На основу члана 39. Статута Универзитета у Београду («Гласник
Универзитета у Београду», број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а на предлог
Одбора за финансије, Савет Универзитета, на седници одржаној дана
06.07.2010. године, донео је
ОДЛУКУ
о износу накнаде за услуге које пружа
Универзитета у Београду
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се износ накнаде за услуге које Универзитет у
Београду пружа у оквиру својих активности.
Члан 2.
Обавеза плаћања износа накнаде настаје пре пружања услуге од стране
Универзитета.
Члан 3.
1.Накнаде за издавање диплома и додатка дипломе износе:
1.1. основних студија ......................................................................... 5.000
1.2. мастер, специјалистичких и магистарских студија ................ 5.000
1.3. докторских студија са промоцијом ............................................ 20.000
1.4. докторских студија са промоцијом по старом ......................... 14.000
2. Накнаде за признавање страних високошколских исправа ради
запошљавања износе:
2.1. диплома основних студија........................................................ 24.000
2.2. диплома мастер, магистарских и специјалистичких студија.. 36.000
2.3. диплома докторских студија ..................................................... 54.000
3.Накнаде за признавање страних високошколских исправа ради
наставка образовања
3.1. стране високошколске исправе ................................................. 10.000
4.Накнаде за услуге у оквиру студија које организује Универзитет
4.1. Издавање дупликата индекса..................................................... 2.000
4.2. Решење о признатим испитима (по испиту) ............................ 1.200
4.3. Промена изборног предмета...................................................... 3.000

4.4. Пријава испита за предмете које студент
полаже више од три пута......................................................... 1.000
4.5. Накнадна пријава испита (из оправданих разлога).............. 1.000
4.6. Накнадни упис семестра (из оправданих разлога)............... 3.000
4.7. Издавање потврде о изједначавању стечених назива до ступања на
снагу ЗВО са статусом лица која буду стекла називе по ЗВО.3.000
4.8. Издавање стандарних уверења о статусу студента (за регулисање
војске, пензије, соц. и здрав. осигурања) ......................без надокнаде
4.9. Издавање других нестандардних потврда и уверења ......... 1.600
4.10.Уверење о положеним испитима које се издају студенту који није
уписан у текућу годину ........................................................... 1.500
4.11Издавање потврде да је у току поступка промоције доктора
наука ....................................................................................... 2.000
4.12.Издавање потврде да је у току поступак признавање страних
високошколских исправа ........................................................ 3.000
4.13.Провера диплома Универзитета по захтеву иностране
институције (у доларима) ........................................................
80
5.Остале накнаде (бруто)
5.1. Подношење захтева за откуп стана .................................... 3.540
5.2. Издавање потврде о откупу стана ...................................... 2.360
5.3. Издавање преписа уговора о откупу стана ......................... 5.900
5.4. Коришћење свечане сале по започетом сату ..................... 20.000
5.5. Коришћење сала број 8 и 16 по започетом сату ................ 7.000
Члан 4.
Наведени износ у члану 3. тачка 1.1. 1.2. и 1.3. странка је дужна да
уплати на рачун факултета и Универзитета и то: 1.500,00 динара на рачун
факултета и остатак на рачун Универзитета.
Члан 5.
Наведене износе у члану 3. тачка 2. странка је дужна да уплати на
рачун факултета и Универзитета и то: 2/3 од укупног износа на рачун
факултета, а 1/3 на рачун Универзитета.
Члан 6.
Факултети и институти у саставу Универзитета не плаћају накнаду за
коришћење сала.

Члан 7.
Одлука о висини накнада за трошкове поступка признавања страних
високошколских исправа, број 219/XV -5 oд 14.12.2005. године, престаје да
важи даном доношења ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић

