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Република Србија 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Бр. 04 –644  
 13.3.2009. године 
 
 
 На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени.гласник 
Републике Србије" бр.76/2005) и члана 115. Статута Економског факултета у Нишу 
("Билтен Факултета" бр. 138/2007), Савет Факултета на XVII седници одржаној 
13.3.2009. године донео је 
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У НИШУ СТУДЕНТИМА КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО 

НАСТАВНОМ ПЛАНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се висина надокнаде коју Економски факултет у 
Нишу наплаћује за услуге које пружа студентима који студирају по Наставном 
плану основних студија на Факултету, као активношћу из своје делатности.  
 

Члан 2. 
A) Сви студенти 

1. Оцена испуњености услова за упис на IV годину студија 
     кандидата који су завршили трогодишњи факултет по 
     неакредитованом плану и програму                                                    10.000,00 дин. 
2.  Издавање наставног плана и програма студија – по предмету              500,00 дин.  
3. Признавање испита положених на другом економском факултету 
    у земљи (по испиту)       2.000,00 дин. 
4. Признавање испита положених на економским факултетима у  
    иностранству (по испиту)       5.000,00 дин. 
5. Признавање испита положених ван економског факултета у земљи 
    (по испиту)         3.500,00 дин. 
6. Накнадна, овера семестра са свим потписима    4.000,00 дин. 
7. Овера семестра без једног потписа уз решење декана   2.000,00 дин. 



8. Издавање дупликата индекса      2.500,00 дин. 
9. Издавање уверења о положеним испитима    1.500,00 дин. 
10. Издавање докумената на реверс                   800,00 дин. 
11. Провера аутентичности уверења издатих од стране Факултета 
      за потребе институција које нису буџетски корисници  2.000,00 дин. 
12. Накнада за промену програма и смера у оквиру програма  3.000,00 дин. 
13. Накнада за промену изборног предмета    3.000,00 дин. 
14. Издавање дипломе о стеченом вишем образовању            30.000,00 дин. 
15. Издавање наставних планова и програма по предмету                200,00 дин. 
16. Издавање дипломе         5.000,00 дин. 
17. Издавање дупликата дипломе      5.000,00 дин. 
18. Исписивање са Факултета      3.000,00 дин. 
 

Б) Студенти који се финансирају из буџета 
 (Буџетски студент) 

1. Пријава испита за четврто и свако даље полагање као и за полагање 
      у ванредним роковима          700,00 дин. 
2.   Накнадно пријављивање испита од завршетка рока пријаве до  
       почетка испитног рока (најкасније 3 дана пре почетка 
       испитног рока)        1.000,00 дин. 
3.    Пријава испита за полагање пред комисијом    3.000,00 дин. 
4.    Пријава испита по истеку апсолвентског стажа   1.000,00 дин. 
5.    Накнафда за полагање колоквијума          100,00 дин. 
6.    Накнада за полагање колоквијума у току апсол. стажа     150.00 дин. 
7.    Накнада за полагање колоквијума по истеку апсол. стажа     200,00 дин. 
8.    Пријава и одбрана дипломског рада     2.500,00 дин. 
9.    Пријава и одбрана дипломског рада по истеку 
       апсолвентског стажа       3.500,00 дин. 
 
     В)   Буџетски студенти који су обновили годину 
1. Обнова године                15.000,00 дин. 
2. Пријава испита у редовним роковима       500,00 дин. 
3. Пријава испита за IV и свако даље полагање, као и за полагање у  
    ванредним роковима          800,00 дин. 
4. Накнадно пријављивање испита од завршетка рока пријављивања 
    до    почетка испитног рока (најкасније 3 дана пре почетка 
    испитног рока)        1.000,00 дин. 
5. Пријава испита за полагање пред комисијом    3.000,00 дин. 
6. Накнафда за полагање колоквијума          150,00 дин. 
7. Накнада за полагање колоквијума у току апсол. стажа     150.00 дин. 
8. Накнада за полагање колоквијума по истеку апсол. стажа     200,00 дин. 
9. Пријава и одбрана семинарског рада        600,00 дин. 
    
