Поштоване будуће студенткиње,
Поштовани будући студенти,
Правни факултет Универзитета у Нишу ове године организује пријаву за полагање пријемног испита и путем
Интернета.
Пријава се обавља на следећи начин:
1. Будући студент/киња шаље инцијални mail‐a за полагање пријемног испита на адресу
cetvorogodisnje.prijemni@prafak.ni.ac.rs (основне академске студије), односно
trogodisnje.prijemni@prafak.ni.ac.rs (основне струковне студије);
2. Након добијеног одговора, кандидат/киња попуњава online образац.
1. Слање иницијалног mail‐а:
Неопходно је да пошаљете е‐mail на адресу cetvorogodisnje.prijemni@prafak.ni.ac.rs (основне академске
студије), односно trogodisnje.prijemni@prafak.ni.ac.rs (основне струковне студије).
Ове е‐mail адресе биће активне само у периоду од 21.06. до 26.06. 2021., с тим да 26.06. само до 13.00.
У е‐mail‐у је неопходно:
Навести име и презиме;
Навести контакт телефон;
Послати скенирана или јасно фотoграфисана следећа документа:
1. Извод из матичне књиге рођених или обострано фотокопирану личну карту или очитану
биометријску личну карту,
2. Диплома о завршеној средњој школи,
3. Сведочанства из сва четири разреда средње школе,
4. Потврду о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Уколико је кандидат као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три
појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство надлежно за послове
просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, дужан је да
у иницијалној поруци пошаље и доказ о томе. Том кандидату ће се признати максималан број поена на
пријемном испиту из предмета из кога има награду. Кандидат је дужан да приступи пријемном испиту,
понесе неопходна докуемнта и подигне решење о признавању пријемног испита, а у противном ће се
сматрати да је одустао од полагања.
Кандидати који конкуришу за девет места на основним академским студијама која су резервисана за
особе са инвалидитетом, припаднике ромске националне мањине и ученике који су у шк. 2020/21.
средњу школу завршили у иностранству, дужни су да у иницијалној поруци приложе документа којима
доказују свој статус.
2. Након провере скенираних докумената на е‐mail са кога сте послали пријаву добићете БРОЈ
ПРИЈАВЕ и ЛОЗИНКУ и детаљно упутство како да попуните online образац.
Рок за попуњавање online обрасца је субота, 26.06. у 13.00.
Приликом полагања пријемног испита НЕОПХОДНО је да на увид понесете ОРИГИНАЛЕ СВИХ ДОКУМЕНАТА
КОЈЕ СТЕ СЛАЛИ електронским путем (Извод из матичне књиге рођених или очитану личну карту, Диплому о
завршеној средњој школи, Сведочанства из сва четири разреда
средње школе, Потврду о уплати накнаде за полагање пријемног испита, доказ о успеху на такмичењу или
потврде на основу којих конкуришете за места резервисана за поједине категорије лица). Кандидатима ће, на
њихов захтев, оригинална документа бити враћена након полагања пријемног испита. Ова документа је
неопходно приложити приликом уписа примљених кандидата.
Факултет задржава право да кандидате који нису понели оригинале докумената на увид удаљи са пријемног
испита.
Управа Факултета

