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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  01-2818 
03.10.2022. године 
 
 
  На основу члана 38 Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета у Нишу" бр. 300/22), 
декан  Правног факултета у Нишу доноси 
 

О Д Л У К У 
о накнадама на основним студијама 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан  1. 

 Овом Одлуком утврђују се основи и висине накнада које плаћају студенти и заинтересована лица за 
услуге на основним студијама. 

 
Члан  2. 

 Лица која конкуришу за упис у I годину основних студија, за пријаву и полагање пријемног испита 
плаћају накнаду у износу од 7.000 динара.  
 

Члан  3. 
 Лица која похађају припремну наставу за полагање пријемног испита за упис на Факултет плаћају накнаду 
од 5.000 динара по предмету. 
 Странци који конкуришу за упис у I годину основних студија, за проверу знања српског језика плаћају 
накнаду у износу од 2000 динара. 

Члан 4. 
 Студенти који полажу на Правном факултету у Нишу испит одређен одлуком за признавање стране 
високошколске исправе плаћају накнаду у износу од 5.000 динара.  

 
Члан  5. 

Студенти приликом уписа на Факултет и регулисања статуса у школској години плаћају накнаду у 
износу од 1.000 динара. 

 
 

II   НАКНАДЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ  ГОДИНЕ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ 
НАКОН 2008. ГОДИНЕ  (СТУДЕНТИ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО „БОЛОЊИ“) 

 
Члан  6. 

 
а) Упис и обнова године за студенте уписане закључно са 2016. годином 

 
 

1. Упис године студија за самофинансирајуће студенте ................................................................. 
или 1433,33 динара за 1 уписани ЕСПБ; 

86.000 динара 

2. Обнова I, II и III године студија ..................................................................................................... 46.000 динара 
3. Задржавање студентског статуса након одслушане четврте године студија, осим студената 

у продуженој години.................................................................................................................... 
        или 800 динара за 1 уписани ЕСПБ 

 
26.000 динара 
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б) Упис школске године за студенте уписане од 2017. године који су школску годину уписали као 

самофинансирајући студенти 
 

1. Цена ЕСПБ за први пут уписани предмет .................................................................  1433,33 динара 
2. Цена ЕСПБ за поново уписани предмет......................................................................................   800 динара 
  

Члан  7. 
Пријава испита у редовним испитним роковима 

 
А) Испит  из предмета који је студент први пут уписао и одслушао у текућој школској години 

1. Прве три пријаве испита........................................................................................................................... 0 динара; 
2. Четврта и свака наредна пријава испита ............................................................................................ 900 динара; 

 
Б) Испит из предмета који је студент први пут одслушао у некој од ранијих школских година, односно 
који је поново уписао 

1. Прве три пријаве испита ....................................................................................................................  600 динара; 
2. Четврта и свака наредна пријава испита............................................................................................ 900 динара; 

 
 

Пријаве испита у роковима у којима студент није имао право полагања не узимају се у обзир приликом 
рачунања броја пријава за потребе овог члана. 

Број пријава испита за потребе овог члана рачуна се почев од пријаве за први редовни испитни рок у 
новој школској години. 
 

Члан  8. 
Пријава испита  у ванредним испитним роковима 

 
За пријаву испита у ванредним роковима сви студенти плаћају 1.500 динара, без обзира који пут испит 

пријављују.  
Пријаве испита у ванредним роковима не узимају се у обзир приликом рачунања броја пријава за 

потребе члана 7 ове Одлуке. 
 

 
Члан  9. 

Полагање испита  пред комисијом или изабраним испитивачем и поновно полагање испита 
 

1. Полагање испита пред комисијом (после 3. неуспешног полагања)........................................   3.000 динара; 
2. Полагање испита пред изабраним испитивачем  (после 3. неуспешног полагања)..............     2.500 динара; 
3. Друго и свако наредно полагање испита пред изабраним испитивачем..............................    12.000 динара; 
4. Поновно полагање испита поништеног на захтев студента ................................................       3.000 динара. 

 
 

Члан  10. 
Накнадна и неуредна пријава испита 

 
За накнадну пријаву испита (најкасније до два дана пре почетка испита из предмета који се пријављује) 

и неуредну пријаву испита која не буде исправљена у прописаном року: 
- накнада у редовним роковима за студенте који не плаћају испит износи .........................  1.500 динара; 
- наканда у редовним роковима за студенте који плаћају испит увећава се за.....................  1.000 динара;  
- накнада у ванредним роковима за све студенте увећава се за .............................................     500 динара.  

 
 
 

 II   НАКНАДЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ ГОДИНЕ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 
              СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ ПРЕ 2008. ГОДИНЕ  (СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ) 

 
 

Члан  11. 
Упис и обнова године 
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1. Упис године студија за самофинансирајуће студенте ......................................................... 86.000 динара; 
2. Обнова I, II и III године студија ............................................................................................. 46.000 динара; 
3. Задржавање студентског статуса након одслушане IV године: 

а) Студенти којима је преостало 3 или мање испита до завршетка студија плаћај 4.000  динара по семестру.  
б)Студенти којима је преостало 4 или више испита до завршетка студија плаћају 5.000 динара по семестру. 

 
Члан  12. 

