На основу члана 53. став 1. тачка 8. Закона о високом образовању («Службени
гласник РС» број 76/2005, 100/2007-аут.тум., 97/2008, 44/2010 и 93/2012), и члана 16. став 1.
тачка 9. Статута Универзитета у Нишу («Гласник универзитета у Нишу» број 5/2010,
4/2011 и 5/2011), на предлог Сената Универзитета у Нишу, Савет Универзитета у Нишу на
седници која је одржана 16.11.2012. године донео је

ОДЛУКУ
о школарини за мултидисциплинарне студијске програме који се
реализују на Универзитету у Нишу
Члан 1.
Овим Oдлуком утврђује се висина школарине на мастер академским студијама на
Универзитету у Нишу, као и висина накнада које нису обухваћене школарином.
Члан 2.
Школарина из члана 1. ове одлуке износи за школску 2012/2013 годину:
Држављани РС
89.000 динара
Страни држављани
3.000 евра
Члан 3.
Студенти могу да плате школарину утврђену чланом 2. у једнократном износу
приликом уписа или у највише четири ратe.
Члан 4.
Студент мастер академских студија који у претходној школској години није испунио
обавезе предвиђене студијским програмом дужан је да изврши поновни упис недостајућих
ЕСПБ бодова.
Накнада за један ЕСПБ бод износи 1.485 динара.
Члан 5.
У школарину из члана 2. ове одлуке не улази накнада следећих
- за трошкове уписа на студијске програме
- за четврту и сваку даљу пријаву испита (по испиту)
- за полагање испита у накнадно дефинисаним роковима(по испиту)
- за пријаву испита после утврђених рокова накнада се увећава
по испиту за
- за упис семестра после утврђених рокова накнада се увећава за
- за оверу семестра после утврђених рокова накнада се
увећава за
- за признавање испита положених на другом факултету или вишој
школи, по испиту
- за издавање документације на реверс студентима, до 10 дана
- за издавање садржине акредитованих студијских програма
- за исписивање са студијског програма
- за решавање молби за промену смера или изборног предмета

трошкова:
9.400
1.200
1.550
1.800
7.200
7.200
3.900
1.100
3.000
1.800
2.500

Члан 6.
Трошкови из претходног члане не наплаћују се за потребе регулисања:
здравствене заштите, одслужења војног рока, смештаја у студентске домове, коришћења
студентске мензе, студентских кредита, стипендија, породичне пензије, здравствено
потпорног удружења, дечијег додатка, смештаја детета у предшколску установу,
алиментације, јавног превоза, социјалног осигурања, издавања визе и новчане помоћи.

Члан 7.
У школарину из члана 2. ове одлуке не улази и накнада трошкова за пријаву
мастер рада и то:
Држављани РС
9.500 динара
Страни држављани
200 евра
Члан 8.
Лице које је уплатило школарину за упис или новчанa средства на име одређене
услуге које Универзитет пружа студентима или другима корисницима, а није се уписало на
одговарајуће студије или није започело са коришћењем те услуге, има право на повраћај
уплаћеног новчаног износа уз умањење од 10%.
Члан 9.
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.
Члан 10.
Ова Одлука примењује се након објављивања у „Гласнику Универзитета у Нишу“.
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