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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о јануарско-фебруарском испитном року  

(пријава испита из првог семестра) 
 

   Јануарско-фебруарски испитни рок на мастер академским студијама 
организује се у периоду од 01. до 14. фебруара 2023. године. 
 
   Пријава испита врши се од 10. до 14. јануара 2023. године, на посебним 
обрасцима који се могу преузети са Интернет странице Факултета за мастер 
студије, у оквиру апликације „ОБРАСЦИ“- ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА. 
   Пријављивање испита врши се прослеђивањем попуњене електронске верзије 
поменутог обрасца на адресу  master@prafak.ni.ac.rs или непoсредном предајом 
попуњеног обрасца у канцеларији за докторске и мастер студије, сваког радног 
дана (у времену од 10,30 до 14,00 сати). 
    Приликом пријаве испита са Кривично-правне и Правно-теоријске 
катедре на оба смера мастер студија (општи и смер унутрашњих послова) 
студенти у пријави треба да изаберу испитивача, уколико је на изабраном 
предмету предвиђено више испитивача, као и на предметима Посебно управно 
право, Институције локалне самоуправе, Јавна управа и Полицијско право.  
      На смеру Право и информационе технологије, обрасцем пријаве за испит 
је предвиђено на којим предметима студент бира испитивача (наставника). 
     
   - Пријава студијског истраживачког рада врши се на тај начин, што се уз 
обазац пријаве, истовремено доставља и рад у 2 примерка (меко коричена са 
спиралом), са потписаном саглaсношћу професора. 
 

    - Право полагања испита у јануарско-фебруарском испитном року, имаће 
студенти који уплате и доставе уплатницу за јануарску рату школарине у 
школској 2022/2023. години нјакасније до 25.01.2023. године. 
    Прва пријава испита се не плаћа. 
     - Студент који након првог пријављивања испита не положи испит, 
одустане или се не појави на испиту, сваки следећи пут приликом пријаве 
тог испита плаћа накнаду у износу од 2.000,00 динара, у складу са Одлуком  
о накнадама на мастер студијама. 
     Термини одржавања испита биће објављени на Интернет страници 
Факултета, на линку за мастер студије. 
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