ЦЕНОВНИК УСЛУГА
Испис са Факултета – 50 евра.
Издавање уверења о положеним испитима, по години студија са које су
испити, по 20 евра по години. Издавање уверења се не наплаћује када се издаје на
захтев државних органа или организација, као ни када издавање уверења тражи
студент за потребе: издавања визе, боравка или наставка школовања у
иностранству, ради остваривања права на издржавање или породичну пензију или
друге облике примања код којих се као услов захтева податак о положеним
испитима. У уверењу о положеним испитима, наводи се сврха у коју се уверење
издаје.
3. Кауција за узимање докумената на реверс – 100 евра. Кауција се враћа студенту,
ако узету документацију врати у року од 30 дана од дана узимања, а у супротном се
не враћа.
4. Захтев за издавање дупликата индекса – 50 евра. Износ се наплаћује приликом
подношења захтева, а дупликат индекса се издаје уз прилагање доказа да је
претходни индекс оглашен неважећим.
5. Молба за полагање испита пред комисијом – 35 евра.
6. Остале молбе – 10 евра, осим молбе за мировање статуса студента.
7. Трошкови уписа на Факултет – 50 евра.
8. Пријава на конкурс за упис на Факултет – 30 евра. Накнада обухвата комплетне
трошкове полагања испита опште информисаности и склоности праву и
утврђивања резултата.
9. Упис на II, III или IV годину – 10 евра. Накнада обухвата трошкове образаца и
осигурања.
10. Пријава на конкурс за упис на докторске студије – 20 евра.
11. Прелазак на студије «по Болоњи» на захтев студента - 300 евра. Накнада се не
наплаћује ако студент прелази на студије „по Болоњи“ због законске обавезе.
12. Издавање уверења о статусу студента – 30 евра. Ослобађа се обавезе плаћања,
уколико служи у сврху регулисања права из социјалног и здравственог осигурања,
права на пензију, стипендију, за визу, легитимацију ГСП, повластице у авио,
железничком и друмском саобраћају.
13. Накнада за условни упис – 300 евра.
14. Накнада за пријаву испита – 5 евра. Накнада се наплаћује за студенте којима
полагање испита није укључено у износ школарине и студенте у статусу мировања.
15. Поништење оцене добијене на испиту – 10 евра.
16. Промена испитног термина после почетка испитног рока – 10 евра.
17. Пријава испита после рока за пријаву – 10 евра.
18. Упис на специјалистичке, мастер и докторске студије – 50 евра.
19. Упис на II или III годину докторских студија – 10 евра.
20. Издавање уверења о дипломирању, дипломе и додатка дипломе на страном
језику – 30 евра.
21. Издавање копије плана и програма студија – 35 евра. Накнада се наплаћује по
захтеву, без обзира да ли се тражи копирање комплетног програма или само
појединих предмета.
22. Издавање уверења о дипломирању, дипломе и додатка дипломе – 30 евра, а за
студенте којима се не издаје додатак диполоме – 20 евра.
23. Издавање потврде са појединостима из студијског програма – 10 евра.
24. Нострификација дипломе – 500 евра по дипломи чија се нострификација тражи.
25. Убрзана нострификација дипломе – 200 евра.
26. Издавање дупликата дипломе – 50 евра.
27. Издавање дупликата додатка дипломе – 20 евра.
28. Пријава испита за студенте којима је остало до 2 испита – 40 евра.
29. Издавање дупликата уверења о дипломирању - 20 евра.
30. Накнада за полагање испита у случају условне нострификације – 30 евра по
ЕСП боду.
31. Полагање диференцијалног испита ради преласка на Правни факултет
Универзитета УНИОН у Београду – 50 евра по испиту.
Сви износи се плаћају у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате.
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