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Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:01-262/2008 
24.01.2008. године 
 
 
 
 Наставно-научно веће Правног факултета у Нишу на предлог Статутарне 
комисије, на основу чл. 82. ст. 4. Закона о високом образовању и чл. 47. Статута 
Правног факултета у Нишу на седници одржаној  24.01. 2008. године  доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК  О  НАЧИНУ  И  ПОСТУПКУ  ПРОВЕРЕ 
  ЗНАЊА  ЈЕЗИКА  СТРАНИХ  ДРЖАВЉАНА - 

КАНДИДАТА  ЗА  УПИС  НА  СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ 
 

 
Члан 1. 

 
 Овим правилником се ближе уређују услови, начин и поступак провере 
знања језика на на којем се изводи настава акредитованих студијских програма 
основних студија које организује Правни факултет у Нишу ( у даљем тексту : 
факултет). 

Члан 2.  
 

           Свако лице које је страни држављанин се може уписати на студијски 
програм основних студија које организује факултет  ако познаје језик на коме се 
изводи настава (српски језик) и ако испуни друге услове предвиђене законом, 
Статутом и другим општим актима факултета.  

 
Члан 3. 

 
          Студент страни држављанин може прелазити у току студија на студијски 
програм основних студија који организује факултет, а који се изводи на српском 
језику . 

 
Члан 4. 

 
            Пре уписа или преласка страних држављана на студијски програм факултета 
се обавезно врши провера знања српског језика на коме се изводи настава. 
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Члан 5.  
 
 Провера знања језика из става 1. овог члана претходни је услов за упис или 
прелазак  страног држављана – кандидата на студијски програм факултета. 
 

Члан 6. 
 
 Страни држављанин је дужан да се подвргне провери знања језика 
најкасније до почетка уписа на студијски програм. 
      

Члан 7. 
 
 Проверу знања српског језика врши трочлана Комисија. 
  
 Комисију из става 1. овог члана именује декан факултета у саставу : једног 
наставника страног језика, једног наставника и једног сарадника. 
  
 Комисија може, уколико процени да је то неопходно, ангажовати и 
дипломираног филолога за језик чије се знање проверава.   
 

Члан 8. 
 
            Стручне послове око организације и спровођења провере знања језика и 
друге послове за потребе Комисије из члана 7. врши Служба за студентска и 
наставна питања. 
 

Члан 9.  
 
 Провера знања језика врши се у једном дану и састоји се из два дела: 
писменог и усменог.  
 
 Писмени део подразумева диктат који саставља Комисија.  
 
 Усмени део подразумева проверу знања језика неформалном конверзацијом 
кандидата и чланова Комисије.  
      

Члан 10. 
 
  
 Успех кандидата постигнут на провери знања језика означава се 
ненумерички (описно), изразима „положио“ и „није положио“ за сваки део провере 
засебно, на основу чега се утврђује јединствени успех. 
 
            О обављеној провери знања језика Комисија саставља записник који 
потписују сви чланови.  
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Члан 11. 
 
           Резултати провере знања језика објављују се на огласној табли Факултета и 
званичној интернет страници Факултета, најкасније у року од три дана од дана 
провере знања језика. 
 

Члан  12.  
 

 Кандидат има право подношења приговора на оцену резултата провере 
знања језика.  

Члан 13.  
 

 Приговор се подноси Комисији Савета Факултета за приговор и жалбе 
студената, у року од једног дана од дана објављивања резултата. 
 
 Комисија из става 2. овог члана дужна је да о поднетом приговору одлучи у 
року од 3 дана од дана подношења приговора. 
 
           Одлука Комисије из става 1. овог члана је коначна. 
 

Члан 14. 
 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Билтену 
Правног факултета у Нишу. 
 
 
 
                                                                                              ДЕКАН  ФАКУЛТЕТА 
 
 
                                                                                           Проф. др Невена Петрушић   


