УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког
факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 728/2-01 од 12.7. 2017. године, на седници одржаној дана
11. октобра 2017. године, усвојило је

Правилник о висини школарине, административних и других услуга
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу
Члан 1.
Овим Правилником о висини школарине, административних и других услуга
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Правилник)
утврђује се висина школарине на свим нивоима студија на Факултету, као и висина
накнада за административне и друге услуге које Природно-математички факултет (у
даљем тексту: Факултет) пружа студентима и другим корисницима.
Члан 2.
Школарина из члана 1. овог Правилникa износи:
а) За самофинансирајуће студенте на основним академским
студијама свих студијских програма

75.000,00 РСД

(1.250,00 РСД x 60 ЕСПБ бодова)
б) За самофинансирајуће студенте на мастер академским
студијама свих студијских програма

75.000,00 РСД

(1.250,00 РСД x 60 ЕСПБ бодова)
в) За самофинансирајуће
академским студијама

студенте

на

специјалистичким
96.000,00 РСД

(1.600,00 РСД x 60 ЕСПБ бодова)
г) За самофинансирајуће студенте на докторским академским
студијама

96.000,00 РСД

(1.600,00 РСД x 60 ЕСПБ бодова)
Студенти за годину мировања плаћају 25.000,00 РСД.
Од уплате из претходног става, ослобођени су: труднице и студенти на
одслужењу војног рока.
Начин плаћања школарине је одређен Уговором о плаћању школарине за
самофинансирајуће студенте, који потписују декан Факултета и студент.
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Самофинансирајући студенти на свим нивоима студија плаћају школарину
утврђену овим чланом за најмање 37 ЕСПБ (осим у случају када им је остало мање од
37 ЕСПБ) до завршетка Студијског програма.
Асистентима и сарадницима у настави који су уписали докторске академске
студије на другом факултету у Републици Србији, (из разлога непостојања истих
студија на Природно-математичком факултету у Нишу), Факултет покрива 50% цене
школарине на том факултету.
Члан 3.
У школарину из члана 2. под в) и г) овог Правилника, као и за магистарске
студије, не улази накнада трошкова за доле наведене ставке, па се по том основу
утврђују накнаде у висини:
а) За специјалистичке студије:
Пријава испита

1.500,00 РСД

Пријава теме и менторство

7.000,00 РСД

Оцена и одбрана специјалистичког рада

8.000,00 РСД

Продужетак рока за одбрану специјалистичког рада

4.000,00 РСД

Уверење о положеним испитима

1.500,00 РСД

Уверење (дупликат уверења) о заврш. спец. студијама

4.000,00 РСД

Израда дипломе или дупликата дипломе

8.000,00 РСД

Објављивање огласа у новинама плаћа кандидат

износ према рачуну

б) За специјалистичке академске студије
Пријава на конкурс

3.000,00 РСД

Пријемни испит

6.000,00 РСД

Упис

2.000,00 РСД

Пријава испита

1.800,00 РСД

Пријава теме и менторство

8.500,00 РСД

Оцена и одбрана специјалистичког рада

9.600,00 РСД

Продужетак рока за одбрану специјалистичког рада

5.000,00 РСД

Уверење о положеним испитима

2.500,00 РСД

Уверење (дупликат уверења) о заврш. спец. студијама

4.000,00 РСД

Израда дипломе или дупликата дипломе

8.000,00 РСД

Објављивање огласа у новинама плаћа кандидат

износ према рачуну

Поновљени упис године

1.000,00 РСД
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в) За магистарске студије:
Пријава испита

3.000,00 РСД

Оцена научне заснован. предл. теме маг. тезе и менторство

50.000,00 РСД

Оцена и одбрана магистарске тезе

25.000,00 РСД

Продужетак рока за одбрану магистарске тезе

10.000,00 РСД

Уверење о положеним испитима

2.000,00 РСД

Уверење (дупликат уверења) о заврш. маг. студијама

4.000,00 РСД

Израда дипломе или дупликата дипломе

8.000,00 РСД

Објављивање огласа у новинама плаћа

износ према рачуну

г) За докторске академске студије:
Пријава на конкурс

3.000,00 РСД

Пријемни испит

7.000,00 РСД

Упис на Студијски програм

2.000,00 РСД

Пријава испита

3.600,00 РСД

Пријава студијског истраживачког рада

3.600,00 РСД

Признавање испита са другог студијског програма Факултета

1.500,00 РСД

(по испиту)
Признавање испита са другог факултета (по испиту)
Признавање испита са Универзитета у иностранству
(по испиту)
Уверење о положеним испитима за активне студенте

2.500,00 РСД
3.500,00 РСД
3.000,00 РСД

Уверење о положеним испитима за исписане и дипломиране 4.000,00 РСД
студенте
Оцена научне заснован. предл. теме докторске дисертације

