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Република Србија 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Бр. 04 - 890  
01.4.2010. 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 предлог Наставно-научног 
већа Факултета од 18.3.2010. године, на II седници одржаној 01.4.2010. 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. 
A) 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 на неекономским факултетима у земљи 
    (по испиту)        3.500,00 дин. 
7. Накнадна овера семестра са свим потписима    4.000,00 дин. 
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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. Пријава испита за четврто и свако даље полагање као и за  
полагање у ванредним роковима      1.000,00  дин. 
3. Накнада за полагање колоквијума        100,00 дин. 
4. Пријава испита за полагање пред комисијом    3.000,00 дин. 
5. 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. Пријава испита за четврто и свако даље полагање као и за полагање 
      у ванредним роковима                1.000,00  дин.  
5. Накнадно пријављивање испита од завршетка  
    рока пријављивања до почетка испитног рока 
   (најкасније 3 дана пре почетка испитног рока)    1.000,00 дин. 
6. Пријава испита за полагање пред комисијом    3.000,00 дин. 
7. Пријава и одбрана семинарског рада     1.000,00 дин. 

 
    Г)  Самофинансирајући студенти 
 
1. Уписнина                         76.000 дин. 
2. Обнова године                        38.000 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. Пријава испита за четврто и свако даље полагање као  
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     и за полагање у ванредним роковима                           1.000,00  дин.  
7. Накнадно пријављивање испита од завршетка рока 
    пријаве до почетка   испитног рока (најкасније 3 дана  
    пре почетка испитног рока)                   1.000,00 дин. 
8. Пријава испита за полагање пред комисијом                           3.000,00 дин. 
9. Пријава и одбрана семинарског рада                 1.000,00 дин. 
10. 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. Пријава испита за четврто и свако даље полагање као и за полагање 
      у ванредним роковима                 1.000,00  дин.  
5. Накнадно пријављивање испита до почетка испитног рока 
(најкасније 3 дана пре почетка испитног рока)               1.000,00 дин. 
6. Пријава за полагање пред комисијом     3.000,00 дин. 
7. Пријава и одбрана семинарског рада     1.000,00 дин. 
8. 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 
поврaћај 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 2010. године, 25% 20. јануара 2011. године и 25% 20. марта 
2011. године. 

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

предавања и 240 часова вежби (80.000 дин : (480+240) = 111,11 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 
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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 2010. 
године.  
 Од дана примене ове одлуке, престаје да важи Одлука Савета Факултета бр. 
04 – 643 од 13.3.2009. године. 
  

Члан 8. 
 

 Одлуку доставити: Служби за наставна и студентска питања, Служби за 
материјално-финансијска питања, Служби за опште послове и архиви Факултета. 
 
 
                                        
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 
 
                                                                                      Проф. др Љиљана Станковић 
 
 


