак за добијање звања мастер инжењера за студенте који су завршили студије
на ФТН-у по ранијим Законима (еквиваленција)..............................................................

13. Остали трошкови:
а) Исписница са Факултета (по претходном раздужењу свих обавеза)...............................
16
б) Узимање докумената на реверс (ако су измирене све финансијске обавезе) ...............
17
в) Провера докумената по захтеву ...................................................................................
г) Поступак избора у научна звања.........................................................................................

13.800 дин.
8.000 дин
3.500 дин.
12.000 дин.
40.000 дин.
10.000 дин.
6.000 дин.
6.000 дин.
3.000 дин.
6.000 дин.
6.000 дин.
6.000 дин.
60,00 ЕУР
30,00 ЕУР
10.000 дин.
5.000 дин.
5.000 дин.

1.000 дин.
500 дин.
6.000 дин.
150.000 дин.

11 Нису урачунати евентуални специфични материјални трошкови истраживања.
12 Примењује се од школске 2023/2024..
13 Примењује се од школске 2016/17 год.
14 Примењује се од школске 2020/21 год.
15 Не примењује се код наставка студирања на ФТН студената заједничког студијског програма ФТН/Факултет за машинство и грађевинарство Краљево.
16 За први пут уписане студенте у I годину студија документа се издају без провере измирених обавеза најкасније до 01.11. текуће године.
17 Не односи се на захтеве Министарстава, Покрајинских органа, Универзитета у Новом Саду и страних Амбасада.
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III Попусти (умањења) и ослобађања
Студентима се могу одобрити одговарајући попусти (умањења) или ослобађања од појединих ставки
овог Трошковника, ако поднесу захтев и приложе потребне потврде (видети одговарајуће формуларе
у Студентској служби) најкасније до ниже наведених датума:
1. Термин: до 1. децембра текуће школске године.
2. Термин: до 15. фебруара текуће школске године.
3. Термин: до 01. јуна текуће школске године.

Овај трошковник се објављује на огласној табли Факултета на дан доношења, а ступа на
снагу 02. 07. 2022. год.

Председник Савета ФТН
________________________________________

Проф. др Платон Совиљ, дипл.инг.
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