
 

 

  

Универзитет у Нишу 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

 

13.11.2015. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ O УПИСУ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ 

 

 

       Упис кандидата вршиће се у периоду од 16. до 18. новембра 2015. године у времену од 

10,00 до 14,00 сати.  

 

       Кандидат је обавезан да приликом уписа на докторске академске студије права поднесе 

следеће: 

1. индекс (може се купити у књижари Факултета) 

 

2. два попуњена ШВ – обрасца – (обрасци се добијају уз индекс) 

 

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 накнаде на 

име обавезног осигурања студената у висини од 100 динара, на рачун Правног факултета 

у Нишу, број 840-1734666-83 

 

6. доказ о извршеној уплати школарине, и то оригинал уплатнице 

      Школарина за упис студената на докторске академске студије права у школској 

2015/2016. години износи 125.000,00 динара. Уплату школарине извршити на рачун 

Правног факултета у Нишу, број 840-1734666-83. 

      Школарина се може, такође, платити у 7 (седам) једнаких месечних рата.  

 Студенти докторских студија права у школској 2015/16. години уписују предмете и 

друге наставне обавезе у складу са студијским програмом. 

Самофинансирајући студенти уписују онолико обавеза колико је потребно да остваре 

најмање 37 ЕСП бодова
∗

, и у складу са тим плаћају школарину (накнада за 1 ЕСП бод 

износи 2.083,00 динара). Школарина се може платити  и у 7 (седам) једнаких месечних 

рата. 

∗ Уколико студенти имају намеру да се наредне школске године рангирају у оквиру броја 

студената чије школовање се финансира из буџета, они морају уписати и испунити 

обавезе које доносе потребан број ЕСП бодова прописан Законом о високом образовању. 

      Оригинали уплатница се према предвиђеној динамици достављају Служби.  

      Приликом уплате друге, треће, четврте, пете и шесте рате, студенти су дужни да у   

позиву на број упишу број индекса.  

 

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 



 
 


