
Република Србијa 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број 01-2668 
27.06.2008. године 
 
 
 У складу са чланом 22. и 34. Статута („Билтен Правног факултета у Нишу“ бр. 
136/08) и чланом 5. став 5. Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 6/07), Комисија за 
спровођење уписа студената у прву годину основних студија школске 2008/09. године, 
на седници одржаној 27.06.2008. године, донела је  
 

 
Р Е Ш  Е Њ Е 

 
 

Члан 1. 
 

 Кандидат МИЛОШЕВИЋ (Стојан) МИЛЕНА, број пријаве 164, ОСЛОБАЂА СЕ 
полагања дела пријемног испита из предмета ИСТОРИЈА. 
 

Члан 2. 
 

 Кандидату из члана 1., приликом утврђивања резулата на пријемном испиту, 
признаје се максималан број бодова (30) из предмета ИСТОРИЈА.  

 
Члан 3. 

 
 Решење доставити Комисији за рангирање кандидата за упис студената у прву 
годину основних студија за школску 2008/2009. годину, кандидату, Служби за наставу 
и студентска питања и архиви. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Кандидат МИЛОШЕВИЋ (Стојан) МИЛЕНА, број пријаве 164, приложила је 
оверену фото-копију Дипломе о освојеном III месту на републичком такмичењу из 
предмета ИСТОРИЈА, одржаном у организацији Министарства просвете РС у Сомбору, 
13. маја 2006. године и Уверење Гимназије у Прокупљу бр. 603 од 09.06.2008. године о 
освојеном II месту на републичком такмичењу из предмета ИСТОРИЈА у школској 
2006/2007. години, и тиме стекла право на ослобађање од полагања дела пријемног 
испита из овог предмета, утврђено чланом 5. став 5. Правилника о упису студената на 
студијске програме Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 6/07). 
  
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
Д е к а н 

 
Проф. др Невена Петрушић 



Република Србијa 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број 01-2667 
27.06.2008. године 
 
 
 У складу са чланом 22. и 34. Статута („Билтен Правног факултета у Нишу“ бр. 
136/08) и чланом 5. став 5. Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 6/07), Комисија за 
спровођење уписа студената у прву годину основних студија школске 2008/09. године, 
на седници одржаној 27.06.2008. године, донела је  
 

 
Р Е Ш  Е Њ Е 

 
 

Члан 1. 
 

 Кандидат МОМЧИЛОВИЋ (Саша) МИЛАН, број пријаве 41, ОСЛОБАЂА СЕ 
полагања дела пријемног испита из предмета ИСТОРИЈА. 
 

Члан 2. 
 

 Кандидату из члана 1., приликом утврђивања резулата на пријемном испиту, 
признаје се максималан број бодова (30) из предмета ИСТОРИЈА.  

 
Члан 3. 

 
 Решење доставити Комисији за рангирање кандидата за упис студената у прву 
годину основних студија за школску 2008/2009. годину, кандидату, Служби за наставу 
и студентска питања и архиви. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Кандидат МОМЧИЛОВИЋ (Саша) МИЛАН, број пријаве 41, приложио је 
оверену фотокопију Дипломе о освојеном III месту на републичком такмичењу из 
предмета ИСТОРИЈА, одржаном у организацији Министарства просвете РС у Врњачкој 
Бањи, 12. маја 2007. године, и тиме стекао право на ослобађање од полагања дела 
пријемног испита из овог предмета, утврђено чланом 5. став 5. Правилника о упису 
студената на студијске програме Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу“ бр. 6/07). 
  
 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
Д е к а н 

 
Проф. др Невена Петрушић 



Република Србијa 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број 01-2666 
27.06.2008. године 
 
 
 У складу са чланом 22. и 34. Статута („Билтен Правног факултета у Нишу“ бр. 
136/08) и чланом 5. став 5. Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 6/07), Комисија за 
спровођење уписа студената у прву годину основних студија школске 2008/09. године, 
на седници одржаној 27.06.2008. године, донела је  
 

 
Р Е Ш  Е Њ Е 

 
 

Члан 1. 
 

 Кандидат ЗАТЕЗАЛО (Ђорђе) РАДЕ, број пријаве 131, ОСЛОБАЂА СЕ 
полагања дела пријемног испита из предмета ИСТОРИЈА. 
 

Члан 2. 
 

 Кандидату из члана 1., приликом утврђивања резулата на пријемном испиту, 
признаје се максималан број бодова (30) из предмета ИСТОРИЈА.  

 
Члан 3. 

 
 Решење доставити Комисији за рангирање кандидата за упис студената у прву 
годину основних студија за школску 2008/2009. годину, кандидату, Служби за наставу 
и студентска питања и архиви. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Кандидат ЗАТЕЗАЛО (Ђорђе) РАДЕ, број пријаве 131, приложио је оверену 
фотокопију Дипломе о освојеном III месту на републичком такмичењу из предмета 
ИСТОРИЈА, одржаном у организацији Министарства просвете РС на Палићу, 10-11. 
маја 2008. године, и тиме стекао право на ослобађање од полагања дела пријемног 
испита из овог предмета, утврђено чланом 5. став 5. Правилника о упису студената на 
студијске програме Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 6/07). 
  
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
Д е к а н 

 
Проф. др Невена Петрушић 


