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Република Србија 

Универзитет у Нишу 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Број:  01-2566 

20.10.2021. године 
 

 

  На основу члана 38 Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета у Нишу" 

бр. 278/20), декан  Правног факултета у Нишу доноси 

 

О Д Л У К У 
о накнадама на основним струковним студијама права 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  1. 

 Овом Одлуком утврђују се основи и висине накнада које плаћају студенти и заинтересована 

лица за услуге на основним струковним студијама права. 

 

Члан  2. 

 Лица која конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија права, 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 основне 

струковне студије права плаћају накнаду у износу утврђеном посебном одлуком о организовању и 

цени коштања припремне наставе. 

 Странци који конкуришу за упис на основне струковне студије права, за проверу знања српског 

језика плаћају накнаду у износу од 2.000 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 950 динара. 

 

 

II  ШКОЛАРИНА И НАКНАДЕ  

Члан  6. 
 

1. Школарина за упис студијског програма износи ......................................................................... 
(1.037,50 динара за 1 уписани ЕСПБ); 

62.250 динара 

     Приликом уписа студенти плаћају прву рату у износу од 22.250 динара, док се износ 

преостале школарине плаћа у четири рате по 10.000 динара 

2. Студент који није положио испите из предмета које је уписао у текућој години, поново 

уписује те предмете у наредној школској години по цени ЕСПБ од 700 динара. 
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Члан  7. 

Пријава испита у редовним испитним роковима 
 

1. Прве три пријаве испита из први пут уписаног предмета..................................................................... 0 динара; 

2. Четврта и свака наредна пријава испита из први пут уписаног предмета....................................... 750 динара; 

3. Прве три пријаве испита из поновно уписаног предмета.................................................................  500 динара; 

4. Четврта и свака наредна пријава испита из поновно уписаног предмета........................................ 750 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 рачуна се почев од пријаве за први испитни рок у новој школској години. 

 

Члан  8. 

Пријава испита  у ванредним испитним роковима 
 

За пријаву испита у ванредним роковима сви студенти плаћају 1.450 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. 

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 ............................1.450 динара; 

- наканда у редовним роковима за студенте који плаћају испит увећава се за......................... 950 динара;  

- накнада у ванредним роковима за све студенте увећава се за ................................................. 450 динара.  

 

III   ШКОЛАРИНА И НАКНАДЕ 

  ЗA СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ 
Члан 9. 

 

 Школарина за упис студијског програма износи.........................................................................  800 EUR  

(13,33 EUR 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. 

 
IV НАКНАДЕ ЗА ОСТАЛЕ УСЛУГЕ   

Члан  10. 
Сви студенти плаћају следеће накнаде: 

1. за издавање исписнице: 

- за студенте са уписане прве године основних струковних студија........................................................

- за студенте са уписане друге године основних струковних студија..............................................................

- за студенте са уписане треће године основних струковних студија.................................................

 

2.000 динара; 

3.000 динара; 

4.000 динара; 

2. за издавање уверења о положеним испитима: 

- до 10 положених испита...................................................................................................................... 

- за 11. и сваки наредни положени испит, по предмету..................................................................... 

3. за издавање нестандардних уверења ..............................................................................................     

4. за издавање дупликата индекса……………....…....………………………..…….......................... 

5. за издавање оверене копије студијског програма ........................................................................ 

6. за издавање оверене копије силабуса, по предмету...................................................................... 

 

1.000 динара; 

100 динара; 

  1.000 динара;   

 4.000 динара; 

 1.000 динара; 

1.000 динара; 

7. за издавање докумената на реверс:  

 - до 7 дана …………………………….....................................……………………………… 500 динара; 

 - дуже од 7 дана ……………………………....................……….................……………….. 1.000 динара; 

8. за поновно стицање статуса студента............................................................................................. 

9. за издавање уверења о звању струковни правник 

 1.500 динара; 

3.000 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. 
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Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања. 

 

              Члан 12. 

О спровођењу одлуке стараће се Служба за наставу и студентска питања. 

 

                                        Члан 13. 

Одлуку доставити: Служби за наставу и студентска питања, Служби за материјално-финансијско 

пословање и архиви. 

 

           

 

              ДЕКАН 

 

                                                    Проф. др Горан Обрадовић, с.р. 