 Г)  Суфинансирајући студенти 
1. Уписнина                  35.000,00 дин. 
2. Пријава испита у редовним испитним роковима      800,00 дин. 
3. Пријава испита за четврто и свако даље полагање, као и за полагање  



    у ванредним роковима                                900,00 дин. 
4. Накнадно пријављивање испита од завршетка рока пријаве до  
    почетка испитног рока (најкасније 3 дана пре почетка 
    испитног рока)        1.000,00 дин. 
5. Пријава испита за полагање пред комисијом    3.000,00 дин. 
6. Пријава испита по истеку апсолвентског стажа   1.200,00 дин. 
7. Накнада за полагање колоквијума        200,00 дин.  
8. Пријава и одбрана семинарског рада        600,00 дин. 
9. Пријава и одбрана дипломског рада     3.000,00 дин. 
10. Пријава и одбрана дипломског рада по истеку 
      апсолвентског стажа       3.500,00 дин. 
 
    Д) Самофинансирајући студенти 
1. Уписнина                  75.000,00 дин. 
2. Обнова године                 35.000,00 дин. 
3. Организација консултација за студенте у консултативним 
     центрима                    40.000,00 дин. 
4. Обнова године за неактивне студенте-студенти 
    који су били у пасиви                35.000,00 дин. 
5. Накнада за утврђивање испуњености услова за упис 
 за студенте који са вишом школом уписују III годину студија           10.000,00 дин. 
6. Пријава испита у редовним испитним роковима            800,00 дин. 
7. Пријава испита за четврто и свако даље полагање,  
    као и за полагање у ванредним роковима             900,00 дин. 
8. Накнадно пријављивање испита од завршетка рока пријаве 
    до почетка испитног рока (најкасније 3 дана пре почетка 
    испитног рока)          1.000,00 дин. 
9. Пријава испита за полагање пред комисијом                3.000,00 дин. 
10. Пријава испита по истеку апсолвентског стажа    1.500,00 дин. 
11. Накнада за полагање колоквијума         200,00 дин. 
12. Пријава и одбрана семинарског рада         600,00 дин. 
13. Пријава и одбрана дипломског рада      3.000,00 дин. 
14. Пријава и одбрана дипломског рада по истеку 
      апсолвентског стажа         3.500,00 дин. 
 
   Ђ) ) Студенти страни држављани 
1. Уписнина             1.500,00 € 
2. Обнова године               750,00 € 
3. Пријава испита у редовним испитним роковима       800,00 дин. 
4. Пријава испита за четврто и свако даље полагање, као и за полагање 
    у ванредним роковима          900,00 дин. 
5. Накнадно пријављивање испита до почетка испитног рока (најкасније  
    3 дана пре почетка испитнбог рока)     1.000,00 дин. 
6. Пријава за полагање пред комисијом     3.000,00 дин. 
7. Пријава испита по истеку апсолвентског стажа   1.500,00 дин. 
8. Пријава и одбрана семинарског рада        600,00 дин. 
9. Пријава и одбрана дипломског рада     3.000,00 дин. 



10. Пријава и одбрана дипломског рада по истеку 
      апсолвентског стажа       3.500,00 дин. 
 

 
Члан 3. 

 Лица која су уписала III и IV годину студија, а плаћају школарину, у случају 
исписивања са Факултета, губе право на поврћај школарине. 
 

Члан 4. 
 Школарина коју плаћају самофинансирајући студенти може се уплатити на 
један од следећих начина: 

� у целости приликом уписа одговарајуће године студија, 
� 50% предвиђеног износа школарине приликом уписа зимског семестра, а 

50% приликом овере зимског и уписа летњег семестра, 
� 25% предвиђеног износа школарине приликом уписа зимског семестра, 25% 

20. новембра 2009. године, 25% 20. јануара 2010. године и 25% 20. марта 
2010. године. 

Школарина обезбеñује студенту који слуша наставу и вежбе у Нишу 480 часова 
предавања и 240 часова вежби (70.000 дин : (480+240) = 97,22 дин/час).  

Износ уплаћен на име организације консултација за студенте у консултативним 
центрима обезбеñује: 40% фонда часова предавања и вежби које студенти слушају 
на Факултету у Нишу (40.000 дин. : 288 = 138,89 дин.).  
 

