ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ
Број: 96-3/21
Датум: 21.04.2021. године
На основу чл. 63., 67. и 71. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), чл. 85. – 88. Статута Факултета за
информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду,
Старо сајмиште 29 (У даљем тексту: Факултет), Савет Факултета је на седници одржаној
21.04.2021. године донео следећу
ОДЛУКУ
о цени школарине за школску 2021/22. годину
1. Школарина за једну годину основних академских студија за студенте који се уписују на
Факултет износи 1200 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита,
издавања потврда и др. Цена пријаве и одбране дипломског рада и издавање дипломе износи
300 евра.
2. Студенти који се упишу на 3. годину основних академских студија, у обавези су да на име
полагања диференцијалних испита (испити са ранијих година студија у односу на ону на коју
се уписују) плате износ од укупно 100 евра за све диференцијалне испите који су одређени
решењем о признавању испита.
3. Студенти који се упишу на 4. годину основних академских студија, у обавези су да на име
полагања диференцијалних испита (испити са ранијих година студија у односу на ону на коју
се уписују) плате износ од укупно 200 евра за све диференцијалне испите који су одређени
решењем о признавању испита.
4. Школарина мастер академских студија за студенте који се уписују на Факултет износи 1800
евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита, издавања потврда и др.
Цена пријаве и одбране мастер рада и издавање дипломе износи 300 евра.
5. Школарина за једну годину докторских академских студија за студенте који се уписују на
Факултет износи 2000 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита,
издавања потврда и др. Пријава и одбрана докторске дисертације и издавање дипломе за
студенте докторских академских студија износи 2000 евра.
Одлука Универзитета о давању сагласности на урађену тему докторске дисертације износи 500
евра.
6. Школарина за једну годину основних академских студија за иностране студенте који се
уписују на Факултет износи 1500 евра. У цену школарине урачунати су трошкови уписа,
пријаве испита, издавања потврда и др. Пријава и одбрана дипломског рада и издавање
дипломе износи 300 евра.
7. Школарина за једну годину основних академских студија за иностране студенте који се
уписују на Факултет а којима Факултет, поред услуга наведених у тачки 6., покрива трошкове
нострификације диплома, здравственог осигурања, трошкове такси за боравак у Републици
Србији и друге трошкове студирања износи износи 3000 евра. У том случају, пријава и
одбрана дипломског рада и издавање дипломе износи 500 евра.
8. Школарина мастер академских студија за иностране студенте који се уписују на Факултет
износи 3000 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа, пријаве испита, издавања
потврда и др. Пријава и одбрана мастер рада и издавање дипломе износи 500 евра.
Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду
11070 Нови Београд
Ул. Старо сајмиште 29

www.fiti.edu.rs
info@fiti.edu.rs

Тел: +381(0)11 400 40 10
Тел: +381(0)11 31 31 246

ПИБ: 104447249
МБ: 17646427

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ
9. Школарина мастер академских студија за иностране студенте који се уписују на Факултет а
којима Факултет, поред услуга наведених у тачки 8., покрива трошкове нострификације
диплома, здравственог осигурања, трошкове такси за боравак у Републици Србији и друге
трошкове студирања износи износи 4000 евра. У том случају, пријава и одбрана мастер рада и
издавање дипломе износи 500 евра.
10. Школарина за једну годину докторских академских студија за иностране студенте који се
уписују на Факултет износи 2500 евра. У цену школарине су урачунати трошкови уписа,
пријаве испита, издавања потврда и др. Пријава и одбрана докторске дисертације и издавање
дипломе износи 1500 евра.
Одлука универзитета о давању сагласности на урађену тему докторске дисертације износи 500
евра.
11. Школарина за једну годину студија за иностране студенте докторских академских студија
који се уписују на Факултет а којима Факултет, поред услуга наведених у тачки 8., покрива и
друге трошкове студирања износи износи 4000 евра. У том случају, цена пријаве и одбране
докторске дисертације и издавање дипломе износи 2500 евра.
Цена одлуке универзитета о давању сагласности на урађену тему докторске дисертације
износи 500 евра.
12. Курс српског језика у трајању од 1 (једног) семестра за иностране студенте износи 500 евра.
13. Студенти приликом уписа на Факултет закључују Уговор о школарини који предвиђа исту
цену школарине, једнаке услове студирања и важи за све године које студенти похађају на
Факултету.
14. Накнада за полагање Теста склоности и способности за упис на факултет износи 30 евра.
Трошкови полагања Теста склоности и способности урачунати су у школарину за прву годину
студија за студенте који се након полагања наведеног теста упишу на факултет.
15. Ако статус студента престане у случају: исписивања са студија и изрицања дисциплинске мере
искључења са студија, студент је дужан да Факултету измири целокупну школарину за ту
годину, као и накнаду за трошкове исписа са Факултета.
16. Трошкови исписа студента са Факултета износе 200 евра и наплаћују се на име трошкова
уписа (тест склоности и способности, издавање индекса, обрасци за упис, израда решења о
признавању (еквиваленцији) испита и плаћања накнаде Универзитету за упис студента на
годишњем нивоу).
17. Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа студија у случају да је диплома изгубљена или
оштећена кривицом студента износи 50 евра.
Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа студија на енглеском језику износи 50 евра.
18. Накнада за признавање иностране дипломе свих нивоа студија износи 500 евра од којих се 300
евра уплаћује Универзитету а 200 евра Факултету.
19. Трошкови активирања статуса неуписаног студента износе 50 евра.
20. Уколико студент не заврши основне академске студије по истеку године дана од дана
одслушаног и овереног 8. семестра, у обавези је да, на име школарине за продужено
студирање, уплати износ од 600 евра за сваку годину продуженог студирања. Наведени износ
се може измирити одједном у целости, или у ратама.
21. Студенти који, током студирања, први пут поднесу захтев за промену студијског програма не
плаћају накнаду за промену студијског програма.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ

