
 

  

Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 19.10.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Студенти који уписују 2, 3. и 4. годину основних академских студија права школске 

2016/17. године, у својству САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ студената, то могу учинити од 21. до 
25. октобра 2016. године, на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, од 09 до 14 сати, и то 
на следећи начин:     

      – студенти који уписују 2. годину – 21.10.2016. године, 
      – студенти који уписују 3. годину – 24.10.2016. године, 
      – студенти који уписују 4. годину – 25.10.2016. године. 

 
Студенти који полажу испит у ванредном октобарском испитном року (октобар III), могу 

се уписати као самофинансирајући студенти до 07.11.2016. године.  
 

Потребна документација: 
 2 попуњена ШВ обрасца,  

 2 попуњена Уговора о студирању на основним академским студијама (обрасци се 
добијају у књижари на Факултету), 

 анкетни лист којим се студент опредељује за изборне предмете/групу (само за студенте 
3. године који студирају по програму из 2011. године – одабир предмета се врши 
искључиво предајом анкетног листа, није могућ одабир путем електронског сервиса),  

 анкетни лист за студенте 4. године студија, којим се опредељују за страни језик, 
 доказ о извршеној уплати прве рате школарине у износу од 20.000,00 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 100,00 
динара. 

 
Уплата школарине се врши према следећој динамици: 

Рата Термин Износ 

Прва рата приликом уписа 20.000,00 динара 

Друга рата до 25. 11. 2016. године 10.000,00 динара 

Трећа рата до 25. 12. 2016. године 10.000,00 динара 

Четврта рата до 25. 02. 2017. године 10.000,00 динара 

Пета рата до 25. 03. 2017. године 10.000,00 динара 

Шеста рата до 25. 04. 2017. године 10.000,00 динара 

Седма рата до 25. 05. 2017. године 10.000,00 динара 
 

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

 

                                                                   СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 