Члан 5. 
 Студенти који плаћају надокнаду за пријаву испита, исту морају уплатити у 
року који је предвиђен Статутом Факултета за испитни рок. Уколико студент 
уплати у предвиђеном року надокнаду за испит, а исти пријави након истека рока 
који је предвиђен Статутом, плаћа додатну надокнаду предвиђену овом одлуком. 
Уколико студент одустане од полагања испита пре почетка испита, губи право да 
уплату повуче и користи за наредни испитни рок.  
 

Члан 6. 
 Све накнаде предвиђене овом одлуком уплаћују се на жиро рачун Факултета 
бр. 840-1683666-17. 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01. јуна 2009. 
године.  
 Од дана примене ове одлуке, престаје да важи Одлука Савета Факултета бр. 
04 - 1008 од 15.4.2008. године.  

Члан 8. 
 Одлуку доставити: Служби за наставна и студентска питања, Служби за 
материјално-финансијско пословање, Служби за опште послове и архиви 
Факултета. 
 
 
                                     ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
 
              Проф. др Вукашин Костић 
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Република Србија 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Бр. 04 – 643 
13.3.2009. године 
 
 
 На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени.гласник 
Републике Србије" бр.76/2005) и члана 115. Статута Економског факултета у Нишу 
("Билтен Факултета" бр. 138/2007), Савет Факултета на XVII седници одржаној 
13.3.2009. године донео је 
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ЕКОНОМСКИ 

ФАКУЛТЕТ У НИШУ СТУДЕНТИМА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА 
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина надокнаде коју Економски факултет у 
Нишу наплаћује за услуге које пружа студентима на студијским програмима 
основних академских студија, као активношћу из своје делатности.  
 

Члан 2. 
B) Сви студенти 

 
1. Пријава и полагање допунских испита за упис на Факултет  
   кандидата са неодговарајућим средњим образовањем (по испиту)      3.000,00 дин. 
2. Пријава и полагање пријемног испита      7.000,00 дин. 
3. Припремна настава (по предмету)       3.500,00 дин. 
4. Признавање испита положених на другом економском факултету 
    у земљи (по испиту)                2.000,00 дин. 
5. Признавање испита положених на економским факултетима у  
    иностранству (по испиту)        5.000,00 дин. 
6. Признавање испита положених ван економског факултета у земљи 
    (по испиту)         3.500,00 дин. 
7. Накнадна овера семестра са свим потписима    4.000,00 дин. 



8. Овера семестра без једног потписа уз решење декана   2.000,00 дин. 
9. Издавање дупликата индекса      2.500,00 дин. 
10. Издавање уверења о положеним испитима               1.500,00 дин. 
11. Издавање докумената на реверс                   800,00 дин. 
12. Провера аутентичности уверења издатих од стране Факултета 
      за потребе институција које нису буџетски корисници   2.000,00 дин. 
13. Накнада за промену програма и смера у оквиру програма             3.000,00 дин. 
14. Накнада за промену изборног предмета               3.000,00 дин. 
15. Издавање наставних планова и програма - по предмету                500,00 дин. 
16. Издавање студијског програма – по програму     1.500,00 дин. 
17. Издавање дипломе                   5.000,00 дин. 
18. Издавање дупликата дипломе       5.000,00 дин. 
19. Исписивање са Факултета       3.000,00 дин. 
 

Б) Студенти који се финансирају из 
     буџета (Буџетски студент) 

 
1. Накнадно пријављивање испита од завршетка рока пријаве до  
    почетка испитног рока (најкасније 3 дана пре почетка 
    испитног рока)         1.000,00 дин. 
2. Накнада за полагање колоквијума        100,00 дин. 
3. Пријава испита за полагање пред комисијом    3.000,00 дин. 
4. Пријава и одбрана дипломског рада     2.500,00 дин. 
 
     В)  Буџетски студенти који су обновили годину 
 
1. Обнова године                15.000,00 дин. 
2. Накнада за полагање колоквијума       150,00 дин. 
3. Пријава испита у редовним роковима       500,00 дин. 
4. Накнадно пријављивање испита од завршетка  
    рока пријављивања до почетка испитног рока 
   (најкасније 3 дана пре почетка испитног рока)    1.000,00 дин. 
5. Пријава испита за полагање пред комисијом    3.000,00 дин. 
6. Пријава и одбрана семинарског рада     1.000,00 дин. 

