
На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ 

број 88/2017, 73/2018, 27/2018 -др. закон, 67/2019, 6/2020-др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и чланова 24. и 25. Статута 

Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/2017, 6/2018, 7/2018, 
2/2019, 3/2019 и 4/2019), ректор Универзитета у Нишу донео је следећи 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О НАКНАДАМА ТРОШКОВА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ 
 

Члан 1. 
 Брише се члан 1. Правилника о накнадама трошкова на Универзитету у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 4/2012, 2/2013, 5/2018 и 1/2022). 

 Досадашњи чланови 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16 постају чланови 1 
до 15. 

Члан 2. 
 Члан 3. Правилника о накнадама трошкова на Универзитету у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу“ број 4/2012, 2/2013, 5/2018 и 1/2022) мења се и гласи: 

 
„Члан 2. 

Накнаде трошкова у вези са давањем сагласности на одлуке о одобрењу теме 
и одлуке о усвајању извештаја о урађеним докторским дисертацијама износе: 
 

1. За давање сагласности на одлуку о усвајању теме 
докторске дисертације      12.000 динара 

2. За давање сагласности на одлуку о усвајању извештаја 
о урађеној докторској дисертацији     12.000 динара“ 
 

Члан 3. 
Члан 8. Правилника о накнадама трошкова на Универзитету у Нишу („Гласник 

Универзитета у Нишу“ број 2/2013, 5/2018 и 1/2022), мења се и гласи: 
 

„Члан 7. 

Трошкови израде дипломе и додатка дипломи или дупликата дипломе и 
додатка дипломи: 

1. за израду и издавање дипломе о завршеним основним 
академским, основним струковним, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним, мастер 
академским, односно интегрисаним студијама 

 
10.000 

динара 

2. за израду и издавање дипломе о завршеним основним 
академским, основним струковним, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним, мастер 

академским, односно интегрисаним студијама по убрзаном поступку 

 
15.000 
динара 

3. израду и издавање дипломе о стицању академског назива магистра 

наука из мултидисциплинарних научних области по 
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању 

 

18.000 
динара 

4. за промоцију доктора наука који су докторску дисертацију одбранили 

по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 
образовању 

18.000 

динара 



5. за израду и издавање дипломе о завршеним докторским 
академским студијама 

18.000 
динара 

6. за израду и издавање дипломе пре званичне доделе дипломе на 

промоцији доктора наука по убрзаном поступку 

25.000 

динарa 

 
Члан 4. 

Члан 13. Правилника о накнадама трошкова на Универзитету у Нишу („Гласник 

Универзитета у Нишу“ број 4/2012, 2/2013, 5/2018 и 1/2022), мења се и гласи: 
 

„Члан 12. 
Накнада трошкова за проверу веродостојности исправа (диплома свих нивоа 

студија и других исправа) износи:  
Држављани РС      3.000 динара  
Страни држављани     50 евра  

Домаћа правна лица     4.000 динара  
Страна правна лица     80 евра” 

 
Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику 

Универзитета у Нишу а почиње да се примењује од 1. септембра 2022. године“. 
 

Члан 6. 
Овај Правилник објавити у „Гласнику Универзитета у Нишу“ и доставити 

сектору за правна и општа питања и архиви Универзитета у Нишу. 

 
 

 
 

       Р Е К Т О Р 

       УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ  
   

       Проф. др Драган Антић, с.р.  

 


