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Табела 1. 

Име и презиме кандидата/киње

Пребивалиште (место, улица и број)

Број телефона

E-mail адреса

Број личне карте
Број индекса 
(само ако сте студент постдипломски студија ПФУУБ)
Број индекса 
(само ако сте завршили основне академске студије на 
ПФУУБ)

Уколико ће плаћање вршити правно лице (или предузетник) за предрачун је потребно попунити, осим 
табеле 1. и табелу 2.

Табела 2. 
Пун назив правног лица 
(предузетника)
Адреса правног лица или 
предузетника (место, улица и број)

Број телефона

E-mail адреса

Порески идентификациони број (ПИБ)

Печат и потпис овлашћеног лица

Плаћање семинара врши се према важећим Накнадама Факултета по средњем курсу НБС на дан уплате уз 
могућност измирења обавезе у три месечне рате:

1. рата: до 19. фебруара 2016. године
2. рата: до 19. марта 2016. године
3. рата: до 20. априла 2016. године



Накнада за похађање курса за полагање правосудног испита:

1. 400 евра, осим за полазнике за које је прописана друга цена.
2. 300 евра за студенте који су дипломирали на Правном факултету Универзитета УНИОН у Бео-

граду и студенте који нису дипломирали на овом факултету, али су уписали докторске студије
на њему.

3. 100 евра за студенте који су дипломирали на Правном факултету Универзитета УНИОН у Бео-
граду и уписали мастер или специјалистичке студије, али нису измирили у целости школарину
за мастер или специјалистичке студије до дана почетка предавања на Курсу, као и за студенте
који су дипломирали на Правном факултету Универзитета УНИОН у Београду и усписани су на
овом факултету на магистарске студије или ради одбране доктората.

4. без обавезе плаћања накнаде за студенте који су дипломирали на Правном факултету Универ-
зитета УНИОН у Београду и уписали мастер или специјалистичке студије за које су измирили
обавезе плаћања школарине до почетка предавања на Курсу, као и за студенте који су дипло-
мирали на Правном факултету Универзитета УНИОН у Београду и усписани су на докторске
студије без обзира на то да ли су измирили обавезу плаћања школарине, запослене на овом
факултету и запослене у доо Параграф ЦО.

Факултет је дужан да организује обуку (планирани број часова предавања) у складу са планом и про -
грамом Семинара.

Ова пријава има функцију уговора закљученог између полазника семинара и Правног
факултета Универзитета Унион.

Полазник семинара  За Факултет

______________________________ ___________________
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