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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

Како би избегли гужву која се неминовно ствара приликом уписа и обнове године, следеће 
категорије студената основних академских студија права („БОЛОЊЦИ“), могу упис или обнову године 
студија, односно задржавање статуса студента у школској 2017/18. години, обавити и у ранијим 
терминима на следећи начин: 

 
I Студенти који уписују 2., 3. и 4. годину основних академских студија права, а већ су стекли 60 

ЕСПБ у школској 2016/17. години, то могу учинити од 18. септембра до 10. октобра 2017. године, на 
шалтеру Службе од 08.00 до 14.00 сати (осим студената који полажу испит након овог рока, за које ће 
термин бити накнадно утврђен). 

Потребна документација: 
 2 попуњена ШВ обрасца,  
 анкетни лист којим се студент опредељује за изборне предмете/групу (само за студенте 3. 

године који студирају по програму из 2011. године – одабир предмета се врши искључиво 
предајом анкетног листа, није могућ одабир путем електронског сервиса студената),  

 анкетни лист за студенте 4. године студија, којим се опредељују за страни језик (само за 
студенте 4. године који студирају по програму из 2011. године – одабир предмета се врши 
искључиво предајом анкетног листа, није могућ одабир путем електронског сервиса 
студената), 

 доказ о извршеној уплати накнаде на име регулисања статуса студента у школској години, у 
износу од 1.000,00 динара. 

 уколико студент не приложи потврду да је у радном односу, дужан је да поднесе  доказ о 
извршеној уплати накнаде на име обавезног осигурања студената у висини од 150.00 динара. 
 

       I I Буџетски студенти који су школске 2016/17. године одслушали 4. годину студија по новом 
студијском програму („продужена“ година) регулисање статуса за школску 2017/18. годину, врше од 18. 
септембра до 10. октобра на шалтеру Службе за наставу и студентска питања од 10.00 до 14.00 сати. Ова 
категорија студената прилаже: 

 анкетни лист, 
 уколико студент не приложи потврду да је у радном односу, дужан је да поднесе  доказ о 

извршеној уплати накнаде на име обавезног осигурања студената у висини од 150.00 динара 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Све уплате врше се на рачун Правног факултета у Нишу број 840-1734666-83. 
	

 

Служба за наставу и студентска питања 

 


