На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08,
44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на
седници одржаној 13.5.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
о висини школарина и накнада на
Технолошком факултету у Лесковцу
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се износи школарина и накнада за све облике услуга
које Технолошки факултет у Лесковцу пружа студентима и заинтересованим лицима
из области образовне делатности.
I

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 2.
Студенти основних академских студија плаћају:
1. полагање пријемног испита ..................................................................... 4.000,00 дин.
2. пријављивање за упис са потврдама о положеном
пријемном испиту на другом факултету ................................................ 2.000,00 дин.
3. школарина (за самофинансирајуће студенте)...................................... 45.000,00 дин.
4. обновљен упис предмета ................................................................ 750,00 дин. /ЕСПБ
5. обнова године - за студенте уписане до 2006. .................................... 22.500,00 дин.
6. пасиван однос у току студирања за сваку школску годину ................. 3.000,00 дин.
7. пасиван однос по истеку апсолвентског стажа за сваку
школску годину......................................................................................... 1.300,00 дин.

Студенти из става 1. овог члана, могу платити накнаду утврђену у ставу 1 тачка
3 - 5. у једнократном износу или у два дела приликом уписа семестра.
Члан 3.
Студенти основних академских студија - страни држављани плаћају:
1. провера знања српског језика.................................................................................100€
2. школарина .............................................................................................................1.100€
3. обновљен упис предмета ........................................................................... 18,5€/ЕСПБ
4. обнова године за студенте уписане до 2006. .......................................................600€
5. дипломски испит......................................................................................................150€
II

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 4.
Студенти мастер академских студија плаћају:
1. пријављивање на конкурс за упис........................................................... 5.000,00 дин.
2. школарина (за самофинансирајуће студенте)...................................... 54.000,00 дин.
3. обновљен упис предмета ................................................................. 900,00 дин./ЕСПБ

Студенти из става 1. овог члана, могу платити накнаду утврђену у ставу 1 тачка
2. и 3. у једнократном износу или у два дела приликом уписа семестра.
Члан 5.
Студенти мастер академских студија - страни држављани плаћају:
1.
2.
3.
III

пријављивање на конкурс за упис..........................................................................100€
школарина .............................................................................................................1.600€
обновљен упис предмета .............................................................................. 27€/ЕСПБ
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 6.
Студенти докторских академских студија плаћају:

1. пријављивање на конкурс за упис........................................................... 5.000,00 дин.
2. школарина (за самофинансирајуће студенте).................................... 120.000,00 дин.
3. обновљен упис предмета ............................................................... 2.000,00дин./ЕСПБ
Студенти из става 1. овог члана, могу платити накнаду утврђену у ставу 1 тачка
2. и 3. у једнократном износу или у два дела приликом уписа семестра.
Члан 7.
Студенти докторских академских студија – страни држављани плаћају:
1.
2.
IV

школарина .............................................................................................................3.000€
обновљен упис предмета .............................................................................. 50€/ЕСПБ
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Члан 8.
Сви студенти магистарских студија плаћају:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

упис године ............................................................................................. 65.000,00 дин.
обнова године............................................................................................ 8.000,00 дин.
пријава магистарске тезе........................................................................ 28.000,00 дин.
оцена магистарске тезе........................................................................... 22.000,00 дин.
одбрана магистарске тезе....................................................................... 22.000,00 дин.
објављивање огласа у дневној штампи ........................................................по рачуну
Члан 9.

Сарадници запослени на Факултету плаћају 20% од вредности накнада
утврђених у чл. 8.
Члан 10.
Сви студенти магистарских студија – страни држављани плаћају:
1.

упис године ...........................................................................................................2.200€

2.
3.
4.
5.
6.

пријава ипита .............................................................................................................20€
обнова године........................................................................................................1.100€
пријава магистарске тезе.........................................................................................750€
оцена и одбрана магистарске тезе..........................................................................900€
објављивање огласа у дневној штампи ........................................................по рачуну
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

V

Члан 11.
Сви кандидати магистри плаћају:
1.
2.
3.
4.

пријава теме докторске дисертације..................................................... 70.000,00 дин.
оцена докторске дисертације................................................................. 35.000,00 дин.
одбрана докторске дисертације............................................................. 35.000,00 дин.
објављивање огласа у дневној штампи ........................................................по рачуну
Члан 12.

