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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 Наставно-
научног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017. године,  на седници одржаној дана 11. 
октобра 2017. године, усвојило је  
 

 
Правилника о расподели средстава стечених по основу школарине, 

административних и других услуга  
на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу 

 

Члан 1. 

а) Исплате по основу ангажовања за писање Извештаја за избор у одговарајућа звања 
наставника: 
 
Председнику комисије                                    2.500,00 РСД    
Сваком од преосталих чланова комисије     1.500,00 РСД 
 
б) Исплате по основу ангажовања за писање Извештаја за избор у одговарајућа звања 
сарадника: 
 
Председнику комисије                                   2.000,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије     1.300,00 РСД 
 
в) Исплате по основу ангажовања за писање Извештаја за избор у одговарајућа 
научна звања: 
 
Председнику комисије           7.000,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије     5.000,00 РСД 
 

г) Исплате на основу ангажовања за писање Извештаја за избор у одговарајућа 
истраживачка звања: 
 
Председнику комисије      3.000,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије     2.000,00 РСД 
 

д) Исплата на основу ангажовања за проверу референци приликом избора у 
одговарајућа звања: 
Сваком члану Комисије, после одржане седнице а пре почетка Изборног већа 

        2.500,00 РСД 
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ђ) Исплата по основу ангажовања за писање рецензије 
 
Сваком рецензенту          2.000,00 РСД    
 

е) Исплате по основу ангажовања на специјалистичким студијама и специјалистичким 
академским студијама и руковођење приликом израде специјалистичког рада: 
 
Ментору (руковођење израдом)    10.000,00 РСД    
Испитивачу на испиту (по кандидату)  2.000,00 РСД     
Испитивачу студијског истраживачког рада  2.000,00 РСД 
 

ж) Писање Извештаја о оцени заснованости теме специјалистичког рада: 
 
Председнику комисије    1.200,00 РСД    
Сваком од преосталих чланова комисије   800,00 РСД    
    

з) Писање Извештаја о оцени и одбрани урађеног специјалистичког рада: 
 
Председнику комисије за писање Извештаја     1.500,00 РСД    
Сваком од преосталих чланова комисије за писање Извештаја  900,00 РСД    
Одбрана специјалистичког рада (сваком члану комисије)   1.500,00 РСД 
Стручном сараднику Службе за наставу и студентска питања  500,00 РСД 
Путни трошкови на територији Републике Србије  износ у висини 

цене аутобуске 
карте  

 
и) Исплате по основу ангажовања на магистарским студијама и руковођење приликом 
израде магистарских теза: 
 
Ментору (руковођење израдом)   23.000,00 РСД  
Испитивачу на испиту (по кандидату)  3.000,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије (по кандидату)   1.000,00 РСД 
 

ј) Писање Извештаја о оцени научне заснованости теме магистарске тезе: 
 
Председнику комисије   2.200,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије (по кандидату) 1.100,00 РСД 
 
к) Писање Извештаја о оцени урађене магистарске тезе и одбрана магистарске тезе: 
 
Председнику комисије за писање Извештаја     4.000,00 РСД    
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Сваком од преосталих чланова комисије за писање Извештаја 1.700,00 РСД 
Одбрана магистарске тезе (сваком члану комисије за одбрану)  1.800,00 РСД 
Стручном сараднику Службе за наставу и студентска питања  600,00 РСД 
Путни трошкови на територији Републике Србије  
 

износ у висини 
цене аутобуске 

карте 
           

л) Писање Извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације: 
 
Председнику комисије и ментору по  5.000,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије  2.000,00 РСД     
Испитивачу на испиту (по кандидату)   3.000,00 РСД 
Испитивачу студијског истраживачког рада  3.000,00 РСД 
        

љ) Писање Извештаја о оцени урађене докторске дисертације и одбрана дисертације: 
 
Председнику комисије и ментору по  6.000,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије 4.000,00 РСД      
Одбрана док. дисертације (сваком члану комисије за одбрану)  3.500,00 РСД   
Менторство – руковођење израдом докторске дисертације  86.000,00 РСД  
Стручном сараднику Службе за наставу и студентска питања  1.000,00 РСД 
Путни трошкови на територији Републике Србије  
 

износ у висини 
цене аутобуске 

карте 
 
м) Исплата на основу ангажовања наставника за израду и одбрану Мастер радова 
студената: 
 