Цена школарине и
услуга Факултета које нису обухваћене школарином
(домаћи студенти)
(школска 2021/2022. година)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Цена школарине по години - основне академске
студије
Цена школарине - мастер академске студије
Цена школарине по години - докторске академске
студије
Цена школарине по години - докторске академске
студије – студенти који се упишу са других ВШУ
на 3. годину студија
Пријава и одбрана дипломског рада
Пријава и одбрана мастер рада
Пријава и одбрана докторске дисертације
Диференцијални испити ОАС – 3. година студија
Диференцијални испити ОАС – 4. година студија
Трошкови исписа са Факултета
Признавање дипломе свих нивоа студија
Трошкови промене студијског програма (прва
промена је бесплатна, друга промена се плаћа)
Накнада за полагање Теста склоности и
способности
Накнада за сагласност универзитета на пријављену
тезу докторске дисертације (накнада се плаћа
Универзитету)
Накнада за издавање нове студентске картице (у
случају да је студентска картица изгубљена)
Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа
студија (у случају да је диплома изгубљена или
оштећена кривицом студента)
Накнада за издавање дипломе на енглеском језику
Трошкови активирања статуса неуписаног студента
Трошкови школарине за продужено студирање по
години (по истеку апсолвентског стажа)

1200
1800
2000
3000

300
300
2000
100
200
200
500
300
30
500

30
50

50
50
600

Напомена: Цене школарина и услуга Факултета које нису обухваћене школарином изражене су у еврима а
плаћају се у динарској противвреднсти по средњем курсу НБС на дан уплате
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ

Цена школарине и
услуга Факултета које нису обухваћене школарином
(инострани студенти)
(школска 2021/2022. година)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Цена школарине по години - основне академске
студије (основни пакет)
Цена школарине по години - основне академске
студије (пуни пакет)
Цена школарине - мастер академске студије
(основни пакет)
Цена школарине - мастер академске студије (пуни
пакет)
Цена школарине по години (основни пакет)докторске академске студије
Цена школарине по години (основни пакет)докторске академске студије – студенти који се
упишу са других ВШУ на 3. годину студија
Цена школарине по години - докторске академске
студије (пуни пакет)
Пријава и одбрана дипломског рада (основни пакет)
Пријава и одбрана дипломског рада (пуни пакет)
Пријава и одбрана мастер рада
Пријава и одбрана докторске дисертације
Пријава и одбрана докторске дисертације (пуни
пакет)
Накнада за сагласност универзитета на пријављену
тезу докторске дисертације (накнада се плаћа
Универзитету)
Диференцијални испити ОАС – 3. година студија
Диференцијални испити ОАС – 4. година студија
Признавање дипломе свих нивоа студија
Курс српског језика (самофинансирајући студенти
и стипендисти државе)
Накнада за полагање Теста склоности и
способности
Накнада за издавање нове дипломе свих нивоа
студија (у случају да је диплома изгубљена или
оштећена кривицом студента)
Накнада за издавање дипломе на енглеском језику
Трошкови активирања статуса неуписаног студента
Накнада за издавање нове студентске картице (у
случају да је студентска картица изгубљена)
Трошкови промене студијског програма (прва
промена је бесплатана, друга промена се плаћа)
Трошкови исписа са Факултета

1500
3000
3000
4000
2500
3000

4000
300
500
500
1500
2500
500

100
200
500
500
30
50

50
50
30
300
200

Напомена: Цене школарина и услуга Факултета које нису обухваћене школарином изражене су у еврима а
плаћају се у динарској противвреднсти по средњем курсу НБ

Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду
11070 Нови Београд
Ул. Старо сајмиште 29

www.fiti.edu.rs
info@fiti.edu.rs

Тел: +381(0)11 400 40 10
Тел: +381(0)11 31 31 246

ПИБ: 104447249
МБ: 17646427

