Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА У I УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ
2022/23. ГОДИНУ

I Упис примљених кандидата вршиће се 05, 06, 07, 08, 09. јула од 10.00 до 14.00 сати.
II Кандидати који су стекли право уписа на терет буџета упис морају да заврше
НАЈКАСНИЈЕ до 09.07.2022 у 14.00 сати.

III Уколико неко од кандидата ко је стекао право да се упише на терет буџета
(налази се на коначној ранг листи од 1. до 282. места), одустане од уписа на
Факултет, право да се упишу на терет буџета стичу кандидати који се налазе „испод
црте“, почев од кандидата који се налази на 283. месту коначне ранг листе и тако
редом, под условом да се ти кандидати 09. јула 2022. године (субота), у 14.00
часова појаве на прозивци испред Службе за наставу и студентска питања (I спрат
Факултета).
IV Кандидат је обавезан да приликом уписа Служби за наставу и студентска питања
поднесе следећа документа:
1.
Уколико је кандидат приликом пријављивања поднео фотокопије докумената,
дужан је да приликом уписа донесе оригинале;
2.
Два попуњена Уговора о студирању на основним академским студијама
(попуњавају их самофинансирајући студенти, а обрасци се добијају у књижари на
Факултету приликом куповине индекса и ШВ-образаца);
3.
Два попуњена ШВ обрасца (преузимају се у књижари Правног факултета);
4.
Сагласност за прикупљање и обраду података о личности (преузима се у
књижари Правног факултета)
5.
Индекс (купује се у књижари Правног факултета);
6.
Две фотографије величине 3,5 цм х 4,5 цм (једну фотографију залепити у
индекс, не лепити фолију преко фотографије);
7.
Доказ о извршеној уплати накнаде на име обавезног осигурања студената
у висини од 56,86 динара, на текући рачун Правног факултета у Нишу, број 8401734666-83;
8.
Доказ о извршеној уплати накнаде на име регулисања статуса студента у
школској години, у износу од 1.000,00 динара, на текући рачун Правног факултета
у Нишу, број 840-1734666-83;
9.
*Самофинансирајући студенти достављају и оригинал уплатнице о
извршеној уплати школарине на текући рачун Правног факултета у Нишу, број
840-1734666-83. Школарина износи 86.000,00 динара, и може се уплатити одједном
или у 7 (седам) рата, по следећој динамици:

Рата

Термин

Износ

Прва рата

приликом уписа

20.000,00 динара

Друга рата

до 25. 09. 2022. године

16.000,00 динара

Трећа рата

до 25. 10. 2022. године

10.000,00 динара

Четврта рата

до 25. 11. 2022. године

10.000,00 динара

Пета рата

до 25. 12. 2022. године

10.000,00 динара

Шеста рата

до 25. 02. 2023. године

10.000,00 динара

Седма рата

до 25. 03. 2023. године

10.000,00 динара

НАПОМЕНА:
Приликом уплате прве и друге рате школарине, оригиналне уплатнице се предају
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 предају Служби за наставу и студентска питања, већ их чувају код себе.

Служба за наставу и студентска питања
 Буџетски студенти доносе две уплатнице:
1. за уплату накнаде на име обавезног осигурања студената и
2. за уплату накнаде за регулисање статуса студента,
* Самофинансирајући студенти доносе три уплатнице:
1. за уплату прве рате школарине (или целокупне школарине),
2. за уплату накнаде на име обавезног осигурања студената и
3. за уплату накнаде за регулисање статуса студента.
Оригинали свих ових уплатница предају се приликом уписа на шалтеру Службе за
наставу и студентска питања.

