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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:04-433/1 

Дана, 15.9.2022. године 

 

На основу члана 44 Стаута Филозофског факултет у Новом Саду, Савет 

Филозофског факултета на седници одржаној дана 15.9.2022. године усвојио је  

Трошковник услуга студирања за школску 2022/2023. годину 

1. ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (према Закону о Универзитету)  

Пријава испита (буџет) 200 

Пријава испита (самофинансирање) 400 

Накнадна пријава испита (буџет и самофинансирање) 600 

Пријава испита за стране студенте    

2.800 

Пријава   испита   за   студенте   психологије   који   студирају   

по наставном плану из 2004. године 

 
 
 

     100 

     190 

а) буџет 

б) самофинансирање 

Пријава  колоквијума  за  студенте  који  студирају  по  Закону  

о универзитету 

 

а) буџет      100 

б) самофинансирање      150 

Продужење  апсолвентског  стажа за студенте  који студирају  

по 

Закону о универзитету 

 
 8.000 

 

1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

Редован    упис   године   (осигурање,    накнада   штете,   

накнада Универзитету, студентске награде, рад студенстких 

организација и режијски трошкови) 

 
7.000 

Захтев за поновни упис на студије за студенте којима је истекао 

законски рок за завршетак студија 10.000 

Надокнада  за наставак исте године студија у следећој 

школској години за студенте на студијским групама: Ј е з и к ,  

к њ и ж е в н о с т  и  к у л т у р а , Психологија, Педагогија, 

Енглески језик и књижевност, Историја, Журналистика, 

Социјални рад и Енглески језик и књижевност са другом страном 

филологијом Културологија, Комуникологија и односи са 

јавношћу и овера семестра,  (по семестру) 

 
 

16.000 
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Надокнада за наставак студија исте године студија у следећој 

школској  години  за  студенте  осталих  студијских  програма  

и овера семестра (по семестру) 

 
12.000 

Надокнада   за   продужетак   студија   (први пут)   за   студенте   

који студирају по Закону о високом ОБРАЗОВАЊУ 

 
6.000 

 

Надокнада за продужетак студија (други, трећи и четврти пут) 

за студенте који студирају по Закону о високом образовању 

 
10.000 

 

Овера семестра (буџет)  1.200 

Овера семестра (самофинансирање)  2.000 

Пријава испита (буџет) 300  

 Пријава испита (самофинансирање) 500 

Пријава испита у ванредним роковима 1.500 

Пријава на конкурс и трошкови полагања пријемног испита 7.000 

Школарина за стране студенте  2000 евра 

Надокнада за наставак студија исте године студија у следећој 

школској години за стране студенте (по семестру) 

 

700 евра 

  Надокнада   за   продужетак   студија   (први пут)   за   студенте   

који студирају по Закону о високом образовању за стране 

студенте 

100 евра 

  Надокнада за продужетак студија (други, трећи и четврти пут) 

за студенте који студирају по Закону о високом образовању за 

стране студенте  
200евра 

Пријава испита за стране студенте  2.800 дин. 

 

2. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

Редован упис године 7.000 

Захтев за поновни упис на студије за студенте којима је истекао 

законски рок за за завршетак студија 10.000 

Пријава на конкурс и/или Трошкови полагања пријемног испита 

(за све гупе осим за ст. групу Конференцијско, стручно  и 

аудиовизуелно превођење) 
7.000 

Пријава на конкурс и/или Трошкови полагања пријемног испита 

за студијску групу Конференцијско, стручно  и аудиовизуелно 

превођење 
20.000 

Школарина за студијску групу: Конференцијско, стручно  и 

аудиовизуелно превођење 

120.000 
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Надокнада  за наставак  исте године  студија  у следећој  
школској години  за  студенте  студенте на студијским групама: 
Ј е з и к , к њ и ж е в н о с т  и  к у л т у р а ,  Психологија, 
Педагогија, Енглески језик и књижевност, Историја, 
Комуникологија, Социјални рад, Социологија у социјалној 
заштити, Лидерство у образовању, Конференцијско, стручно и 
аудиовизуелно превођење, Културологија и овера семестра (по 
семестру) 

16.000 

Надокнада за наставак студија исте године студија у следећој 

школској години за студенте осталих студијских програма и 

овера семестра (по семестру) 

 
 

12.000 

Пријава испита  - буџет 1000  

 
 
Пријава испита самофинансирајући 

1.200 

Пријава испита у ванредним роковима 1.500 

Овера семестра 2.000 

 Диференцијални предмет: ЕСПБ бод – за студенте чија је школарина 96.000 

ИЗНОСИ 1.600 рсд 

Диференцијални предмет: ЕСПБ бод – за студенте чија је школарина 65.000 је 

1.100 рсд 

Пријава и одбрана мастер рада 2000 

 
Надокнада   за   продужетак   студија   (први пут)   за   студенте   

који студирају по Закону о високом образовању 

6.000 

 

