
 

  

Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 29.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ 

   Одобрен је апсолвентски испитни рок, а за остале студенте ванредни испитни рок 
(новембар) за школску 2018/2019. годину, у периоду од 09. до 23. новембра 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 су обновили другу или трећу годину студија и у 
новембарском року испуне услов за упис 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. 
 
● Пријављивање испита се врши убацивањем пријаве у сандучиће, препорученом 
пошиљком или електронским путем, од 30. октобра до 01. новембра 2018. године. 
Оквирни распоред полагања испита за новембарски испитни рок биће објављен до 05. 
новембра 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 новембарском испитном року примењиваће се начин формирања Записника тако што ће 
студенте са непарним бројем индекса испитивати наставници са вишим звањем а 
студенте са парним бројем индекса наставници са нижим звањем. 
 
НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ НЕМАЈУ СТАТУС АПСОЛВЕНТА  
За пријављивање и полагање испита у новембарском 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. 

 
НАКНАДЕ ЗА АПСОЛВЕНТЕ* 
1. Апсолвенти који су одслушали 4. годину студија 2017/2018. год., по старим Наставним 
плановима (уписани пре 2008) и тече им апсолвентски стаж 
- пријаву испита плаћају 550,00 динара, без обзира на број полагања; 
- накнадну пријаву испита, најкасније два дана пре почетка извођења испита плаћају 
накнаду у износу од 1.550,00 динара. 
 
2. Апсолвенти по истеку стажа (са регулисаним статусом за шк. 2018/2019. годину) 
- пријаву испита без обзира на број полагања – плаћају 1.000,00 динара; 
- накнадну пријаву испита најкасније два дана пре почетка извођења испита – плаћају 
2.000,00 динара. 
 
*Студенти који су одслушали 4. годину по новом студијском програму („Болоња“) немају 
статус апсолвента. 

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 


