
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ 

 

Након завршеног првог уписног рока, на Правном факултету у Нишу, за 
упис кандидата у прву годину основних академских студија за школску 2016/2017. 
годину преостала су следећа слободна места: 

- 7 места за студенте који се финансирају 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 2015/2016. 
години средњу школу завршили у иностранству, и  

-203 местa за студенте који се сами финансирају. 

КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ БИЋЕ 
ОБЈАВЉЕН 01. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА –31. август, 01. и 02. септембар 2016. 
године  на шалтеру Службе за наставу и студентска питања од 09.00 до 14.00 сати. 
 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 05. септембра са почетком у 10 сати. 

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. 

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.  
 

  ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – до 07. септембра 
2016. године 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – биће објављена најкасније 9. септембра 2016. 
године  

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА- 12, 13, 14. и 15. септембра 2016. 
године од 9.00 до 14.00 сати.  

Школарина за упис држављана Републике Србије у школској 2015/16. години 
износи 80.000,00 динара, односно 1.333,33 динара по ЕСПБ. Уплата школарине врши се 
на рачун Правног факултета у Нишу бр. 840-1734666-83 и може се платити у више рата. 