Сарадници запослени на Факултету плаћају 30% од вредности накнада
утврђених чл. 11.
Члан 13.
Сви кандидати магистри – страни држављани плаћају:
1.
2.
3.
4.
VI

пријава теме докторске дисертације...................................................................1.100€
оцена докторске дисертације..................................................................................750€
одбрана докторске дисертације..............................................................................750€
објављивање огласа у дневној штампи ........................................................по рачуну
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
Члан 14.
Студенти свих нивоа студија плаћају:

1. пријава испита у ванредним роковима (по испиту) .............................. 1.000,00 дин.
2. пријава испита после утврђених рокова (по испиту)............................ 1.000,00 дин.
3. четврта и свака даља пријава испита ...................................................... 1.000,00 дин.
4. пријава испита после истека апсолвентског стажа ............................... 1.000,00 дин.
5. пријава дипломског испита ..................................................................... 4.000,00 дин.
6. полагање испита пред комисијом (на лични захтев) ............................ 1.500,00 дин.
7. упис или обнова године после утврђених рокова ................................. 1.500,00 дин.
8. овера семестра године после утврђених рокова .................................... 1.500,00 дин.
9. овера семестра без потписа, и то:
 без 1 потписа .................................................................................... 2.500,00 дин.
 без 2 потписа .................................................................................... 4.000,00 дин.
10. признавање испита са других високошколских
установа (по испиту) ................................................................................ 1.000,00 дин.
11. издавање дупликата индекса
 прва година ....................................................................................... 1.000,00 дин.

 друга година ..................................................................................... 1.500,00 дин.
 трећа година ..................................................................................... 2.200,00 дин.
 четрвта година.................................................................................. 3.300,00 дин.
12. исписивање са Факултета ........................................................................ 3.000,00 дин.
13. издавање докумената на реверс
 на један дан ......................................................................................... 300,00 дин.
 на више дана ..................................................................................... 1.000,00 дин.
14. решавање молби за промену смера, студијског подручја
или изборног предмета ............................................................................ 2.000,00 дин.
15. надокнада лабораторијских вежби (по вежби) .................................... 1.000,00 дин.
16. издавање уверења о положеним испитима ............................................ 1.000,00 дин.
17. издавање уверења о положеним испитима за
студенте који су дипломирали ................................................................ 2.200,00 дин.
18. издавање сепарата наставних планова и програма
(по предмету) .............................................................................................. 300,00 дин.
19. издавање сепарата наставних планова и програма
(по години студија) .................................................................................. 1.000,00 дин.
20. покретање поступка за издавање дипломе о првом степену
високог образовања и стручном називу инжењер технологије ......... 28.000,00 дин.
21. издавање уверења о завршеном образовању ......................................... 1.500,00 дин.
22. решавање по захтевима студената за продужење
рока за завршетак студија ....................................................................... 3.000,00 дин.
23. израда и додела дипломе о завршеном образовању
(стари програм) ......................................................................................... 3.000,00 дин.
24. израда дупликата дипломе о завршеном образовању
(стари програм) ......................................................................................... 3.000,00 дин.
25. трошкови припреме за издавање дипломе о
завршеном образовању (нови програм) ................................................. 2.000,00 дин.
26. издавање дипломе (нови програм)
по рачуну са Универзитета
27. издавање потврде о статусу студента .................................................... 1.500,00 дин.
28. решавање по захтеву за замену дипломе стечене по прописима
који су важили до дана ступања на снагу
Закона о високом образовању .............................................................. 30.000,00 дин.
VI

НАКНАДА ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ И ИСТРАЖИВАЧКИХ ЗВАЊА
Члан 15.

На име трошкова спровођења поступка и избора у научно и истраживачко
звање, кандидати плаћају следеће накнаде за:
1. избор у звање научни саветник ............................................................ 55.000,00 дин.
2. избор у звање вишег научног сарадника .............................................. 44.000,00 дин.
3. избор у звање научног сарадника ......................................................... 37.000,00 дин.
4. избор у звање истраживача-сарадника ................................................. 30.000,00 дин.

VII

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

Лице које је уплатило школарину, а није се уписало на студије има право на
повраћај уплаћеног износа уз умањење од 10%.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о висини накнада за
пружање услуга из образовне делатности Технолошког факултета у Лесковцу, 04 бр.
4/127-II од 29.12.2008. године.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет
презентацији Факултета.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
У Лесковцу, 13.5.2013.
Проф. др Станиша Стојиљковић, с.р.
04 бр. 4/47-IV