30.000,00 РСД

Менторство

86.000,00 РСД

Оцена урађене дисертације и одбрана

60.000,00 РСД

Продужетак рока за студирање

20.000,00 РСД

Објављивање огласа у новинама плаћа кандидат

износ
према рачуну

Уверење о завршеним докторским академским студијама

5.000,00 РСД

Упис осталих година студија

1.000,00 РСД

Издавање дипломе:
А) уплата на жиро рачун Факултета (840-1789666-80)

5.000,00 РСД

Б) уплата на жиро рачун Универзитета у Нишу (840-1707666-88)

15.000,00 РСД
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В) уплата републичке административне таксе (840-742321843-78) 770,00 РСД
Асистенти и студенти Докторских академских студија на Природноматематичком факултету у Нишу, који су били ангажовани или су ангажовани у
извођењу наставе, плаћају 50% предвиђене цене из овог члана под г), и то за:
-

Пријаву испита,

-

Пријаву студијског истраживачког рада,

-

Оцену научне заснован. предл. теме докторске дисертације,

-

Менторство,

-

Оцену урађене дисертације и одбрану докторске дисертације,

-

Уверење о положеним испитима.

Асистентима Факултета који се усавршавају на другим факултетима биће
плаћено 50% вредности накнада за оцену научне заснован. предл. теме докторске
дисертације, менторство и оцену и одбрану урађене докторске дисертације.
Кандидати који бране докторску дисертацију без ментора ослобађају се накнаде
за менторство.
Члан 4.
Накнада за административне и друге услуге које Факултет пружа студентима
Основних (ОАС) и Мастер академских студија (МАС) и другим корисницима, утврђују
се у висини:
а) Провера знања из језика:
Провера знања српског језика

9.000,00 РСД

б) За припремну наставу за полагање пријемног испита на ОАС и МАС:
број часова припремне наставе дефинише Веће Департмана ПМФ-а Ниш
цена по часу

300,00 РСД

в) За пријаву на конкурс и полагање пријемног испита:
Пријава на конкурс на ОАС

3.000,00 РСД

Пријемни испит на ОАС

5.000,00 РСД

Упис прве године студија на ОАС

2.000,00 РСД

Пријава на конкурс на МАС

3.000,00 РСД

Пријемни испит на МАС

6.000,00 РСД

Упис прве године студија на МАС

2.000,00 РСД

Упис осталих година студија

1.000,00 РСД
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г) За остале услуге студентима:
Издавање дупликата индекса за ОАС:
- до 60 ЕСПБ

2.000,00 РСД

- oд 61 дo 120 ЕСПБ

3.000,00 РСД

- oд 121 до 180 ЕСПБ

4.000,00 РСД

Издавање дупликата индекса за МАС:
- до 60 EСПБ

2.000,00 РСД

- oд 61 до 120 EСПБ

3.000,00 РСД

Издавање уверења о положеним испитима:
- уверење o положеној психологији и педагогији

1.500,00 РСД

- уверење о положеним педагошко, психолошко, методичким 2.000,00 РСД
предметима
- уверење о положеним испитима активним студентима

3.000,00 РСД

- уверење о положеним испитима дипломираним и исписаним 4.000,00 РСД
студентима
1.500,00 РСД
- издавање уверења о реализованој школској/стручној пракси
Издавање уверења о статусу студента на свим нивоима студија на
лични захтев студента
1.000,00 РСД
(изузев за потребе из члана 7. овог Правилника)
Издавање овереног курикулума студијског програма

5.000,00 РСД

(листа свих обавезних и изборних предмета, фонд часова и ЕСПБ)
Издавање овереног описа предмета (циљ, тип предмета, година и 1.000,00 РСД
семестар, исходи, ЕСПБ, садржај, фонд, методе извођења наставе и
сл.) (по предмету)
Пријављивање испита (по испиту)
- за четврту и сваку наредну пријаву истог испита

1.000,00 РСД

- после завршетка рока за пријаву испита све до три радна дана пре
одржавања испита (додатак на редовне трошкове)
1.500,00 РСД
- за полагање испита пред комисијом на лични захтев
5.000,00 РСД
- за одлагање термина усменог дела испита и полагање у додатном 2.500,00 РСД
термину у оквиру истог испитног рока на молбу студента
(уз сагласност наставника) (по студенту)
Поништaвање оцена

2.500,00 РСД

Пријављивање испита за студенте пре ступања на снагу Закона из 1.000,00 РСД
2005. год. (по испиту)
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Пријављивање испита после истека апсолвентског стажа (по испиту)
- за четврту и сваку наредну пријаву истог испита

