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I. Обавеза регулисања статуса за школску 2022/2023. годину, важи за СВЕ 
студенте, без обзира на то у ком се делу процедуре за одбрану завршног мастер 
рада налазе. 
 

II.  Студенти који су у фази заказивања одбране мастер рада (ментор доставио 
писано обавештење Служби о завршеном мастер раду студента) а чија се 
одбрана не може заказати до 31.10.2022. године, морају у зависности од године 
првог уписа, регулисати статус или поднети захев за продужетак рока за 
завршетак студија до 31.10.2022. године. 
 
- За регулисање статуса студент треба да достави: индекс, 2 попуњена ШВ 
обрасца, образац за избор предмета, уплату школарине у складу са Одлуком о 
накнадама на мастер студијама и уплату осигурања (или уместо осигурања 
потврду да је у радном односу). 
 

III. Студенти којима истиче рок за завршетак студија (уписани 2020. године) у 
зависности од броја преосталих ЕСП бодова могу поднети: 
 
- Захтев за продужетак рока за завршетак студија за 6 месеци, уколико им је 
остало само 15 ЕСПБ, у складу са чланом 47. Правилника о мастер академским 
студијама права;  
 

- Захтев за поновно стицање статуса уз уплату од 6000 динара на жиро рачун 
Правног факултета у Нишу 840-1734666-83, уколико им је остало више од 15 
ЕСПБ, у складу са чланом 48. Правилника о мастер академским студијама права. 
 

- Студенти који су у радном односу, без обзира на број преосталих ЕСПБ могу 
поднети захтев за продужетак рока за завршетак студија у троструком броју 
школских година од предвиђене дужине трајања студијског порограма у складу 
са чланом 47. Правилника о мастер академским студијама права, уз доставу 
потврде о радном односу. 
 

- Рок за подношење захтева је до 31.10.2022. године.  
 

IV. За студенте који су први пут уписали мастер студије 2021. године а нису у фази 
заказивања одбране мастер рада, накнадно ће бити објављено обавештење о 
терминима и потребној документацији за регулисање статуса. 
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