Надокнада за продужетак студија (други пут) за студенте који 

студирају по Закону о високом образовању 

10.000  

Школарина за стране студенте  2000 евра 

Надокнада  за  наставак  студија  исте  године  студија  у  

следећој школској години за стране студенте (по семестру) 700 евра 

Пријава испита за стране студенте  55 евра 

Испит из диференцијалног предмета за стране студенте: ЕСПБ 

бод  
25 евра 

Пријава и одбрана мастер рада за стране студенте 100 евра 

Надокнада  за продужетак студија (први пут) за стране студенте   

који студирају по Закону о високом образовању  100 евра 

Надокнада  за продужетак студија (други пут) за стране студенте 

који студирају по Закону о високом образовању 200 евра 
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3. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ  

Пријава на конкурс 20.000 

Редован упис године 20.000 

Захтев за поновни упис на студије за студенте којима је истекао 

законски рок за за завршетак студија 

15.000 

Накнада за упис лица на трећу годину докторских студија у 

складу са чланом 128 Закона о високом образовању  120.000 

Надокнада  за  наставак  студија  исте  године  студија  у 

следећој школској години и овера семестра (по семестру) 

 
20.000 

Пријава испита 1.500 

 
Пријава испита у ванредним роковима 1.500 

Овера семестра 2.300 

Диференцијални предмет по ЕСПБ боду  2.000 

Пријава докторске дисертације 15.000 

Одбрана докторске дисертације 15.000 

Надокнада   за   продужетак   студија   (први пут)   за   студенте   

који студирају по Закону о високом образовању 

 
6.000 

 Надокнада за продужетак студија (други и трећи пут) за 

студенте који студирају по Закону о високом образовању 

 
10.000 

 
Школарина за стране студенте  3.000 евра 

Надокнада  за  наставак  студија  исте  године  студија  у 

следећој школској години за стране студенте (по семестру) 

 
800 евра 

Пријава испита за стране студенте  55 евра 

Пријава докторске дисертације за стране студенте  200 евра 

Надокнада  за продужетак студија (први пут) за стране студенте 

који студирају по Закону о високом образовању 

100 евра 

Надокнада за продужетак студија (други и трећи пут) за   

стране студенте који студирају по Закону о високом 

образовању  

 

200 евра 

 
 

4. МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ  

Пријава испита 1.500 

Пријава испита за студенте странце 55 евра 

Одбрана магистарског рада 17.000 

Одбрана магистарског рада за странце 500 евра 
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5. ДОКТОРАТ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ  

Одбрана доктората 60.000 

Одбрана доктората за странце 1500 евра 

 

6. ТРОШКОВИ ДИПЛОМСКОГ РАДА ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ 

ПРЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2006/2007. 

Одбрана дипломског рада/Дипломски испит  1.900 

 

 

 

 

 

 

7. ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ЗВАНИЧНИХ ДОКУМЕНАТА  

Исписница са Факултета 2000 

 

Уверење о положеним испитима за личне потребе 

 
1000  

 

Издавање  уверења  о положеним  испитима  без фонда  часова 

за лица којима је престао статус студента 

 
2.000 

Уверење о положеним испитима са фондом часова 
2.000 

 

Издавање  уверења о положеним  испитима са фондом часова 

за лица којима је престао статус студента 

 
3.000 

Уверење  о  положеним  испитима  са  ЕСПБ  бодовима  за 

студенте који студирају по закону о Универзитету 

 
3.000 

Потврда о ППМ предметима  1.500 

Посебна уверења за редовне студенте Факултета  
   

1.000 

Посебна уверења за лица којима је престао статус студента  
 

2.000 

Признавање испита (по испиту) 1.000 

Прелазак на нови студијски програм  5.000 

Уверење  и  диплома  о  завршеним   основним  и  

магистарским студијама (Закон о универзитету, стари режим 

студија) 

 
4.000 

Уверење о дипломирању (Закон о високом образовању) 
 

3.000 

Одбрана дипломског рада по истеку апсолвентског стажа/ 

Дипломски испит по истеку апсолвентског стажа  
8.000 
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Диплома  о  завршеним  основним студијама са додатком 

дипломи на српском и енглеском језику (Закон о високом 

образовању) 

3.300 

+1700 

Трошкови за 

УНС 

Диплома  о  завршеним мастер  студијама са додатком 

дипломи на српском и енглеском језику (Закон о високом 

образовању) 

3.300 

+1700 

Трошкови за 

УНС Диплома  о  завршеним  докторским студијама са додатком 

дипломи на српском и енглеском језику (Закон о високом 

образовању) 

3.300 

+3300 

Трошкови за 

УНС Дупликат дипломе 10.000 

Дупликат уверења о дипломирању 3.000 

Дупликат индекса  3.000 

Издавање дупликата чланске карте у библиотеци      500 

Провера тачности издатих јавних исправа 3.500 

Трошкови издавања чланске карте у Библиотеци      100 

Уверење о усклађивању стручног назива   3.000 

Захтев за пребацивање на Филозофски факултет са друге 

високошколске установе 
  3.000 

Овера наставног плана и програма 1.000 

 

8. ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ ЈЕЗИКА  

Пријава 1.700 

Пријава за странце 50 евра 

Провера знања другог језика са потврдом 9.000 
 

Провера знања за странце 200 евра 

Провера знања српског језика за студенте странце са потврдом 

(Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора...) 
2.500 

Провера знања језика за студенте докторских студија (осим 

за студенте који поседују неки од међународно признатих 

сертификата) 

9.000 

 

 

Председник Савета Филозофског факултета 

        Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор 