1.000,00 РСД

- после завршетка рока за пријаву испита све до три радна дана пре 1.500,00 РСД
одржавања испита (додатак на редовне трошкове)
- за полагање испита пред комисијом на лични захтев

5.000,00 РСД

- за одлагање термина испита и полагање испита у додатном термину 2.500,00 РСД
у оквиру испитног рока на молбу студента (уз сагласност наставника)
(по студенту)
Упис године после рока за упис

2.500,00 РСД

Решавање молби за прелаз за упис са другог факултета у земљи

3.000,00 РСД

Решавање молби за прелаз за упис са другог факултета из 5.000,00 РСД
иностранства
Издавање потврде о изједначавању дипломе стечене пре ступања на 1.500,00 РСД
снагу Закона o високом образовању из 2005. год. са дипломом мастера
Издавање докумената на реверс (не дуже од 15 дана)

1.500,00 РСД

за сваки дан кашњења, враћање докумената се наплаћује

200,00 РСД

Исписивање са факултета

2.500,00 РСД

Израда дипломе и дупликата

8.000,00 РСД

(студенти по програмима на свим нивоима студија пре ступања на
снагу Закона о високом образовању из 2005. год.)
Издавање уверења и дупликата уверења до издавања дипломе о 4.000,00 РСД
дипломирању
(студенти по програмима пре ступања на снагу Закона о високом
образовању из 2005. год.)
Издавање дипломе и додатка дипломи:
А) уплата на жиро рачун Факултета (840-1789666-80)

5.000,00 РСД

Б) уплата на жиро рачун Универзитета у Нишу (840-1707666-88)

8.000,00 РСД

В) уплата републичке административне таксе (840-742321843-78)

770,00 РСД

Продужетак рока студирања на основу Одлуке Наставно-научног већа

5.000,00 РСД

Пријава и одбрана Мастер рада

3.000,00 РСД

Члан 5.
Трошкови за стицање истраживачког и научног звања:
Истраживач-приправник

12.000,00 РСД

Истраживач-сарадник

30.000,00 РСД
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Научни сарадник

40.000,00 РСД

Виши научни сарадник

50.000,00 РСД

Научни саветник

60.000,00 РСД

Издавање уверења о стеченим истраживачким звањима

1.000,00 РСД

Члан 6.
За коришћење пословног простора (уз дозволу за издавање):
Коришћење свечане сале бр. 100 (по дану)

10.000,00 РСД

Коришћење амфитеатра (по дану)

15.000,00 РСД

Коришћење амфитеатра у грејној сезони (по дану)

20.000,00 РСД

Члан 7.
Студенти не плаћају накнаде за издавање уверења о статусу, које служи за
потребе регулисања:
-

здравствене заштите,
одслужења војног рока,
смештаја у студентске домове,
коришћења студентске мензе,
коришћења повлашћеног превоза,
коришћења студентских кредита и стипендија,
регулисања породичне пензије,
остваривања права на социјалну помоћ,
регулисања дечјег додатка,
алиментације и
регулисања плаћања комуналних услуга.
Члан 8.

Студенти којима је одређен степен инвалидности на основу налаза надлежне
здравствене установе не плаћају надокнаде из овог Правилника.
Члан 9.
Студенти Департмана за хемију и Департмана за физику и они који слушају
предмете из области хемије и физике са осталих департмана, који по завршетку наставе
нису урадили до 1/3 лабораторијских вежби, могу на лични захтев, надокнадити
поменуте обавезе у року од 15 дана по завршетку наставе. У том случају студенти
имају обавезу да надокнаде трошкове Факултету у висини од 3.000,00 РСД по
предмету.
Студенти Департмана за биологију и екологију обавезу из претходног става
надокнадиће у износу од 1.000,00 РСД по вежби предвиђеној за надокнаду.
Студент може, на лични захтев, уз сагласност наставника, надокнадити и остале
предиспитне обавезе (колоквијуме, семинарске радове и/или теренске колоквијуме),
Страна 7 од 8

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
изван термина предвиђеног Правилником о Основним и Мастер академским студијама,
у року од 15 дана од завршетка наставе у семестру, уз надокнаду од 300,00 РСД, по
предвиђеној предиспитној обавези. Овај став се не односи на студенте Департмана за
хемију.
Члан 10.
Лице које је уплатило школарину за упис, а није се уписало на одговарајуће
студије има право на повраћај уплаћеног износа уз умањење од 10%, најкасније 30 дана
од уписа.
Члан 11.
Правилник ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Факултета и на веб сајту Факултета.
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о висини
школарине и накнадама трошкова на Природно-математичком факултету у Нишу, бр.
354/2-01 од 18.04.2012. год.
САВЕТ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Број:___________________
Датум:__________________
Председник Савета
Проф. др Мирослав Ћирић
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