
 

  

Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 20.11.2018.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

   Одобрен је децембарски испитни рок као ВАНРЕДНИ испитни рок за школску 2018/2019. 
годину, у периоду од 10. до 25. децембра 2018. године. Испите у овом року могу пријавити и 
полагати само студенти који су регулисали статус за 2018/2019. годину.  
 
●  Сви студенти у овом року могу пријавити и полагати само предмете које су одслушали.  
● Самофинансирајући студенти који у децембарском року испуне услов за упис треће и 
четврте наредне године студија, могу, без промене статуса, уписати наредну годину, с тим 
да им се уплата за обнову године урачунава у школарину за упис наредне године студија. 
    Бодови остварени полагањем испита у децембарском испитном року који се искористе за 
упис наредне године студија, не могу се поново користити приликом уписа наредне 
школске године. 
 
● Пријављивање испита се врши убацивањем пријаве у сандучиће, препорученом 
пошиљком или електронским путем, од 26. до 29. новембра 2018. године. Оквирни 
распоред полагања испита за децембарски испитни рок биће објављен до 03. децембра 2018. 
године. 

 
●  Молимо студенте, уколико су у могућности,  да пријаву испита врше путем електронске 
пријаве, чиме ће се значајно убрзати обрада пријава и објављивање распореда испита. 
 
● У децембарском испитном року примењиваће се начин формирања Записника тако што ће 
студенте са парним бројем индекса испитивати наставници са вишим звањем а студенте 
са непарним бројем индекса наставници са нижим звањем. 
 
 
За пријављивање и полагање испита у децембарском року СВИ СТУДЕНТИ плаћају накнаде 
предвиђене чланом 8. Одлуке, бр. 01 – 1994 од 28. 09. 2017. године, и то: 
1. за пријаву испита -  1.500,00 динара без обзира на број полагања; 
2. за накнадну пријаву испита пре извођења испита из предмета, а најкасније два  дана 

пре почетка извођења испита из одговарајућег предмета  -  2.000,00 динара; 
3. за полагање испита пред Комисијом  -  3.000,00 динара. 
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