
НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАЊА ПИТАЊА О ПРОГРАМУ „ЗАВРШИТЕ ЗАПОЧЕТОˮ 

 

1. Шта је то програм „Завршите започетоˮ? 

Програм „Завршите започетоˮ је програм подстицајних мера који  је Правни 
факултет Универзитета у Нишу покренуо како би студентима који су уписали Правни 
факултет пре 2008. године олакшао да заврше започете студије. 

Замишљен је тако да Факултет организује: 

‐  два пута по три часа предавања из предмета које студенти сами одаберу 
попуњавањем одговарајућег обрасца који могу наћи на сајту Факултета и уплатом 
накнаде од 10.000,00 по изабраном предмету; 

‐ два термина консултација у просторијама факултета у трајанњу од једног школског 
часа; 

‐ два термина консултација преко ZOOM платформе у трајању од једног школског 
часа; 

‐ полагање испита из најмање три приближно подједнака дела без ограничења 
временског важења положеног дела/делова испита; 

 

Планирано је да се предавања и консултације одрже током месеца децембра 2022. 
године и јануара 2023. године и евентуално у првој половини фебруара уколико не буде 
могућности да ове активности буду реализоване у децембру и јануару. Приликом 
прављења распореда настојаће се да се не преклапају термини предавања и консултација 
студената који су изабрали већи број предмета, али Факултет не може гарантаовати да 
таквих преклапања неће бити. 

Предуслов за приступање програму је регулисање статуса студента за школску 
2022/23. годину. 

Статус се регулише уплатом од 4.000,00 односно 5.000,00 динара, у зависности од 
преосталог броја испита, уплатом обавезног осигурања студената у износу од 56,86 динара 
и попуњавањем обрасца који се може пронаћи на сајту факултета на линку 
http://www.prafak.ni.ac.rs/obrasci-i-uputstva-oas-prava.html 
 

3. Да ли ће бити могуће да се пријави на програм „Завршите започетоˮ након 30. 11. 
2022. године? 

Биће могућа пријава на програм и након 30. 11.  2022. године, с тим што ће ти 
студенти моћи да користе само подстицајне мере мере које још увек нису реализоване 
(нпр., уколико су већ одржана предавања из изабраног предмета она неће бити поново 
држана, али студнет има право на парцијално полагање испита). 

 



4. Да ли сам у обавези да долазим на предавања и консултације? 

Студенти нису у обавези да долазе да предавања и консултације, али се 
препоручује да то чине јер на тим облицима наставе могу добити потребна разјшњења у 
вези са испитном материјом и конкретним мерама за спровођење подстицајних мера на 
датом предмету. 

 

5. Да ли морам да одаберем све предмете који су ми остали до дипломирања? 

Студенти сами бирају за које ће предмете користити подстицајне мере. Могу 
изабрати све преостале предмете, или само неке од њих. 

 

6. Каква је динамика плаћања новчаних накнада за програм подстицајних мера? 

Студент може одабрати да плати целокупан новчани износ за све изабране 
предмете одједном или у више рата. Уколико студент изабере плаћање у ратама, динамика 
зависи од броја изабраних предмета, с тим да је износ једне рате 20.000,00 динара. На 
пример, уколико је студент изабрао пет предмета, динамика је следећа: 
- прва рата од 20.000,00 динара плаћа се приликом предаје пријаве на програм; 

- друга рата од 20.000,00 динара плаћа се до 15.01.2022. године; и 

- трећа рата од преосталих 10.000,00 плаћа до 28.02.2022. године. 
 

 

7. Где могу наћи информације о програму „Завршите започетоˮ и терминима 
предавања и консултација? 
 

Потребне информације можете наћи на сајту Факултета и на Google учионици које 
ће бити отворене за сваки од изабраних предмета, као и од наставника током предавања и 
консултација. На сајту Факултета налази се и Упутство за употребу  Google учионице и 
Упутство за употребу  ZOOM апликације за online консултације.  

Одређене информације могу се добити и слањем питања на адресу 
evidencija@prafak.ni.ac.rs  или позовом на број телефона 018 500 277.  

 
 
8. До када ће трајати програм? 

Програм ће бити организован и наредне школске године уколико буде било 
довољно заинтересованих студената и уколико Закон о високом образовању буде 
продужио рок за завршетак студија студентима уписаним пре 2008. године. Уколико 
следеће школске године појединим предметима буде пријављен мањи број студената, за те 
предмете неће бити организована предавања. 


