На основу члана 54. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број
76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012 ) и члана 20.
Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2010, 4/2011 и
5/2011), ректор Универзитета у Нишу, донео је следећи
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ТРОШКОВА НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ
Члан 1.
Наканаде трошкова за услуге које пружа Универзитет у Нишу у вези са
пријавом, оценом и одбраном магистарсте тезе из мултидисциплинарних
научних области :
1. За пријаву магистарске тезе
Држављани РС
69.000 динара
Страни држављани
1000 евра
2. За оцену урађене магистарске тезе
Држављани РС

65.000 динара

3. За одбрану магистарске тезе
Држављани РС
Страни држављани

76.000 динара
2000 евра

4. За продужење рока за израду магистарске тезе
Држављани РС
50.000 динара
Страни држављани
1000 евра
Члан 2.
Накнаде трошкова у вези одобрења, израде, оцене и одбране докторске
дисертације из мултидисциплинарних научних области износе:
1. За пријаву теме докторске дисертације
Држављани РС
105.000 динара
Страни држављани
2000 евра
2. За оцену урађене докторске дисертације
Држављани РС
95.000 динара
3. За одбрану докторске дисертације
Држављани РС
125.000 динара
Страни држављани
3000 евра
4. За продужење рока за израду докторске дисертације
Држављани РС
65.000 динара
Страни држављани
1000 евра

Члан 3.
Накнаде трошкова у вези са давањем сагласности на одлуке о одобрењу
теме и одлуку о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији износе:
1. За давање сагласности на одлуку о
усвајању теме докторске дисертације
2. За давање сагласности на одлуку о усвајању
извештаја о урађеној докторске дисертације

10.000 динара
10.000 динара

Члан 4.
Сарадници у настави и асистенти запослени на факултетима Универзитета у
Нишу не плаћају накаду из члана 1. - 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Накнада трошкова за проверу знања
српског језика за лица која нису држављани РС

75 евра

Члан 6.
Признавање стране високошколске исправе:
1.
признавање исправе о стеченом високом образовању –
основне академске и основне струковне студије
(звања: инжењер, економиста, правник, психолог…)
2.
признавање исправе о стеченом високом образовању
(звања: дипломирани инжењер, дипломирани економиста,
дипломирани правник, дипломирани психолог…)
3.
мастер академске и интегрисане студије
(звања: мастер инжењер, мастер економиста, мастер
правник, мастер психолог, доктор медицине, доктор
стоматологије…)
4.
признавање исправе о стеченом високом образовању –
специјалистичке струковне и специјалистичке академске
студије и завршена специјализација у области медицине
(звања: специјалиста у одговарајућој области)
5.
признавање исправе о стеченом академском називу
магистра наука –магистра уметности
(звање: магистар наука или магистар уметности)
6.
признавање исправе о стеченом научном степену доктора
наука и доктор уметности
(звања: доктор наука или доктор уметности)

Члан 7.
Накнада трошкова за стицање научно-истраживачког звања:
1. Истраживач сарадник ............................................50.000 динара
2. Научни сарадник ...................................................55.000 динара
3. Виши научни сарадник ..........................................65.000 динара
4. Научни саветник ...................................................80.000 динара
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Члан 8.
Трошкови израде дипломе и додатка дипломи или дупликата дипломе и
додатка дипломи:
1.
за израду и издавање дипломе о завршеним основним 8.000 динара
академским,
основним
струковним,
специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним, мастер
академским, односно интегрисаним студијама
2.
за израду и издавање дипломе о стицању академског назива 15.000 динара
магистра наука из мултидисциплинарних научних области по
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о
високом образовању
3.
за промоцију доктора наука који су докторску дисертацију 15.000 динара
одбранили по прописима који су важили пре ступања на
снагу Закона о високом образовању
4.
за израду и издавање дипломе о завршеним докторским 15.000 динара
академским студијама
5.
за израду и издавање дипломе по скраћеном поступку, тј. пре 20.000 динара
званичне доделе дипломе на промоцији доктора наука
Члан 12.
Лица којима Универзитет издаје високошколске исправе плаћају републичку
административну таксу у складу са важећим Законом о републичким административним
таксама.
Члан 13.
Накнада трошкова за проверу веродостојности исправа (диплома свих нивоа
студија и других исправа) износи:
Држављани РС
2.500 динара
Страни држављани
50 евра
Домаћа правна лица
3.500 динара
Страна правна лица
80 евра
Члан 14.
Лице које је уплатило новчанa средства на име одређене услуге које Универзитет
пружа студентима или другима корисницима, а није започело са коришћењем те услуге,
има право на повраћај уплаћеног новчаног износа уз умањење од 10%.
Члан 15.
Даном доношења овог Правилника престаје да важи Правилник о висини
школарине и накнадама трошкова на Универзитету у Нишу (Број: 2/00-06-002/06-001
од 16.01.2006. године, 7/00-07-016/08-001 од 10.12.2008. године и 7/00-07-002/10-001
од 25.3.2010. ) и одредбе члана 5. став 2,3,4 и 6 Решења о начину рада факултета и
Универзитета у вези са издавањем диплома (Број 1/00-06-004/10-001 од 31.5.2010.
године).
Члан 16.
Овај Правилник примењује се након објaвљивања у „Гласнику Универзитета у
Нишу“.
РЕКТОР
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Антић, с.р.
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