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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

26. 10. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГУЛИСАЊУ СТАТУСА СТУДЕНАТА МАСТЕР
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
I.

II.

Студенти који нису испунили своје обавезе у 2017/2018. школској години,
могу регулисати статус за школску 2018/2019. годину, у периоду од 29. 10. до
09. 11. 2018. године, у просторијама Службе за докторске и мастер студије у
термину од 10,00 до 14,00 часова.
Студенти су обавезни да приликом регулисања статуса поднесу следеће:
1. Индекс;
2. Образац захтева за упис предмета*(може се преузети са сајта или добити

у служби);
3. Два попуњена ШВ – обрасца (обрасци се налазе у Служби за мастер студије);
4. Уколико студент не приложи потврду да је у радном односу, дужан је да
поднесе доказ о извршеној уплати накнаде на име обавезног осигурања
студената у висини од 150 динара, на рачун Правног факултета у Нишу,
број 840-1734666-83;
5. Доказ о извршеној уплати школарине (у целости или прву рату у износу
од 10.000,00 динара), и то оригиналну уплатницу.
Школарина за регулисање статуса студената на мастер академским студијама
у школској 2018/2019. години износи:
- за поновни упис завршног мастер рада 26.250,00 динара.
- за поновни упис предмета или СИР-а, 900,00 динара по ЕСПБ.
- за први упис предмета 1.750,00 динара по ЕСПБ. /уколико се студент опредељује за
нови предмет./

Студенти могу да изврше уплату школарине и у 3 (три) рате. Прва рата у
износу од 10.000,00 динара приликом регулисања статуса, друга рата у износу
од 10.000,00 динара до 26. 12. 2018. године, трећа рата односно остатак до
краја јануара 2019. године.
Уколико студент пријави завршни мастер рад пре истека предвиђених
рокова, дужан је да преостали износ школарине уплати најкасније до
предаје коначне верзије рада за одбрану.
Обавезно је достављање оригиналних уплатница Служби у предвиђеним
роковима.
Уплату школарине извршити на рачун Правног факултета у Нишу, број
840-1734666-83 /позив на број: М А S /