Пријава испита у редовним и апсолвентским испитним роковима 
 
 

А) Студенти који су обновили годину студија  
 
        Пријава испита (без обзира на број полагања)  ................................................................ 600 динара; 
 
Б) Студенти по истеку апсолвентског стажа 

1. Пријава испита (без обзира на број полагања)  ............................................................. 1.000 динара; 
 
 

Члан  13. 
Пријава испита  у ванредним испитним роковима 

 
За пријаву испита у ванредним роковима сви студенти плаћају 1.500 динара, без обзира који пут полажу 

исит.  
 

Члан  14. 
Полагање испита  пред комисијом или изабраним испитивачем и поновно полагање испита 

 
1. Полагање испита пред комисијом (после 3. неуспешног полагања)   ................................ 3.000 динара; 
2. Полагање испита пред изабраним испитивачем  (после 3. неуспешног полагања)........... 2.500 динара; 
3. Друго и свако наредно полагање испита пред изабраним испитивачем............................12.000 динара; 
4. Поновно полагање испита поништеног на захтев студента ................................................3.000 динара. 

 
Члан  15. 

Накнадна и неуредна пријава испита 
 

За накнадну пријаву испита (најкасније до два дана пре почетка испита из предмета који се пријављује) 
и неуредну пријаву испита која не буде исправљена у прописаном року: 

- накнада у редовним роковима за студенте који не плаћају испит износи......................... 1.500 динара; 
- наканда у редовним роковима за студенте који плаћају испит увећава се за..................... 1.000 динара;  
- накнада у ванредним роковима за све студенте увећава се за.............................................. 500 динара.  

 
Члан  16. 

 За пријаву и одбрану семинарског рада студенти плаћају .....................................................1.000 динара. 
 
 

IV   НАКНАДЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ ГОДИНЕ И  
                  ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА  ЗA СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ 

 
Члан 17. 

 
 Упис године студија за самофинансирајуће студенте износи......................................... 1.000 евра, односно 
16,66 евра за 1 уписани ЕСПБ 
 Страни држављани плаћају накнаде у динарској противредности по средњем курсу Народне банке 
Србије. 
 Страни држављани остале накнаде плаћају у истом износу као и домаћи држављани, у зависности од 
тога у коју категорију студената спадају.  
 
 



 4

 
V НАКНАДЕ ЗА ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  (ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ СТУДЕНАТА) 

 
Члан  18. 

Сви студенти, без обзира на категорију у коју спадају, и остала заинтересована лица плаћају следеће накнаде: 
 
 
1. за признавање испита: 
          -  положених на другом правном  факултету, по предмету…………..................................... 
          -  положених на другом факултету или вишој школи, по предмету….................................. 

 
500 динара 

1.000 динара 
2. за издавање исписнице:  
       - за студенте прве године............................................................................................................... 
       - за студенте друге године............................................................................................................. 
       - за студенте треће године............................................................................................................. 
       - за студенте четврте године.......................................................................................................... 
3. за издавање уверења о положеним испитима: 
       - до 10 положених испита.............................................................................................................. 
       - за  11. и сваки наредни положени испит, по предмету............................................................. 
4. за издавање нестандардних уверења .............................................................................................. 
5. за издавање уверења о усклађености стручног назива стеченог пре ступања на снагу Закона 

о високом образовању (VII1 степен) са академским називом "мастер"................................. 
6. за издавање дупликата индекса……………....…....………………………..…….......................... 
7. за издавање дупликата исписнице................................................................................................... 
8. за издавање оверене копије наставног плана или студијског програма ..................................... 
9. за издавање оверене копије наставног програма (силабуса), по предмету.................................. 

 
2.000 динара  
3.000 динара  
4.000 динара  
4.000 динара  

  
1.000 динара  

100 динара  
1.000 динара 

 
5.000 динара 
4.000 динара 
1.500 динара 

 1.000  динара  
1.000 динара 

10. за издавање докумената на реверс:  
 - до 7 дана …………………………….....................................……………………………… 500 динара 
 - дуже од 7 дана ……………………………....................……….................……………….. 1.000 динара 
11. за утврђивање испуњености услова за издавање уверења и дипломе о вишем образовању...   26.750 динара 
12.  за утврђивање испуњености услова за издавање уверења и дипломе о високом 

образовању, за студенте уписане по старим наставним плановима......................................... 
 

7.000 динара 
13. за утврђивање испуњености услова за издавање уверења о високом образовању, за 

студенте уписане по новим студијским програмима („Болоња”).............................................. 
 

3.000 динара 
14. за утврђивање испуњености услова за издавање дупликата дипломе о вишем или високом 

образовању…...............................................................................................................................… 
 

6.000 динара 
15. за промену изабраног изборног предмета, у за то предвиђеном року................................... 3.000 динара 
16. закаснели одабир изборног предмета, најкасније месец дана од почетка семестра 3.000 динара 
17. решење о поновном стицању статуса студента..................................................................... 1.500 динара 
 
Студенти не плаћају накнаде за издавање уверења којима се потврђује статус студента и других уверења за 
остваривање права на студентске кредите и стипендије, социјалну и здравствену заштиту, пензијско и 
инвалидско осигурање и регулисање војне обавезе. 
 

Члан  19. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, чиме престаје да важи Одлука о накнадама за основне 
студије бр. 01-822 од 22. 03. 2022. године. 
 

 
                                           

         ДЕКАН 
 
                                Проф. др Небојша Раичевић, с.р. 


