
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
ПОДСТИЦАЈНИ ПРОГРАМ „ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО“ 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ПРОГРАМ 
 

ПОДАЦИ О СТУДЕНТУ 
 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ___________________________________________________________ 

БРОЈ ИНДЕКСА ____________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН/МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН_____________________________________________ 

ИМЕЈЛ АДРЕСА____________________________________________________________ 

 
 
 

 ПРЕДМЕТИ КОЈЕ БИРАМ 
    (заокружити редни број предмета) 

 
 

I година II година III година IV година 

1. Увод у право 1. Радно право 1. Породично право 1. Привредно право  
( Трговинско право)* 

2. Уставно право 2. Кривично право 2.Облигационо право 2. Међународно 
привредно право 

(Међународно 
трговинско право)* 

3. Историја државе и 
права ( Општа и 

Национална правна 
историја)* 

3. Увод у грађанско право 
и Стварно право ( 
Грађанско право и 
друштвена својина)* 

3. Кривично процесно 
право са 

криминалистиком 
(Кривично процесно 

право)* 

3. Међународно приватно 
право 

4.Социологија 
(Марксизам и 
социјологија)* 

4. Управно право 4. Судска медицина и 
психијатрија (Правна 

медицина)* 

4. Грађанско процесно 
право 

5. Политичка економија 
(Основи економије)* 

5. Финансије и 
финансијско право 

5. Међународно јавно 
право 

5. Криминологија са 
пенологијом 

(Криминологија, 
Пенологија)* 

6. Римско право 6. Самоуправно право 6. Наследно право 6. Право индустријске 
својине и Ауторско право 
(Ауторско право и право 
индустријске својине)* 

 7. Политички систем 7. Економска политика 
Југославије 

7. Арбитражно право 

 8. Економска политика 8. Финансијско право      
( Јавне финансије и 
финансијско право)* 

8. Философија права 

 9. Породично право 9. Наука о управљању са 
правном информатиком 

9. Основи права Европске 
уније 

    



    

НАПОМЕНА: Наведени предмети преузети су из наставних планова основних студија права на Правном 
факултету у Нишу из 1982, 1987, 1990, 1995, и 2003. године. Код предмета где стоји * подвући одговарајући; 
уколико неки предмет недостаје, дописати га. 

 

 
_____________________________ 

потпис студента 
 

 

ОБЈАШЊЕЊА 

Студенти бирају предмете за које желе да користе подстицајне мере уз плаћање накнаде од 10.000,00 
динара по предмету. 

Студенти који изаберу већи број предмета за које ће користити подстицајне мере, накнаду могу 
платити у више рата према следећој динамици: 

I рата - 20.000,00 динара- приликом предаје попуњеног обрасца  (доказ о уплати предаје се заједно са 
обрасцем на шалтеру Службе. Уколико студент шаље скениран образац, уз њега шаље и скен 
уплатнице). 

II рата- 20.000,00 динара (или преостали износ уколико је мањи) - до 25.01.2022. године. 

III рата- преостали износ преко 40.000,00 динара – до 28.02.2022. године. 

Накнада се уплаћује на жиро рачун Правног факултета 840-1734666-83. 

    
    
    

 
  
  
  

 


