
       
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:01-_______ 
_____________. године 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, проф. др Невена Петрушић, 
одлучујући по приговорима: Весне Ђорђевић, бр. пријаве 145, Саре Поповић , бр. пријаве 
271, Милана Митића, Сање Томић, бр. пријаве 193, Бојане Димчић, бр. пријаве 174, 
Емилије Андрејић, бр. пријаве 243, Милене Стојановић, Данијела Новковића, бр. пријаве 
127, Александра Китановића, Милана Маринковића, бр. пријаве 208, Кристине Стојановић, 
бр. пријаве 155, Милине Момировић, бр. пријаве 266, Јоване Стефановић, бр. пријаве 239, 
Јована Костадиновића, бр. пријаве 344, Јелене Перин, бр. пријаве 345, Тијане 
Димитријевић, бр. пријаве 408, Александре Јанићијевић, бр. пријаве 140, Драгане Јевтић, 
бр. пријаве 349, Јелене Антић, бр. пријаве 45, Милене Гајић, бр. пријаве 230, Андрије 
Крстића, бр. пријаве 295, Владане Ђорић, бр. пријаве 54, да се преиспита редослед 
кандидата утврђен на ранг листи за упис на прву годину основних студија на Правном 
факултету, на основу члана 131. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/2001), записника и предлога Комисије за решавање по приговорима кандидата за 
упис у прву годину основних студија, бр.02-2506 од 03.07.2009. године и члана 127. 
Статута Правног факултета, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Усвајају се приговори на редослед кандидата на прелиминарној ранг листи 
следећих кандидата: 

- Весне Ђорђевић, бр. пријаве 145 
- Саре Поповић , бр. пријаве 271 
- Милана Митића,  
- Сање Томић, бр. пријаве 193 
- Бојане Димчић, бр. пријаве 174 
- Емилије Андрејић, бр. пријаве 243 
- Милене Стојановић,  
- Данијела Новковића, бр. пријаве 127 
- Александра Китановић,  
- Милана Маринковића, бр. пријаве 208 
- Кристине Стојановић, бр. пријаве 155, 
- Милине Момировић, бр. пријаве 266 
- Јоване Стефановић, бр. пријаве 239 
- Јована Костадиновића, бр. пријаве 344 
- Јелене Перин, бр. пријаве 345 
- Тијане Димитријевић, бр. пријаве 408 
- Александре Јанићијевић, бр. пријаве 140 
- Драгане Јевтић, бр. пријаве 349 
- Јелене Антић, бр. пријаве 45 
- Милене Гајић, бр. пријаве 230 
- Андрије Крстић, бр. пријаве 295 
- Владане Ђорић, бр. пријаве 54  

 



 због утврђене неправилности приликом уноса података о просечној оцени из 
средње школе. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор. 

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: именованим, Служби за наставу и студентска питања и 

архиви. 
 
 
 
 
                 
                   ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 
 

          Проф. др Невена Петрушић 



       
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:01-_______ 
_____________. године 
 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, проф. др Невена Петрушић, 
одлучујући по приговорима: Тамаре Младеноивћ, бр. пријаве 439, Стефана Ранђеловића, 
бр. пријаве 355, Иванe Спасојевић, бр. пријаве 46, Маргарите Вучковић, бр. пријаве 375, 
Илије Гавриловића, бр. пријаве 306, Уроша Цветковића, бр. пријава 463, Стефана Иванова, 
бр. пријаве 301, да се преиспита редослед кандидата утврђен на ранг листи за упис на прву 
годину основних студија на Правном факултету, на основу члана 131. Закона о општем 
управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), записника и предлога Комисије за 
решавање по приговорима кандидата за упис у прву годину основних студија, бр.02-2506 
од 03.07.2009. године и члана 127. Статута Правног факултета, донео је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Одбијају се приговори на прелиминарну ранг листу следећих кандидата: 
- Тамаре Младеновић, бр. пријаве 439 
- Стефана Ранђеловића, бр. пријаве 355 
- Иване Спасојевић, бр. пријаве 46 
- Маргарите Вучковић, бр. пријаве 375, 
- Илије Гавриловића, бр. пријаве 306 
- Уроша Цветковића, бр. пријава 463 
- Стефана Иванова, бр. пријаве 301 

 
Приговори су неосновани, јер је Комисија увидом у тестове констатовала да је 

приликом рангирања правилно утврђен број бодова на пријемном испиту.  
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор. 

