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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 

У складу са чланом 109. став 1. тачка 4. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017..67/2021), студенти докторских академских студија права који су уписани школске 
2016/2017. године, дана 31.10.2022. године губе статус студента, због тога што нису завршили 
студије до истека рока који износи двоструки број школских година потребних за реализацију 
студијског програма, осим студената који студирају уз рад и који имају право да студије заврше у 
троструком трајању (уз подношење одговарајуће потврде о радном односу). 
Студенти који, у складу са Правилником о упису судената на студијске програме Универзитета у 
Нишу, желе да поново стекну статус студента дужни су да, најкасније до 15.11.2022. године, 
поднесу: 

- захтев за поновно стицање статуса студента у школској 2022/2023. години (у слободној 
форми);  

- доказ о извршеној уплати у износу од 5.000,00 динара на име административних трошкова;  
- нови индекс; 
- стари индекс; 
- образац за студенте који су већ уписали докторске студије (налази се на сајту Факултета, 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Obrazac-za-studente-koji-su-vec-upisani-na-doktorske-
studije-2018.pdf); 

- два ШВ обрасца (обрасци се добијају уз индекс) 
- две фотографије величине 3,5 цм х 4,5 цм 
- уколико  студент  не  приложи   потврду  да   је  у  радном  односу,   дужан  је  да  поднесе доказ 

о извршеној уплати накнаде на име обавезног осигурања  студената  у  висини  од  56,86  
динара, на рачун  Правног  факултета  у Нишу, број 840-1734666-83 
 

Након увида у службену евиденцију, извршиће се признавање испита и обавеза положених и 
испуњених у току претходних студија, а који су у складу са студијским програм докторских 
академских студија права из 2020. године. 

- Студенти настављају студије по студијском програму докторских академских студија 
права из 2020. године, уписују онолико обавеза колико је потребно да остваре најмање 37 
ЕСП бодова, и у складу са тим плаћају школарину. Студент који студира уз рад, при упису 
одговарајуће године студија опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико 
предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСП бодова, осим ако му је до краја 
студијског програма остало мање од 30 ЕСП бодова. 

- Школарина се плаћа сходно динамици која је утврђена Одлуком о динамици плаћања 
школарине на ДАС , бр. 01-2979 од 18.11.2019. године. 

НАПОМЕНА: Коначан упис обавеза у школској 2022/2023. години, извршиће се након доношења 
Решења о поновном стицању статуса студента и признавања испита и обавеза положених и 
испуњених у току претходних студија. 

                                                                 СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 


