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ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У II  УПИСНОМ РОКУ 2013. ГОДИНЕ 

I. Упис примљених кандидата вршиће се 12, 13, и 16. септембра од 10,00 до 14,00 часова 
II. Кандидат је обавезан да приликом уписа на шалтеру Службе за наставу и студентска 

питања поднесе следеће: 
1. Картончић са бројем пријаве који је добио приликом пријаве на конкурс; 
2.  Уколико је кандидат приликом пријављивања поднео оверене фотокопије докумената, 

дужан је да приликом уписа достави оригинале;  
3.  Два попуњена ШВ – обрасца (обрасци се могу купити у књижари на Факултету);  
4. Индекс (може се купити у књижари на Факултету);  
5. Две фотографије величине 3,5 цм х 4,5 цм; 
6. Доказ о извршеној уплати накнаде на име обавезног осигурања студената у висини од 

100 динара, на рачун Правног факултета у Нишу, број 840-1734666-83; 
7. *Самофинансирајући студенти  достављају и доказ о извршеној уплати школарине, и 

то оригинал уплатнице.  
Школарина за упис студената на основне академске студије права у школској 2013/2014. 
години износи 80.000,00 динара. Уплату школарине извршити на рачун Правног 
факултета у Нишу, број 840-1734666-83.  
Студент може платити школарину и у 7 (седам) рата, по следећој динамици: 

Рата Термин Износ 

Прва рата приликом уписа 20.000,00 динара 

Друга рата до 07. 11. 2013. године 10.000,00 динара 

Трећа рата до 12. 12. 2013. године 10.000,00 динара 

Четврта рата до 20. 02. 2014. године 10.000,00 динара 

Пета рата до 20. 03. 2014. године 10.000,00 динара 

Шеста рата до 17. 04. 2014. године 10.000,00 динара 

Седма рата до 20. 05. 2014. године 10.000,00 динара 

НАПОМЕНА: 

Код уплата прве рате, уплатнице се морају предати Служби за наставу и студентска 
питања. Приликом уплате свих каснијих рата, уплатницу обавезно попунити у складу 
са  Упутством за плаћање обавеза Факултету, које можете наћи на огласним таблама 
и сајту Правног факултета у Нишу (www.prafak.ni.ac.rs). Уплатнице попуњене у складу 
са наведним Упутством, студенти не треба да предају Служби за наставу и студентска 
питања, већ их чувају код себе. 

Служба за наставу и студентска питања 
 

 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/obavestenja/uputstvo_za_placanje_ST_obaveza_jun2013.pdf
http://www.prafak.ni.ac.rs/
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