
 

 
 

Предмет: Захтев за продужење статуса студента  
 

На основу Одлуке, бр. 01-1862 од 29.09.2014. године, подносим захтев за 
продужење статуса студента, у школској 2014/2015. години, у циљу остваривања права 
на завршетак студија у складу са чланом 123. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 76/2005…99/2014). 
 

У прилогу достављам: 
(Заокружити) 

 студентску књижицу (индекс),  
 доказ о уплати накнаде од 8.000,00 динара, за целу школску 2014/2015. годину,  
 доказ о уплати накнаде од 6.000,00 динара, за целу школску 2014/2015. годину, за 

апсолвенте којима су до дипломирања преостала највише три испита, 
 доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара, за јесењи / летњи семестар школске 

2014/2015. године                                                         (заокружити). 
 доказ о уплати накнаде од 3.000,00 динара, за јесењи / летњи семестар школске 

2014/2015. године                                                     (заокружити). за апсолвенте којима 
су до дипломирања преостала највише три испита, 

 доказ о уплати обавезног осигурања у износу од 100,00 динара. 
 

У Нишу, дана _________________ 

Подносилац захтева 

 

(пуно име и презиме) 

Број индекса: _______________________ 

Контакт тел: ________________________ 

 
Напомена: Висина накнаде предвиђена је на име трошкова административног поступка за 
продужење статуса студента и не обухвата накнаду за пријаву испита, односно, студенти 
приликом пријаве испита плаћају накнаду предвиђену Одлуком о накнадама. Зависно од броја 
преосталих испита до завршетка студија, студент се опредељује да ли ће поднети захтев за 
продужење статуса студента за целу школску 2014/2015. годину и платити износ у висини од 
8.000,00 (6.000,00) динара, или ће поднети захтев за продужење статуса за један семестар 
школске 2014/2015. године и платити износ у висини од 4.000,00 (3.000,00) динара. Уколико 
студент поднесе захтев за продужење статуса студента за јесењи семестар школске 2014/2015. 
године и следствено томе уплати износ у висини од 4.000,00 (3.000,00) динара, а не положи све 
преостале испите у јесењем семестру, обавезан је да до 21.03.2015. године поднесе Служби 
оригиналну уплатницу за летњи семестар школске 2014/2015. године у износу од 4.000,00 
(3.000,00) динара. 
 
 
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Датум:  ________________ 

 
 
БРОЈ ИНДЕКСА: 


