
 
              Универзитет у Нишу 
              ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ  24. 11. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о преосталим местима за упис у прву годину мастер академских студија 

права за школску 2016/2017. годину 
 

На Правном факултету Универзитета у Нишу у току је продужени други уписни 
рок за упис на прву годину мастер академских студија. За овај уписни рок школске 
2016/2017. године је преостало:  

- 56 места за студенте који се сами финансирају на општем смеру и 
- 34 места за студенте који се сами финансирају на смеру унутрашњих 

послова. 
Заинтересовани кандидати могу предати своје пријаве и потребну документацију 

у канцеларији Службе за мастер и докторске студије, сваког радног дана у термину од 
10.00 до 14.00 сати. 

 
Кандидат приликом пријаве подноси: 
 
1. оверену копију уверења/дипломе о завршеним основним студијама; 
2. образац пријаве на Конкурс (може се преузети са сајта или добити у Служби); 
3. додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима; 
/за кандидате који полажу претходни допунски или кавалификациони испит/ 
4. очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте; 
5. доказ о уплати накнаде за административне трошкове пријаве у износу од 

3.000,00 динара; 
6. Образац захтева за упис предмета (може се преузети са сајта или добити у Служби); 
7. Индекс (може се купити у књижари на Факултету); 
8. Два попуњена ШВ – обрасца (обрасци се налазе у Служби за мастер студије); 
9. Две фотографије величине 3,5 цм х 4,5 цм (фотографије НЕ лепити у индекс); 
10. 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 
100,00 динара, на рачун Правног факултета у Нишу, број 840-1734666-83 

11. Доказ о извршеној уплати школарине, на рачун Правног факултета у Нишу, број 840-
1734666-83  (у целости или прву рату у износу од 15.000,00 динара), и то оригинал уплатнице. 

 
Детаљније информације можете добити на телефоне: 

(018) 500 215 или 500 221 

 


