
 

 

 

ПРЕДЛОГ 

 

На основу 17. став 1. тач. 7) Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ број:  

88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) Управни одбор Нaционалног тела за акредитацију и 

проверу квалитета у високом образовању је на својој седници од 24. децембра 2018. године,  

донео 

 

О Д Л У К У  

о висини накнаде за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа 

и студијских програма 

 

1. Утврђује се висина накнаде за почетну акредитацију високошколске установе и 

студијских програма од  2.000.000,00 динара; 

2. Висина накнаде за акредитацију високошколских установа износи: 

а. за универзитет - 1.080.000,00  динара; 

б. за академију струковних студија - 720.000,00  динара; 

в. за факултет и уметничку академију - 540.000,00 динара; 

г. за високу струковну школу - 480.000,00 динара; 

д. за високу школу - 648.000,00 динара; 

3. Висина накнаде за акредитацију студијских програма износи:  

а. за студијски програм - 320.000,00 динара; 

б. за промену студијског програма - 100.000,00 динара; 

в. за заједнички студијски програм - 350.000,00 динара; 

г. за студијски програм на српском и страном језику - 350.000,00 динара; 

д. за сваки модул - 10% од накнаде одговарајућег студијског програма; 

4. Висина накнаде за издавање уверења и потврда износи: 

а. за издавање уверења о акредитацији установе - 48.000,00 динара; 

б. за издавање уверења о акредитацији програма - 20.000,00 динара 

5. Висина накнаде за спољашњу проверу квалитета износи: 

а. за универзитет: 640.000,00 динара; 

б. за факултет и уметничку академију - 350.000,00 динара; 

в. за академију струковних студија - 420.000,00 динара; 

г. за високу струковну школу - 320.000,00 динара; 

д. за високу школу - 420.000,00 динара; 

ђ. за студијски програм - 180.000,00 динара; 

                                                            

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Национално тело за акредитацију и проверу 

квалитета у високом образовању 

Управни одбор 

                 Број:  612-01-111/2019-01 

                 Датум: 23.01.2019. године 

                 Булевар Михајла Пупина 2 

                 Б е о г р а д 



 

Образложење 

 

 

На основу члaна 14 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 

27/18-др. закон) образовано је Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању (у даљем тексту: Национално акредитационо тело - НАТ), које се финансира од 

накнада за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица у њиховом 

саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању.  

Износи накнада за акредитацију установа и студијских програма установљени су пре 

више од десет година. Осим тога, тада нису били предвиђени износи накнада за почетну 

акредитацију установа, као ни за спољашњу проверу квалитета, иако спровођење тих 

активности такође повлачи значајне трошкове. Tрошкови поступка акредитације као и 

спољашње провере квалитета значајно  су увећани ступањем на снагу нових правилника о 

поступцима акредитације у складу са европским стандардима, који предвиђају обавезно 

учешће пет рецензената уместо досадашња два, као и учешће иностраних рецензената, чије 

ангажовање повлачи знатне трошкове. Такође, обавезна је и посета високошколске установе од 

стране  рецензентске  комисије, што изискује додатне трошкове.   

Осим тога Национално акредитационо тело има месечне расходе, који поред текућих 

трошкова и зарада запослених укључују и исплату накнада за 17 чланова Комисије за 

акредитацију.  

 


