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Универзитет у Новом Саду 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ 

р а с п и с у ј е 

 

К О Н К У Р С 

за упис студената у прву годину основних академских студија 

у школској 2016/2017. години 

У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ 

 

 

1. Број слободних места за упис студената: 

На основне академске студије може се уписати укупно 304 студената, и то: 

- 3* студената чије се образовање финансира из буџета и 

- 301 самофинансирајућих студената. 

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

 

Студијски програм 

Буџетске листе 
Самофинанси-

рање 
Укупно 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 
I II III IV 

Права - Општи смер 0 0 0 2* 255 (+10*) 267 79.000 1.200 

Права - Смер 

унутрашњих 

послова 

0  0 0 1* 32 (+4*) 37 79.000 1.200 

Укупно 0  0 0 3* 287 (+14*) 
304 

  

3 301 
 

 
Буџетске листе: 

- I – основна буџетска листа 

- II – програм уписа студената са инвалидитетом 

- III – програм уписа припадника Ромске националне мањине 

- IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2015/2016. години средњу школу 

завршили у иностранству 

 
* Напомена: Број места резервисан за држављане Републике Србије који су у школској 2015/2016. години 

средњу школу завршили у иностранству, а којима до истека последњег дана првог конкурсног рока није издато 

решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. Уколико у другом уписном року овај број 

не буде попуњен, ова места ће се расподелити на уписане кандидате из првог уписног рока према редоследу на 

коначној ранг листи. 

 

2. Услови конкурисања: 

а) Општи услов: 

http://www.pf.uns.ac.rs/
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Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским образовањем у 

четворогодишњем трајању. 

 

б) Посебни услови: 
- Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) 

школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, 

укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована 

документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз 

потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених 

у иностранству. Приликом уписа кандидати су дужни да високошколској установи поднесу 

нострификована документа.  

- Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без 

нострификације уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску 

националну припадност потврђује изјавом овереном у суду или општини у којој живи. 

- Држављанин Србије који је у школској 2015/2016. години средњу школу завршио у 

иностранству, а коме до истека последњег дана првог конкурсног рока није издато 

решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за 

упис на студије у другом конкурсном року. 

 

Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм. 

 

3. Полагање пријемног испита: јединствен тест из Устава и права грађана и из Историје 

(литература за предмет Устав и права грађана: Славко Тадић, Устав и права грађана, Завод за 

уџбенике и наставна средства Београд, година издања 2011.; литература за Историју према 

наставном плану и програму гимназије). 

 

4. Конкурсни рокови: 

 

- пријављивање кандидата   1. и 2. септембар 2016. године 

(од 8,00 до 14,00 сати) 

- полагање пријемног испита   5. септембра 2016. године 

- објављивање прелиминарне ранг листе 5. септембра 2016. године 

- објављивање коначне ранг листе  6. септембра 2016. године 

- упис примљених кандидата   7. и 8. септембра 2016. године 

(од 8,00 до 14,00 сати) 

Напомена: Тачно време почетка пријемног испита и место полагања биће објављени 

накнадно. 

. 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

- Образац П-1 (пријавни лист - купује се у скриптарници); 

- извод из матичне књиге рођених; 

- сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе; 

- диплома о положеном завршном, односно матурском испиту; 

- лични документ са сликом (на увид нпр. лична карта); 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница); 

- уверење о држављанству. 

Кандидат који се пријављује на конкурс подноси фотокопије наведене документације, које се 

задржавају, уз оригинале који се подносе само на увид. 

 

6. Новчане накнаде: 

 

- за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара; 

- за упис: 6.900,00 динара (плаћају само буџетски); 

- школарина: 79.000,00 (плаћају само самофинансирајући). 



 

Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета (налази се у заглављу конкурса), 

доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом. 

 

Напомене:  
 

- Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у 

износу од 45.000,00 дин, а други део у износу од 34.000,00 дин. приликом овере 

зимског семестра. 

- Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис. 

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис 

појединачно за сваки студијски програм. 

 

Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем 

успеху из претходног школовања, и то: 

 

- највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи; 

- највише 30 бодова кандидат остварује на тесту из Историје; 

- највише 30 бодова кандидат остварује на тесту из Устава и права грађана; 

 

Напомена: У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на 

студијски програм за који се определио, биће рангиран на листи другог студијског програма. 

 

8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед: 

 

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи 

и на исправност обављања пријемног испита. 

Приговор се може поднети дана 6. септембра 2016. године у времену од 10.00 до 12.00 сати. 

Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу. 

Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, 

има право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито 

да наведе. 

 

9. Документација која се подноси приликом уписа: 

 

- оригинали средњошколских докумената; 

- оригинали извода из матичне књиге рођених; а за припаднике српског народа из суседних 

земаља (укључујући и Републику Словенију) уверење о држављанству и изјаву оверену у 

суду или у општини у којој живи да су српске националне припадности; 

- оригинал уверења о држављанству; 

- један попуњен образац ШВ-20; 

- студентска књижица (индекс); 

- две фотографије (3,5 х 4,5 цм); 

- доказ о уплати наканде за упис (буџетски); 

- доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте. 

 

10. Упис страних држављана: 

 



Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у 

четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит. 

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију: 

- уверење о држављанству; 

- нострификовану диплому средње школе; 

- доказ о регулисаном здравственом осигурању; 

- доказ о знању српског језика; 

- доказ о уплати школарине. 

 

10. Напомена: 

 

- Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе 

показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно 

министарство (освојио једно од прва три места) или на међународном такмичењу, 

не полаже пријемни испит из тог наставног предмета већ му се део пријемног 

испита из тог наставног предмета вреднује максималним бројем бодова. 

Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом 

пријављивања за полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући 

доказ. 

 

- Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.  

Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје 

приликом подношења пријаве на Конкурс. 

 

- Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом, налазе се на 

сајту Факултета.  

 

 

               Д Е К А Н 

 

                                                                                  проф. др Љубомир Стајић 