 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: именованим, Служби за наставу и студентска питања и 

архиви. 
 
 
                 
                   ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 
 

          Проф. др Невена Петрушић 



       
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:01-_______ 
_____________. године 
 
 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, проф. др Невена Петрушић, 
одлучујући по приговору Јовић Александре, бр. пријаве 367, да се преиспита редослед 
кандидата утврђен на ранг листи за упис на прву годину основних студија на Правном 
факултету, на основу члана 131. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/2001), записника и предлога Комисије за решавање по приговорима кандидата за 
упис у прву годину основних студија, бр.02-2506 од 03.07.2009. године и члана 127. 
Статута Правног факултета, донео је 

 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Усваја се приговор кандидата Јовић Александре бр. пријаве 367 : 
 - због утврђене неправилности приликом уноса података о просечној оцени из 
средње школе, 
 - због утврђене неправилности приликом бодовања резултата кандидата на 
пријемном испиту, (признају се као тачни одговори на питања бр. 20 из Српског језика и 
књижевности - тест А и друго питање из Историје – тест А). 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор. 

 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: именованој, Служби за наставу и студентска питања и 

архиви. 
 
 
 
                 
                   ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 
 

          Проф. др Невена Петрушић 



       
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:01-_______ 
_____________. године 
 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, проф. др Невена Петрушић, 
одлучујући по приговору  Тијане Вујичић, бр. пријаве 278, да се преиспита редослед 
кандидата утврђен на ранг листи за упис на прву годину основних студија на Правном 
факултету, на основу члана 131. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/2001), записника и предлога Комисије за решавање по приговорима кандидата за 
упис у прву годину основних студија, бр.02-2506 од 03.07.2009. године и члана 127. 
Статута Правног факултета, донео је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Одбија се приговор кандидата Тијане Вујичић, бр. пријаве 278 као неоснован. 
Успех кандидата постигнут на републичком такмичењу из Историје у целости је 

узет у обзир приликом бодовања на тесту из Историје на пријемном испиту. 
 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор. 

 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: именованој, Служби за наставу и студентска питања и 

архиви. 
 
 
 
                 
                   ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 
 

          Проф. др Невена Петрушић 



       
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број:01-_______ 
_____________. године 
 
 
 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, проф. др Невена Петрушић, 
одлучујући по приговору  Милене Младеновић, бр. пријаве 214, да се преиспита редослед 
кандидата утврђен на ранг листи за упис на прву годину основних студија на Правном 
факултету, на основу члана 131. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/2001), записника и предлога Комисије за решавање по приговорима кандидата за 
упис у прву годину основних студија, бр.02-2506 од 03.07.2009. године и члана 127. 
Статута Правног факултета, донео је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Усваја се приговор на редослед кандидата на прелиминарној ранг листи због 
утврђене неправилности приликом уноса података о просечној оцени из средње школе. 

 
2. Одбија се приговор на број бодова освојених на пријемном испиту из Српског 

језика и књижевности – тест Б.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комисија је увидом у конкурсну документацију и Правилник о наставном плану и 
програму за гимназију („Сл. гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95,23/97, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 
18/2004,24/2004 и 3/2005) утврдила да кандидат није дао тачан  одговор на питање број 17 
из Српског језика и књижевности –тест Б. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути 
управни спор. 

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: именованој, Служби за наставу и студентска питања и 

архиви. 
 
 
                 
                   ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 
 

          Проф. др Невена Петрушић 


