
 

 

Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 28.10.2016. 

 
 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 
На основу одлуке декана, а у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја РС, студенти основних академских студија права, уписани школске 2008/09. године, на лични 
захтев и без наплате додатних трошкова могу у школској 2016/17. години задржати статус студента и 
наставити студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

 
Студенти који спадају у ову категорију, регулисање статуса за школску 2016/17. годину могу 

обавити у периоду од 02. до 07. новембра 2016. године, на шалтеру Службе за наставу и студентска 
питања, од 09 до 14 сати, уз приложен захтев за задржавање статуса студента и наставак студија 
(може се наћи на скриптарници) и осталу документацију која зависи од тренутног статуса студента: 

 
I Потребна документација за упис године: 

 2 попуњена ШВ обрасца,  

 2 попуњена Уговора о студирању на основним академским студијама (обрасци се добијају у 
књижари на Факултету), 

 анкетни лист којим се студент опредељује за изборне предмете/групу (одабир предмета се 
врши искључиво предајом анкетног листа, није могућ одабир путем електронског сервиса),  

 анкетни лист за студенте 4. године студија, којим се опредељују за страни језик, 
 доказ о извршеној уплати прве рате школарине у износу од 20.000,00 динара, 
 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 100,00 динара. 

 
II Потребна документација за обнову године: 

 2 попуњена ШВ обрасца,  
 доказ о извршеној уплати прве рате за обнову у износу од 10.750,00 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 100,00 динара. 
 
                    

III Студенти који су одслушали 4. годину студија од документације прилажу: 
 анкетни лист у коме се опредељују да ли ће платити накнаду у износу од: 

a) 20.000,00 динара, по посебно утврђеној динамици, 
    или 
б) износ од 500,00 динара по ЕСП боду за предмете које упишу, по посебно утврђеној     .  
динамици, 

 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 100,00 динара. 

 
 
 

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

	
 

Служба за наставу и студентска питања 

 


