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ОБАВЕШТЕЊЕ 
- за студенте који студирају по систему уписа предмета (бодова) –  

уписани од 2017/18 
 

 
 
Студенти основних академских студија права, који су уписали факултет школске 2017/18. године 

и касније, као и они студенти који су се определили за упис предмета, а школску 2022/23. годину 
уписују у својству САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ студената, морају то учинити у складу са 
Обавештењем о упису ЕСПБ (линк обавештења о ЕСПБ) у школској 2022/23. години и Одлуком о 
правилима уписа предмета на основним академским студијама, од 07. до 25. октобра 2022. године, на 
шалтеру Службе за наставу и студентска питања, од 10 до 14 часова.       
       

 Потребна документација: 
 

 2 попуњена ШВ обрасца,  
 2 попуњена Уговора о студирању, 
 сагласност за прикупљање и обраду података о личности, 
 1 образац за упис предмета (бодова), 
 студенти су дужни да приликом регулисања статуса за школску 2022/23. годину, одмах 

изврше одабир изборних предмета који се слушају у пролећном семестру 
 доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара*, 
 доказ о извршеној уплати накнаде на име регулисања статуса студента у школској години, у 

износу од 1.000,00 динара, 
 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 56,86 динара. 
 
 
*Остале рате школарине се плаћају сваког наредног месеца, до 25. у месецу, у износу од 10.000,00 
динара, осим последње рате која је једнака преосталом износу. Пример: за студента који плаћа 
школарину у износу од 65.888,00 динара, рате би изгледале овако: прва рата, приликом уписа – 
10.000,00 динара, друга рата, до 25. 11. 2022. године - 10.000,00 динара; трећа рата, до 25. 12. 2022. 
године - 10.000,00 динара; четврта рата, до 25. 01. 2023. године - 10.000,00 динара, пета рата, до 25. 
02. 2023. године - 10.000,00 динара, шеста рата, до 25. 03. 2023. године - 10.000,00 динара, седма рата, 
до 25. 04. 2023. године – преостали износ - 5.888,00 динара. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Све уплате врше се на рачун Правног факултета у Нишу број 840-1734666-83. 

 
 

Служба за наставу и студентска питања 

 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studenti/06Obavestenje-Uputstvo-o-upisu-ESPB-2022.pdf

