


МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ 
НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 
 I Школарина од 83.000,00 динара на основним академским студијама 

обрачуната је на следећи начин: 
1. 480 часова предавања из предмета са уписане године х 135 динара/час = 64.800,00 

динара; 
2. 120 часова вежби из предмета са уписане године х 105 динара/час = 12.600,00 динара; 
3. полагање колоквијума из свих предмета са уписане године - укупно 3.000,00 динара; 
4. полагање тестова из свих предмета са уписане године - укупно 2.000,00 динара; 
5. коришћење библиотеке и Рачунског центра  - 600,00 динара. 
 

 II Школарина од 105.000,00 динара на мастер академским студијама 
обрачуната је на следећи начин: 

1. 225 часова предавања/консултативна настава/из уписаних предмета х 210 динара/час = 
47.250,00 динара; 

2. 75 часова вежби/консултативна настава/из предмета са уписане године х 150 динара/час 
=11.250,00 динара; 

3. менторство над студијским истраживачким радом и његово вредновање = 8.000,00 
динара; 

4. једна пријава испита из свих пет предмета (2.000,00 динара х 5) = 10.000,00 динара; 
5. одобрење теме и одбрана мастер рада = 26.250,00 динара; 
6. коришћење библиотеке и Рачунског центра = 2.250,00 динара. 

 
 

 III Школарина од 125.000,00 динара на докторским академским студијама 
обрачуната је на следећи начин: 
 
 I  и II година студија: 

1. 225 часова предавања/консултативна настава/ из уписаних предмета х 300 динара/час = 
67.500,00 динара; 

2. менторство и оцена семинарског рада = 15.000,00 динара; 
3. менторство и оцена научног чланка = 15.000,00 динара; 
4. једна пријава испита из сва три предмета (8.000,00 динара х 3) = 24.000,00 динара; 
5. коришћење библиотеке и Рачунског центра = 3.500,00 динара. 

 
 III година студија: 
       Школарина од 125.000,00 динара покрива следеће активности: 

1. пријаву теме и оцену подобнсти кандидата и теме за израду докторске дисертације; 
2. одбрану пројекта докторске дисертације; 
3. менторство при изради докторске дисертације; 
4. оцену подобности докторске дисертације за јавну одбрану; 
5. одбрану докторске дисертације; 
6. коришћење библиотеке и Рачунског центра. 
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