
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Мастер академске студије 

21. 12. 2021. 

 

     
       
         Кандидати који су стекли право на упис након положеног претходног 
допунског испита, могу уписати мастер академске студије до 24. децембра од 
10.30 до 14.00 часова у просторији Службе за докторске и мастер студије 
  

Кандидат је обавезан да приликом уписа поднесе следеће: 

1. Картончић са бројем пријаве који је добио приликом пријаве на конкурс; 
Образац захтева за упис предмета-2021*(може се преузети са сајта или добити у књижари 

факултета); *Приликом уписа мастер академских студија права на општем смеру,студент се 

опредељује за два предмета  из одговарајуће  уже научне области са изборне листе број 1 и три 
предмета са изборне листе број 2. Приликом уписа мастер академских студија права на смеру 
унутрашњих послова, студент се опредељује за један предмет из изборне групе А,  један 
предмет из изборне групе Б и три изборна предмета са листи изборних предмета, и то по један 
предмет са сваке од три изборне листе предмета (изборне листе број 1, 2 и 3). Приликом уписа 
мастер академских студија права на смеру информационих технологија, поред два обавезна 
предмета, студент бира по један изборни предмет са сваке од  три изборне листе. 

2.  Индекс (може се купити у књижари на Факултету); 

3. Два попуњена ШВ – обрасца (обрасци се добијају у књижари факултета);  

4. Две фотографије величине 3,5 цм х 4,5 цм; (НЕ лепити фотографије) 

5. 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 86,40 динара, на рачун Правног факултета у Нишу, број 840-
1734666-83; 

6. Самофинансирајући студенти  достављају и доказ о извршеној уплати 
школарине (у целости или прву рату у износу од 15.000,00 динара.), и то оригинал 
уплатнице.  

Школарина за упис студената на мастер академске студије права у школској 2021/2022. 
години износи 105.000,00 динара. Уплату школарине извршити на рачун Правног 
факултета у Нишу, број 840-1734666-83. Самофинансирајући студенти могу да плате 
школарину и у 7 (седам) рата.  

 
 

 

Служба за наставу и студентска питања 
Мастер студије 018/500-215 

 