 
     
Г)  Самофинансирајући студенти 
 
1. Уписнина        75.000,00 дин. 
2. Обнова године       35.000,00 дин. 
3. Организација консултација за студенте 
    у консултативним центрима     40.000,00 дин. 
4. Накнада за полагање колоквијума         200,00 дин. 
5. Пријава испита у редовним испитним роковима       800,00 дин. 
 
6. Накнадно пријављивање испита од завршетка рока 
    пријаве до почетка   испитног рока (најкасније 3 дана  



    пре почетка испитног рока)        1.000,00 дин. 
7. Пријава испита за полагање пред комисијом                3.000,00 дин. 
8. Пријава и одбрана семинарског рада      1.000,00 дин. 
9. Пријава и одбрана дипломског рада      3.000,00 дин. 
 
  
 Д)  Студенти страни држављани 
 
1. Уписнина         1.500,00 € 
2. Обнова године           750,00 € 
3. Пријава испита у редовним испитним роковима      800,00 дин. 
4. Накнадно пријављивање испита до почетка испитног рока 
 (најкасније 3 дана пре почетка испитнбог рока)               1.000,00 дин. 
5. Пријава за полагање пред комисијом     3.000,00 дин. 
6. Пријава и одбрана семинарског рада     1.000,00 дин. 
7. Пријава и одбрана дипломског рада                3.000,00 дин. 
 

Члан 3. 
 
 Лицу које је уплатило накнаду за упис у целости и уписало први пут прву 
годину студија, у случају исписивања са Факултета до почетка зимског семестра, 
враћа се 50% вредности школарине, а 50% вредности школарине задржава 
Факултет. Уколико надокнада није у целости уплаћена, лице које се исписује нема 
право на повраћај уплаћеног износа школарине. Уколико се лице, које је први пут 
уписало прву годину студија, исписује са Факултета након почетка зимског 
семестра губи право на повраћај школарине. Лица која су уписала II годину 
студија, а плаћају школарину, у случају исписивања са Факултета, губе право на 
поврћај школарине. 

 
Члан 4. 

 
 Школарина коју плаћају самофинансирајући студенти може се уплатити на 
један од следећих начина: 

� у целости, приликом уписа одговарајуће године студија, 
� 50% предвиђеног износа школарине приликом уписа зимског семестра, а 

50% приликом овере зимског и уписа летњег семестра, 
� 25% предвиђеног износа школарине приликом уписа зимског семестра, 25% 

20. новембра 2009. године, 25% 20. јануара 2010. године и 25% 20. марта 
2010. године. 

 
Школарина обезбеђује студенту који слуша наставу и вежбе у Нишу 480 часова 

предавања и 240 часова вежби (75.000 дин : (480+240) = 104,16 дин/час) и књиге за 
одговарајућу годину студија у издању Економског факултета у Нишу, написане 
према усвојеним Стандардима квалитета. 

Износ уплаћен на име организације консултација за студенте у консултативним 
центрима обезбеђује: 40% фонда часова предавања и вежби које студенти слушају 
на Факултету у Нишу (40.000 дин. : 288 = 138,89 дин.) Студенти који похађају 



консултације у консултативним центрима, такође стичу право на бесплатне књиге 
за одговарајућу годину студија у издању Економског факултета у Нишу, написане 
према усвојеним Стандардима квалитета. 
 

Члан 5. 
 

 Студенти који плаћају надокнаду за пријаву испита исту морају уплатити у 
року који је предвиђен Статутом Факултета за испитни рок. Уколико студент 
уплати у предвиђеном року надокнаду за испит, а исти пријави након истека рока 
који је предвиђен Статутом, плаћа додатну надокнаду предвиђену овом одлуком. 
Уколико студент одустане од полагања испита пре почетка испита, губи право да 
уплату повуче и користи за наредни испитни рок.  
 

Члан 6. 
 

 Све накнаде предвиђене овом одлуком уплаћују се на жиро рачун Факултета 
бр. 840-1683666-17. 

