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ОБАВЕШТЕЊЕ 
            Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању утврђено је да студенти уписани на 
основне студије у складу са прописима до ступања на снагу Закона о високом образовању, могу завршити 
студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 
2017/18. године.   

 
I Усвојен је захтев Студентског парламента и одобрен безусловни упис треће и четврте године 

студија, студентима који студирају по старим наставним плановима и програмима, у статусу 
самофинансирајућег студента, у складу са Одлуком Наставно научног већа бр. 01-1769/18 од 15. 10. 
2012. године. 

 Упис ће се вршити 31.10.2016. године, на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, у 
термину од 09.00 до 14.00 сати. 
           Школарина за упис године износи 80.000,00 динара и може се уплатити у седам рата по  предвиђеној 
динамици. 

           Oд документације треба приложити: 
- два попуњена ШВ обрасца,  
- индекс,  
- анкетни лист којим се студент опредељује за понуђене изборне предмете/ групу (важи за студенте који су уписали факултет у 

периоду од 2003 до 2008. године),  
- уплату прве рате 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 и  
- 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 Студенти из претходног става, који не желе да уписују наредну, већ да изврше обнову за 

школску 2016/17. годину, то могу учинити 01.11.2016. године, на шалтеру Службе за наставу и студентска 
питања, у термину од 09.00 до 14.00 сати. 
           Школарина за обнову године износи 43.000,00 динара и може се уплатити у четири рате по 
предвиђеној динамици. 

Oд документације треба приложити: 
- два попуњена ШВ обрасца,  
- индекс,  
- уплату прве рате за обнову године у износу од 10.750,00 динара и  
- 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 Апсолвенти (уписани у 1. годину пре 2008. год.) регулисање статуса за школску 2016/2017. 

годину могу извршити у периоду од 02. до 08. 11. 2016. године, на шалтеру Службе за наставу и 
студентска питања од 09.00 до 14.00 сати,  према Одлуци декана бр. 01-1862 од 29. 09. 2014. године. 

За регулисање статуса потребно је доставити: 
а) За све апсолвенте: 
• студентску књижицу (индекс),  
• доказ о уплати обавезног осигурања у износу од 100,00 динара и 
• образац захтева који можете добити на скриптарници факултета или одштампати са нашег сајта. 
б) За апсолвенте који имају 4 или више неположених испита: 
• доказ о уплати накнаде од 8.000,00 динара, за целу школску 2016/17. годину или 
• доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара, за јесењи семестар школске 2016/17. године.  
в) За апсолвенте који имају 3 или мање неположена испита: 
• доказ о уплати накнаде од 6.000,00 динара, за целу школску 2016/17. годину или 
• доказ о уплати накнаде од 3.000,00 динара, за јесењи  семестар школске 2016/17. године.                                                 

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/skolarine/dinamika_2_3_4_okt2016.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/skolarine/dinamika_2_3_4_okt2016.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/skolarine/dinamika-obnova-okt2016.pdf

