
 

Тел: (018) 500-201, 500-203  

Факс: (018) 4523-747  

На основу члана 36. Правилника о мастер студијама, 

следеће  

  

  

  

  

1. Обавештава се јавност да су завршни мастер рад и Извештај Комисије за оцену и одбрану 

мастер рада под називом „Наркокриминал

студента мастер академских студија права на Правном факултету у Нишу, примљени дана 

20/10/2017. године и да се налазе у Библиотеци Факултета. 

2. Извештај и мастер рад доступни су, у року од 5 (пет) дана од дана истицања овог 

обавештења на огласну таблу Факултета, заинтересованим лицима у времену од 08,00 до 15,00 

сати сваког радног дана.  

3. Ово обавештење истаћи на сајт, огласну таблу Факултета и доставити Библиотеци. 

  

  

  

  

  

  

E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs 

 

 

Трг краља Александра 1

  

Универзитет у Нишу  

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ  

Бр. 02-2291/1  

20/10/2017. године 

  

На основу члана 36. Правилника о мастер студијама, Служба за наставу и студентска питања

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обавештава се јавност да су завршни мастер рад и Извештај Комисије за оцену и одбрану 

мастер рада под називом „Наркокриминал-откривање и сузбијање”, кандидата Мисојчић Сање, 

студента мастер академских студија права на Правном факултету у Нишу, примљени дана 

20/10/2017. године и да се налазе у Библиотеци Факултета.  

Извештај и мастер рад доступни су, у року од 5 (пет) дана од дана истицања овог 

тења на огласну таблу Факултета, заинтересованим лицима у времену од 08,00 до 15,00 

Ово обавештење истаћи на сајт, огласну таблу Факултета и доставити Библиотеци. 

  

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И 

СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs 

Трг краља Александра 11 18000 Ниш 

п. фах 122 

Служба за наставу и студентска питања даје 

Обавештава се јавност да су завршни мастер рад и Извештај Комисије за оцену и одбрану 

, кандидата Мисојчић Сање, 

студента мастер академских студија права на Правном факултету у Нишу, примљени дана 

Извештај и мастер рад доступни су, у року од 5 (пет) дана од дана истицања овог 

тења на огласну таблу Факултета, заинтересованим лицима у времену од 08,00 до 15,00 

Ово обавештење истаћи на сајт, огласну таблу Факултета и доставити Библиотеци.  

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И 

СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

mail: pravni@prafak.ni.ac.rs 