Ментор/руководилац мастер рада   2.000,00 РСД   
Сваком од преосталих чланова комисије по 750,00 РСД 
 
н) Исплате по основу ангажовања за одржано предавање по позиву: 
 
За одржано предавање     4.000,00 РСД    
Путни трошкови на територији Републике Србије  
 

износ у висини цене 
аутобуске карте 

 
њ) Провера знања српског језика за стране држављане: 
 

Председнику комисије                                   2.500,00 РСД 
Сваком од преосталих чланова комисије  1.500,00 РСД 
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о) Одржавање припремне наставе за полагање пријемног испита 
 
режијски трошкови факултета 25% од укупног 

улаћеног износа 
извођачима припремне наставе 75% од укупног 

улаћеног износа 
 

п) Надокнада за полагање испита у додатном термину у оквиру истог испитног рока 
на молбу студента (по кандидату) 
 
наставнику 1000,00 РСД 
сараднику 1000,00 РСД 
  
р) Надокнада практичне наставе/(лаб.) вежби (по организованом предмету, до једне 
трећине изгубљене наставе): 
 

- на Департману за биологију и екологију и Департману за физику: 
 
режијски трошкови факултета 25% 
наставнику/сараднику/истраживачу/студенту ДАС 50% 
стручном сараднику/лаборанту 25% 
   

- на Департману за хемију:  
режијски трошкови факултета 25% 
наставнику/сараднику/истраживачу/студенту ДАС 50% 
стручном сараднику/лаборанту 15% 
издавачу анализа 7% 
магационеру 3% 
 
с) Исплате по основу ангажовања за издавање диплома по Закону о високом 
образовању до 2005. године 
 
Стручном сараднику/референту Службе за наставу и студентска питања 
(по дипломи)             

1.000,00 РСД 

Систем инжењеру (по дипломи)   500,00 РСД 
Шефу Службе за наставу и студентска питања (по дипломи)        250,00 РСД  
 
 
 
т)  Припрема дипломе и додатка дипломе на акредитованим Студијским програмима 
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Стручном сараднику/референту Службе за наставу и студентска питања 
(по дипломи)             

1.000,00 РСД 

Шефу Службе за наставу и студентска питања 
(по дипломи)                         

150,00 РСД 

 
 
ћ) Надокнада комисији за попис основних средстава и ситног инвентара Факултета 
 
Сваком члану комисије    5.000,00 РСД 

    

у) Исплате Комисији по основу ангажовања за признавање испита (за решавање молби 
за прелаз за упис) 
 
Сваком члану комисије (по)          500,00  РСД 

 
ф) Основа за обрачун накнаде наставнику по уговору за облик извођења наставе 
(допунски рад) 

Наставнику ангажованом за реализацију 2 часа предавања исплаћује се накнада у 
висини од 1/3 зараде наставника у одговарајућем звању на Факултету. За држање наставе 
преко 2 часа, накнада се увећава за 10%. 

Наставницима и сарадницима који су у допунском радном односу, зарада се 
исплаћује по цени рада коју утврђује Влада Републике Србије. 
 
х) Основа за обрачун накнаде наставницима по осталим видовима уговора  

Уколико наставник на Докторским академским студијама изводи консултативну 
наставу исплатиће му се 40.000,00 РСД у бруто износу (по предмету), једнократно. 
 Наставнику коме је престао радни однос одласком у пензију, а који је ангажован за 
реализацију наставе на Мастер академским студијама и/или Докторским академским 
студијама исплатиће се накнада у висини од 1/3 зараде наставника у одговарајућем звању на 
Факултету.  

Наставнику коме је престао радни однос одласком у пензију, а није ангажован за 
реализацију наставе, већ је именован за ментора докторске дисертације, исплатиће се 
накнада у висини од 19.000,00 РСД, месечно.  
 Наставнику Емеритусу вршиће се исплата у износу од 19.000,00 РСД, месечно. 
 

Члан 2. 

          Износи у члану 1. изражени су бруто износу. 
 

Члан 3. 

Правилник ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли Факултета и на веб сајту Факултета. 
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Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о расподели 
средстава стечених по основу школарине, административних и других услуга  
на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, бр. 201/1-01 од 02.03.2011. 
године. 

 
САВЕТ  

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 
 
 

Број:___________________ 
 

Датум:__________________            
 
 

                                                                                                                    Председник Савета 
 

Проф. др Мирослав Ћирић         


