
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ СТИЦАЊА  

ДИПЛОМЕ ВИШЕ ШКОЛСКЕ СПРЕМЕ И  

СТРУЧНОГ НАЗИВА ПРАВНИК 

Члан 1. 

Студент који се определи за стицање дипломе више школске спреме мора да 
положи све испите I и II године студија, предвиђене наставним планом 
Статута Правног факултета из 2002. године, испите из предмета Управно 
право Радно право и два општеобавезна предмета са III или IV године 
студија, по свом избору. . 

Члан 2 .  
 

 . 

Захтев за стицање дипломе више школске спреме студент може поднети 
најраније после уписа трећег семестра. 
Захтев за стицање дипломе више школске спреме могу поднети и студенти 
III или IV године студија и апсолвенти (без обзира кад су уписали факултет 
и колико су испита положили). 

Члан 3. 

Захтев за стицање дипломе више школске спреме могу поднети само они 
студенти који су претходно извршили упис или обнову школске године. Ова 
одредба не односи се на апсолвенте. 

Члан 4. 

Одлука о одобрењу захтева за стицање више школске спреме важи две 

године. 
Студент који не стекне диплому у року предвиђеном ставом 1. овог члана  

мора да обнови захтев за стицање више школске спреме. 



Члан 5. 

Испите из предмета предвиђених за стицање дипломе више школске 
спреме (Управног права, Радног права и два предмета по избору са III или 
IV године студија), студент може полагати уколико је положио све испите са 
I и II године студија и ако је уписао III годину студија. 

Члан 6. 

Испите из претходног члана студент полаже према редоследу који сам  

одреди. 
Наведене испите студент пријављује у редовним и апсолвентским испитним 

роковима. 

Члан 7. 

Апсолвенти који су тај статус стекли пре промене наставног плана 1993 
године и од тада нису полагали испите сносе трошкове студија за прелазак 
на нови наставни план. 

Члан 8. 

Студент који је стекао диплому више школске спреме може наставити 
студије, према наставном плану основних студија, до окончања студија и 
стицања високог образовања и стручног назива дипломирани правник, у 
складу са одредбама Статута. 
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