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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ  

објављује 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА  

У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 

 
I Правни факултет Универзитета у Нишу објављује други уписни рок за упис 

студената у прву годину основних академских студија за школску 2016/2017. годину, за: 
 
- 7  места у статусу студената чије се образовање финансира из буџета*, у складу 

са Одлуком Владе Републике Србије бр. 612-5150/2016 објављеној у ''Службеном гласнику 
РС'' бр. 50/2016 од 3. јуна 2016. године и која су резервисана за поједине категорије лица, и то:  

2 места за особе са инвалидитетом,  
2 места за припаднике ромске националне мањине и  
3 места за држављане Републике Србије који су у школској 2015/201. години средњу 

школу завршили у иностранству 
 
- 203 места у статусу студената који плаћају школарину. 
 

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА – 31.августа, 01. и 02. септембра 2016. године 
на шалтеру Службе за наставу и студентска питања од 09:00 до 14:00 сати. 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или оверене 
фотокопије, и то: 

1. извод из матичне књиге рођених, 
2. сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 
3. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
4. доказ о уплати накнаде (7.000,00 динара) за полагање пријемног испита (уплата на 

жиро рачун Факултета: 840-1734666-83), и 
5. пријавни лист (преузима се у скриптарници Факултета). 
 
III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 05. септембра 2016. године са почетком у 10 

сати према накнадно објављеном распореду. Кандидат који конкурише за упис у прву годину 
основних академских студија, полаже пријемни испит из Српског језика и Историје, по 
програму за гимназије. 

Кандидатима који су полагали пријемни испит из Српског језика и Историје на неком 
од факултета универзитета у Републици Србији, биће признати остварени поени и на основу 
њих ће се вршити рангирање кандидата на Коначној ранг листи. 
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Кандидати који су полагали пријемни испит на другом правном факултету, 
односно другом факултету друштвено-хуманистичких наука, приликом подношења 
пријаве прилажу и потврду о полагању пријемног испита и резултатима оствареним на 
испиту.  
 

Кандидат је обавезан да на полагање пријемног испита понесе са собом личну карту 
или пасош, као и евиденциони картон добијен приликом пријаве на конкурс. 

Кандидат може да освоји максимално 100 поена, и то: 
- по основу успеха из средње школе најмање 16, а највише 40 поена, и 
- по основу резултата са пријемног испита највише 60 поена. 
 
IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ –  до 07. септембра 2016. 

године. 
 
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем 

бодова, без обзира на начин финансирања.  
Сваки учесник конкурса има право да 07. септембра 2016. године у термину од 10:00 

до 13:00 сати изврши увид у свој тест. 
Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног 

конкурсом,  регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од 
објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за упис, на чији 
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

V КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена најкасније до 09. септембра 2016. 
године. 

 

VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА –12, 13, 14 и 15. септембра  2016. године 
од 09:00 до 14:00 сати. 

 

VII  ШКОЛАРИНА 
Школарина за упис држављана Републике Србије у школској 2015/16. години износи 

80.000,00 динара, односно 1.333,33 динара по ЕСПБ. 
Школарина за упис страних држављана у школској 2015/16. години износи 1000 ЕУР, 

односно 16,66 ЕУР по ЕСПБ, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије. 

Уплата школарине врши се на рачун Правног факултета у Нишу бр. 840-1734666-83, 
уз могућност плаћања у ратама. 

 

* Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине   
1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на 

конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија 
на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 
2016/2017. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне 
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мере уписа припадника ромске националне мањине, прилажу 
високошколској установи и следећа документа: 

- изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве 
објављен на сајту факултета); 

- препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел 
препоруке објављен на сајту факултета)  

2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере 
уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте до 1% (3 
места) може да оствари студент који је положио пријемни испит. 

Програм Упис студената са инвалидитетом 

1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на 
конкурс за упис студената у прву годину, а желе да се упишу у оквиру 
Програма афирмативне мере уписа  кандидата са инвалидитетом  и то: 

 Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу 

 Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)  

 Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)  

 Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, 
дискалкулија...) 

 Кандидати који имају тешкоће у говору 

 Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, 
малигна обољења…) 

 Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама 

 прилажу високошколској установи и један од следећих докумената: 

 Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или  

 Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.  

 Мишљење Интерресорне комисије 
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 Препоруку Удружења студената са хендикепом  (кандидати којима није рађена 
процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу 
негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које 
даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора 
бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од 
шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на 
који начин хендикеп/здравствено стање  утиче на исходе учења и свакодневно 
функционисање. 

2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа 
студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% (3 места) може да оствари 
студент који је положио пријемни испит. 

* 

Држављан Републике Србији који је у шк. 2015/2016. години завршио средњу школу у 
иностранству може се уписати на студије у статусу студента чије се студије 
финансирају из буџета, ако се квалификује до броја студената чије се студије 
финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе Републике Србије за ту категорију (3 
места). 
 
 


