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1. Организује се припремна настава за полагање пријемног испита 

кандидата за упис у прву годину основних академских студија права школске 
2011/2012. године за наставне предмете Српски језик и Историја (пријемни испит 
спроводи се према плану и програму за гимназије). 
 

2. Пријаве за слушање припремне наставе могу се поднети на шалтеру 
Службе за наставу и студентска питања, почев од 27. априла 2011. године. 
 

3. Припремна настава биће изведена у два термина, са истим фондом 
часова (40): 

а) радним данима од понедељка до петка, и то: 06. - 10. јуна 2011. године и 
13. – 17. јуна 2011. године, (2х20 часова по предмету) 

б) викендом – суботом и недељом, и то: 11. - 12. јуна 2011. године и 18. - 19. 
јуна 2011. године (2х5 часова дневно). 
 Приликом подношења пријаве кандидати се опредељују за један од ова два 
начина извођења припремне наставе.  
 

4. Кандидати имају могућност да се определе за слушање припремне наставе 
и само из једног предмета. 
 

5. Накнада за припремну наставу износи 8.000 динара (2 пута по 4.000), с 
тим што је могућа уплата у две рате – прва рата приликом пријаве, a друга рата 
најкасније до почетка припремне наставе. 
 

6. Кандидати за упис могу да преко WEB сајта Факултета 
http://www.prafak.ni.ac.rs добију све потребне информације о условима за упис и 
резултатима са пријемног испита. 
 

7. Пријављивање за припремну наставу вршиће се у Служби за наставу и 
студентска питања у времену од 11 до 14 сати. 
 Приликом пријављивања потребно је приложити доказ о уплати наведене 
накнаде на жиро рачун Правног факултета у Нишу бр. 840-1734666-83. Није 
неопходно лично пријављивање.  
 

Контакт телефони: 018/ 4258-301,  018/ 4258-302. 