Члан 7. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01. јуна 2009. 
године.  
 Од дана примене ове одлуке, престаје да важи Одлука Савета Факултета бр. 
04 – 1007 од 15.4.2008. године. 
  

Члан 8. 
 

 Одлуку доставити: Служби за наставна и студентска питања, Служби за 
материјално-финансијско пословање, Служби за опште послове и архиви 
Факултета. 
 
 
                                       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
 
                Проф. др Вукашин Костић 
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Република Србија 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Бр. 04 - 645 
13.3.2009. године 
 
 

 
На основу члана 115. Статута Економског факултета у Нишу, Савет Факултета, 

на предлог Наставно-научног већа Факултета од 12.3.2009.године, на XVII седници 
одржаној  13.3.2009. године, донео је 

 
 
 

О   Д   Л   У   К   У 
 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У НИШУ СТУДЕНТИМА ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА - МАСТЕР, ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА И 

СТУДЕНТИМА ПОСЛЕДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА, КАО И У ПОСТУПКУ 
СТИЦАЊА ДОКТОРАТА НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина накнаде коју Економски факултет у Нишу 

наплаћује за услуге које пружа студентима Дипломских академских студија - 
мастер, Докторским академским студијама и студентима који су започели 
последипломске студије (специјалистичке и магистарске) пре ступања на снагу 
Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 76/2005) и који започете 
студије могу да заврше до 9. септембра 2010. године, као и у поступку стицања 
доктората наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању, који треба да се одбрани најкасније до 9. септембра 2012. 
године. 
 
 



А) МАСТЕР СТУДИЈЕ  
1. Накнада за рангирање кандидата пријављених за упис 2.000 дин. 
2. Накнада за полагање пријемног испита за упис 

кандидата са завршеним факултетима неекономске 
струке (по испиту) 

 
 

3.500 дин. 
3. Упис семестра - по семестру 37.500, за два семестра 75.000 дин. 
4. Испит 4.000 дин. 
5. Семинарски рад 5.000 дин. 
6. Пријава мастер рада 10.000 дин. 
7. Менторство 15.000 дин. 
8. Оцена мастер рада   15.000 дин. 
9. Одбрана мастер рада 15.000 дин. 
10. Издавање дипломе 5.000 дин. 
11. Издавање уверења о еквиваленцији дипломе стечене на 

основним студијама са мастер дипломом (на основу 
тумачења Скупштине Републике Србије)                                            

 
 

5.000 дин. 
12. Издавање уверења о завршеним мастер студијама 2.000 дин. 
13. Издавање дупликата индекса 3.000 дин. 
14. Издавање дупликата дипломе 5.000 дин. 
15. Промена модула 5.000 дин. 
16. Овера семестра без потписа – по потпису 3.000 дин. 
17. Страни држављани за активности од тач.1. до 5. 

плаћају 
 

1000 € 
18. Страни држављани за активности од тач. 6. до 10. 

плаћају 
 

1000 € 
Б) ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
1. Накнада за рангирање кандидата за упис 3.000 дин. 
2. Утврђивање испуњености услова за упис кандидата са 

просечном оценом мањом од осам и објављеним 
радовима и кандидата са завршеним другим 
факултетима (неекономским) и објављеним радовима 

 
 
 

10.000 дин. 
3. Полагање пријемног испита кандидата са завршеним 

другим факултетима (неекономским) 
 

12.000 дин. 
4. Признавање испита положених на магистарским 

студијама кандидата који су уписали, а нису завршили 
магистарске студије, као положен испит на докторским 
студијама - по испиту 

 
 
 

5.000 дин. 
5. Упис семестра - по семестру 47.500, за два семестра 95.000 дин. 
6. Испит 5.000 дин. 
7. Семинарски рад 6.000 дин. 
8. Промена модула 10.000 дин. 
9. Овера семестра без потписа – по потпису 5.000 дин. 
10. Пријава докторске дисертације 15.000 дин. 
11. Менторство 25.000 дин. 
12. Оцена докторске дисертације 30.000 дин. 
13. Одбрана докторске дисертације 30.000 дин. 
14. Трошкови оглашавања 4.000 дин. 
15. Трошкови организације одбране докторске дисертације 4.000 дин. 



