
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
Број: 012 – 1121/6 
8. 06. 2022. године 
Ч А Ч А К 

 
На основу чланова 63. став 1. тачка 9. и 71. Закона о високом образовању                      

(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон и 11/21 – 
аутентично тумачење и 67/21) и члана 54. став. 1. тачке 8. и 9. Статута Факултета 
техничких наука (пречишћен текст бр. 3024. од 27. 08. 2021. године), на предлог 
Наставно-научног већа, бр. 012-67-1057/6 од 25. 05. 2022. године, Савет Факултета на 
седници одржаној 8. јуна 2022. године, донео је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о висини школарине – ценовнику услуга Факултета техничких наука у Чачку, 

за школску 2022/2023. годину 
 

Утврђује се висина школарине – ценовник услуга Факултета техничких наука у 
Чачку, за школску 2022/2023. годину, које Факултет пружа студентима и другим 
корисницима, у следећим износима: 

 
1. ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ 

2. УПИС СТУДЕНАТА 

Ред. 
бр. Врста  и степен студија Држављани Србије 

(РСД) 
Страни држављани 

(ЕУР) 

1.  Основне академске студије 81.000 1.000 

2.  Основне струковне студије 70.000 1.000 

3.  Интегрисане академске студије 81.000 1.000 

4.  Мастер академске студије 81.000 1.000 

5.  Мастер струковне студије 97.000 1.000 

6.  Докторске академске студије 140.000 2.500 

    

Ред. 
бр. Врста услуга РСД 

1.  Признавање испита положених на ФТН и ВТШСС (по испиту) 500 

2.  
Признавање испита положених на другим високошколским 
установама 
(по испиту) 

1.000 

3.  Захтев за накнадно признавање испита 2.000 

4.  Признавање испита положених на другим факултетима након уписа 2.000 

5.  Евидентирање апсолвентског стажа 30.000 



 

 
3. ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

Ред. 
бр. Врста услугa РСД 

1. 

Пријава испита на академским и струковним студијама (финансирање 
из буџета) – основне, интегрисане и мастер студије 
 

    150 
 

Пријава испита након предвиђеног рока 1150 

2. 

Пријава испита на академским и струковним студијама 
(самофинансирајући студент) – основне, интегрисане и мастер студије 400 

Пријава испита након предвиђеног рока 1400 

3. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 3.000 

4. Полагање диференцијалног испита на мастер и докторским студијама 8.000 

5. 
Признавање испита положених на специјалистичким, интегрисаним, 
магистарским, мастер и докторским студијама на Факултету и на 
другим високошколским установама (по испиту) 

3.000 

6. Пријава испита на докторским студијама 3.000 
 
4. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Ред. 
бр. Врста услугa РСД 

1. Завршни и дипломски рад 
(академске и струковне студије) 

Обнова пријаве дипломског испита 
Преглед и оцена дипломског рада 

1.000 
 5.000 

Пријава за издавање уверења о 
дипломирању (за студијске програме 
без завршног рада) 

2.000 

2. Мастер рад – академске студије Обнова пријаве мастер рада 
Преглед и оцена мастер рада 

  2.000 
10.000 

3. Мастер рад – струковне студије Обнова пријаве мастер рада 
Преглед и оцена мастер рада 

  2.000 
20.000 

6.  Трошкови пријемног испита на основним и интегрисаним студијама 4.500 
7.  Трошкови конкурса за упис на мастер и докторске студије 4.500 
8.  Трошкови уписа године на свим степенима студијa 3.600 
9.  Упис школске године после предвиђеног рока 2.000 

10.  Промена студијског програма на академским и струковним студијама 
– основне, интегрисане и мастер студије 10.000 

11.  Промена студијског програма на докторским студијама 15.000 
12.  Промена модула на основним, мастер и докторским студијама 5.000 
13.  Пријава изборног предмета након предвиђеног рока  1.000 

14.  Промена изборног предмета 1.000 

15.  Пријава предмета након уписа године 2.000 



 

4. Магистарски рад Обнова пријаве магистарског рада 
Преглед и оцена магистарског рада 

5.000 
70.000 

5. Докторска дисертација 

Обнављање захтева за рад на 
дисертацији 30.000 

Преглед прве верзије рада 30.000 

Оцена дисертације и писање 
извештаја 80.000 

 
5. ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА 

Ред. 
бр. Врста услуга РСД 

1.  Исписивање са факултета    3.000 
2.  Уверење о положеним испитима 2.000 

3.  Уверење о положеним  
испитима са програмима 4.000 

4.  Издавање дипломе основних академских и струковних студија 5.000 

5.  Издавање дипломе основних академских и струковних студија на 
Енглеском језику 5.000 

6.  Издавање дипломе интегрисаних и мастер академских и струковних 
студија 6.000 

7.  Издавање дупликата дипломе 6.000 
8.  Издавање дипломе пре рока 10.000 
9.  Издавање дупликата индекса    3.000 

10.  Издавање дупликата уверења о дипломирању    3.000 
11.  Издавање дупликата додатка дипломе 3.000 
12.  Издавање дупликата уверења о положеном стручном испиту    3.000 
13.  Издавање потврде о слушању предмета    3.000 
14.  Издавање других потврда - тумачења  3.000 

 
6. ОСЛОБАЂАЊЕ ДЕЛА ШКОЛАРИНЕ 
 

Студент који се сам финансира може бити ослобођен плаћања школарине у висини од 
100%, уколико је у току претходне школске године имао смртни случај у ужој  
породици (мајка, отац, сестра, брат). 
Студент основних студија, који се сам финансира, може бити ослобођен плаћања дела 
школарине за годину коју уписује први пут на основу социјалног статуса. Молбу са 
доказом о социјалном статусу студент подноси при упису године. Студент може бити 
ослобођен максимално до 1/3 утврђеног износа школарине за школску годину коју 
уписује. По овом основу студент не може бити ослобођен дела школарине при упису 
прве године основних студија.  
Студент докторских студија не плаћа део школарине за предмете које преноси у 
наредну школску годину. 
Запослени на факултету који студирају на Факултету техничких наука у Чачку или на 
другој високошколској установи могу бити ослобођени дела трошкова студирања 
односно остварити право накнаде дела трошкова студирања (школарина, пријава и 
одбрана дипломског и мастер рада, пријава и одбрана докторске дисертације) у висини 
до 2/3. Суфинансирање дела школарине врши се за годину студија коју студент уписује 
први пут. 






