
 

 
 

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија 
у школској 2015/2016. години у високошколској јединици у НИШУ 

 
 

1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна 
академија у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), у високошколској јединици 
ван седишта Факултета, односно у Нишу, у првом уписном року, уписује 100 
студената у прву годину основних студија у школској 2015/2016. години.  

2. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на следећи 
акредитовани студијски програм: Опште право – 100 студената.  

3. Право да конкуришу и да се уписују на Факултет, у оквиру уписне квоте утврђене 
под 1, имају лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању. 
Страни држављанин се може уписати на студијске програме, под истим условима 
као и домаћи држављанин, уз признавање стране образовне исправе. 
Лица која поседују документа Републике Српске, конкуришу без признавања 
стране исправе. 
Лице се може уписати на студијске програме, ако познаје језик на коме се изводи 
настава. 
Проверу знања српког језика, најкасније 24 часа пре полагања пријемног испита, 
врши комисија, формирана решењем Декана Факултета. Провера знања српског 
језика се не врши уколико кандидат поседује уверење надлежног органа или 
установе о познавању српског језика. 

       4.  Рангирање ће се извршити према мерилима наведеним у тексту овог конкурса, 
тако што ће се формирати јединствена ранг-листа. Право на упис на студијски 
програм за који су се определили, остварују кандидати са јединствене (коначне) 
ранг-листе који се рангирају од 1. до 100. места.              
 

      5. Кандидати који се уписују у квоту утврђену под 1, полажу пријемни испит.          
            Пријемни испит се полаже у облику теста из Опште културе. 
 
      6.   Kонкурсни термини:  
 
 - пријављивање кандидата:    6. и 7. јула 2015. год.  

       (од 900 до 1400 сати); 
 

 - полагање пријемног испита:    9. јула 2015. год.; 
 
 - објављивање прелиминарне ранг листе:   10. јула 2015. год.; 
 
 - објављивање коначне ранг листе:   13. јула 2015. год.; 
 
            - упис примљених кандидата:                       16. и 17. јула 2015. год. 
                                                                                     (од 900 до 1400 сати). 
 
 
 



 

 
Полагање пријемног испита одржаће се у Нишу, у ул. Београдска бр. 1, 9. јула 
2015. године у времену од 9.30 до 12.00 часова. 
Пријављени кандидати треба истог дана да се окупе испред улаза зграде 
Факултета у Нишу, у 9.15 часова, ради прозивке. Кандидат треба да понесе на 
полагање пријемног испита важећу личну карту или пасош и хемијску оловку. 
Све своје личне ствари кандидат оставља испред учионице.  
Приликом полагања пријемног, кандидат не сме код себе да држи мобилни телефон 
или било какву другу направу за одржавање комуникације. 

 
7.   Начин правне заштите кандидата 

 
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на  прелиминарној 
ранг-листи и на исправност обављања пријемног испита.   
Приговор се може поднети дана 10. јула 2015. године у времену од 8.00 до 14.00 
часова. 

      Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.  
      По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу. 
     
 
8.  Документа која се подносе на конкурс (приликом пријављивања за полагање 

пријемног):       
         

– пријавни лист (који се може добити у Студентској служби Факултета); 
– извод из матичне књиге рођених; 
– сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе; 
– диплома о положеном завршном, одн. матурском испиту; 
– документ из којег се може преузети ЈМБГ (лична карта); 
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница). 
 
Кандидат који се пријављује на конкурс подноси фотокопије наведене документа-
ције, које се задржавају, уз оригинале, који се подносе само на увид. 
Кандидат приликом пријављивања треба да назначи на пријавном листу 
смер студија на који се пријављује. 
  

 9.  Документи који се подноси приликом уписа  
 

- оригинали средњошколских докумената; 
- оригинал извода из матичне књиге рођених; 
- два попуњена обрасца ШВ-20;  
- студентска књижица (индекс);  
- две фотографије (3,5 х 4,5цм);   
- доказ о уплати школарине (уплатница), односно доказ о уплати прве рате 
школарине. 

 
 
 
 



 

 10. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи 
–    највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи; 
– највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Опште културе; 
– кандидат мора остварити најмање 50 бодова да би остварио право на упис и 

рангирање. 
 
   11.     Накнаде 
 

- накнада за полагање пријемног испита:  4.000,00 динара (приликом пријављи-
вања подноси се уплатница); 

- школарина: 1.500 ЕУР-а у динарској противвредности, која се уплаћује у више 
рата у току трајања школске године.  

Приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 
300 ЕУР-а у динарској противвредности. 
Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на текући-рачун Правног фа-
култета, одељења у Нишу – 330-15003004-47,  отворен код CREDIT AGRICOLE  
банке. На исти рачун уплаћује се и школарина. 
  

12. Упис лица са вишим образовањем или лица који прелазе са других самосталних 
високошколских установа: 
Држављани Србије (као и лица која имају право да се уписују на Факултет 
под истим условима као и држављани Републике Србије) са завршеном 
вишом школом или лица која прелазе са других самосталних 
високошколских установа уписују се у уписном року на ону годину основних 
студија Факултета, за коју испуњавају услове, према правилима 
Универзитета Привредна академија, без полагања пријемног испита (осим 
кандидата који уписују I годину студија), мимо квоте утврђене под 1, али у 
оквиру акредитованог укупног броја студената. 

 

 

                                                                                              Декан Факултета 

Проф. др Марко Царић 
 
 

 
 Напомене:  
 

• Кандидати за упис који, по одредбама овог конкурса, не полажу пријемни 
испит, морају да изврше пријављивање за упис. Ови кандидати не плаћају 
накнаду за полагање пријемног испита.  

• Сва потребна типска документа за пријављивање и упис добијају се у 
Студентској служби Факултета.  

• Све информације у вези са пријемним испитом, уписом и резултатима могу се на-
ћи на сајту Факултета: www.pravni-fakultet.info, или се може позвати следећи 
телефон: 018/516-310 или 021/400-499.  

 