16. Издавање дипломе 5.000 дин. 
17. Издавање уверења о завршеним докторским студијама 3.000 дин. 
18. Издавање дупликата индекса 3.000 дин. 
19. Издавање дупликата дипломе 5.000 дин. 
20.  Страни држављани за активности од тач 1. до 7. 

плаћају по години студија 
 

2200 € 
21. Страни држављани за активности од тач. 10. до 17. 

плаћају 
 

1300 € 
   
В) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ - стари програми  
1. Упис семестра 15.000 дин. 
2. Ииспит 2.500 дин. 
3. Семинарски рад 3.000 дин. 
4. Пријава специјалистичког рада 10.000 дин. 
5. Менторство 20.000 дин. 
6. Оцена специјалистичког рада 20.000 дин. 
7. Одбрана специјалистичког рада 20.000 дин. 
8. Трошкови оглашавања 4.000 дин. 
9. Трошкови организације одбране специјалистичког рада 3.000 дин. 
10. Ииздавање дипломе 4.000 дин. 
11. Издавање уверења о одбрањеном спец. раду 2.000 дин. 
12. Издавање дупликата индекса 2.000 дин. 
13. Издавање дупликата дипломе 4.000 дин. 
   
Г) МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ - стари програми  
1. Упис семестра 30.000 дин. 
2. Испит 4.000 дин. 
3. Семинарски рад 4.000 дин. 
4. Пријава магистарске тезе 20.000 дин. 
5. Поновно одобравање рада на магистарској тези 15.000 дин. 
6. Менторство 25.000 дин. 
7. Оцена магистарске тезе 25.000 дин. 
8. Одбрана магистарске тезе 25.000 дин. 
9. Трошкови оглашавања 4.000 дин. 
10. Трошкови организације одбране магистарске тезе 4.000 дин. 
11. Издавање дипломе 4.000 дин. 
12. Издавање уверења о одбрањеној магистарској тези 2.000 дин. 
13. Издавање дупликата индекса 2.000 дин. 
14. Издавање дупликата дипломе 4.000 дин. 
   
Д) СТИЦАЊЕ ДОКТОРАТА СА АКАДЕМСКИМ 

НАЗИВОМ МАГИСТРА НАУКА 
 

1. Пријава докторске дисертације 20.000 дин. 
2. Поновно одобравање рада на докторској дисертацији 25.000 дин. 
3. Менторство 30.000 дин. 
4. Оцена докторске дисертације 40.000 дин. 
5. Одбрана докторске дисертације 40.000 дин. 
6. Трошкови оглашавања  4.000 дин. 



7. Трошкови организације одбране докторске дисертације 4.000 дин. 
8. Издавање дипломе 4.000 дин. 
9. Издавање уверења о одбрањеној докторској 

дисертацији 
2.000 дин. 

10. Ииздавање дупликата дипломе 4.000 дин. 
11. Страни држављани за наведене активности плаћају 3.000 € 

 
Члан 2. 

Све накнаде предвиђене овом Одлуком уплаћују се на жиро рачун 
Економског факултета бр. 840-1683666-17. 

 
Члан 3. 

Од средстава остварених по предходним основама Факултету припада 20%. 
Остатак средстава расподељује се изводјачима наставе, а сходно броју часова које 
наставник ангажован на одговарајућем програму одржи, односно ментору и 
члановима комисије за оцену и одбрану мастер рада, завршног рада - докторске 
дисертације, специјалистичког рада, магистарске тезе и докторске дисертације.  

 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 

01.10.2009. године, када престаје да важи Одлука бр. 04-2320 од 30.9.2008. године. 
Одредбе садржане у тачки А) МАСТЕР СТУДИЈЕ под ред. бр. 15. и 16. и у 

тачки Б) ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ под ред. бр. 8. и 9. примењују се 
одмах. 

 
Члан 5. 

Одлуку доставити: Служби за наставна и студентска питања, Реферату за 
последипломско образовање, Служби за материјално-финансијско пословање, 
Служби за опште послове, продеканима Факултета, секретару и архиви Факултета. 

 

 
                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
 

      Проф. др Вукашин Костић 
 
 


