
  

Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

 
06.10.2022. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
за студенте основних академских студија права уписанe 

школске 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. 
и 2014/15 године  

           
На основу одлуке декана број 01-2872 од 06.10.2022. године, а у складу са дописом Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја РС, број 612-00-01346/2/2020-06 од 20.09.2022. године, студенти 
уписани  школске 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. и 2014/15. године, могу, на лични 
захтев, у школској 2022/23. години задржати статус студента и наставити студије по започетом студијском 
програму, условима и правилима студија. 

 
Регулисање статуса за школску 2022/23. годину, за ову категорију студената, вршиће се од 07. 

октобра до 25. октобра 2022. године, у периоду од 10 до 14 сати. Студенти на шалтер Службе за наставу и 
студентска питања достављају следећа документа: 

 
I СТУДЕНТИ КОЈИ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ ГОДИНУ СТУДИЈА 
 
1. Образац захтева за продужење статуса без реуписа (преузима се на скриптарници факултета или на 

сајту), 
2. Доказ о уплати 2.000,00 за задржавање статуса студента, 
3. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 20.000,00 динара, 
4. Доказ о извршеној уплати накнаде, на име регулисања статуса студента у школској години, у 

износу од 1.000,00 динара, 
5. 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 56,86 динара, 
6. 2 попуњена ШВ обрасца. 
 
II СТУДЕНТИ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ СТУДИЈА 
 
1. Образац захтева за продужење статуса без реуписа (преузима се на скриптарници факултета или на 

сајту), 
2. Доказ о уплати 2.000,00 за задржавање статуса студента, 
3. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 11.500,00 динара, 
4. 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 56,86 динара, 
5. 2 попуњена ШВ обрасца. 
 
III СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОДСЛУШАЛИ IV ГОДИНУ СТУДИЈА 
 
1. Образац захтева за продужење статуса без реуписа (преузима се на скриптарници факултета или на 

сајту), 
2. Доказ о уплати 2.000,00 за задржавање статуса студента, 
3. Анкетни лист за продужење статуса студента четврте године, 
4. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00, 
5. 2 попуњена ШВ обрасца. 
6. 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 56,86 динара. 
 

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 


