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ОБАВЕШТЕЊЕ O УПИСУ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ 
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023. ГОДИНИ 
- ПРВИ УПИСНИ РОК - 

 
 Упис кандидата вршиће се од 02. новембра, након објављивања коначне ранг листе. 
Кандидати чије се студирање финансира из буџета уписују се најкасније до 04. новембра 2022.г. од 
10,30 до 14,00 часова, а кандидати који су стекли статус самофинансирајућег студента на 
докторским академским студијама права, уписиваће се и 05.новембра 2022.г.од 10,30 до 13,00 
часова. 
 Уколико неки од кандидата који су стекли право да се упишу на терет буџета (налазе се на 
коначној ранг листи од 1. до 3. места), одустану од уписа на Факултет, право да се упишу на терет 
буџета стичу кандидати који се налазе „ испод црте“, почев од кандидата који се налази на 4. месту 
коначне ранг листе,под условом да се ти кандидати, 04.новембра 2022.године (петак), у 14,00 
часова појаве на прозивци испред Службе за докторске и мастер студије.Упис студената НА ТЕРЕТ 
БУЏЕТА завршава се 04.11.2022.г. у 14,00 часова. 
 Кандидат је обавезан да приликом уписа на докторске академске студије права поднесе 
следећу документацију: 

1. индекс  
2. два попуњена ШВ – обрасца – (обрасци се добијају у књижари), 
3. две фотографије величине 3,5 цм х 4,5 цм, 
4. образац за студенте који први пут уписују докторске академске студије (налази се на 

сајту Факултета), 
5. уколико студент није у радном односу подноси и доказ о извршеној уплати накнадена 

име обавезног осигурања студената у висини од 56,86 динара, на рачун Правног факултета у 
Нишу, број 840-1734666-83 (молимо Вас да уплатите тачно наведен износ), 

6. доказ о извршеној уплати школарине, и то оригинал уплатнице. 
 
Школарина за упис студената на докторске академске студије права у школској 2022/2023. 

години износи 125.000,00 динара. Уплату школарине је потребно извршити на рачун Правног 
факултета у Нишу, број 840-1734666-83. 
 Школарина се може платити и у 7 (седам) месечних рата. Прва рата се плаћа приликом уписа 
и износи 18.000,00 динара.  

Минималан број бодова које самофинансирајући студент може уписати је 37 ЕСПБ. 
Студент који студира уз рад, при упису одговарајуће године студија опредељује се, у складу 

са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ. 
 Оригинали уплатница се достављају Служби.  
 Приликом уплате друге, треће, четврте, пете, шесте и седме рате, студенти су дужни да у 
позив на број упишу број индекса. 

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 
 

 


