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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Правни факултет 
 

Број:_________ 
______________ године 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ  

 
 

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

У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 
I Правни факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија за 

школску 2020/2021. годину 101 студента у седишту Факултета, и то: 
 

 97 студената који плаћају школарину 
 4 студента чије се образовање финансира из буџета у складу са Одлуком 

Владе Републике Србије 05 бр. 612-4073/2020 и која су резервисана за 
поједине категорије лица, и то:  

 1 место за особе са инвалидитетом и  
 3 места за држављане Републике Србије који су у школској 

2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству  
 

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА:  02, 03. и 04. септембра 2020. године на 
шалтеру Службе за наставу и студентска питања од 09:00 до 14:00 сати.  

Пријављивање кандидата ће бити могуће и електронским путем. Упутство за 
електронску пријаву биће благовремено објављено на сајту Правног факултета.  

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или 
фотокопије уз увид у оригинале, и то: 

1. очитану биометријску личну карту/скенирану личну карту/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 пријаву и полагање пријемног испита 

(уплата на жиро рачун Факултета: 840-1734666-83), и 
5. пријавни лист (преузима се у скриптарници Факултета или са сајта факултета). 
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III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 08. септембра 2020. године са почетком у 9,30 

сати. 
 
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија, полаже 

пријемни испит из Српског језика или Историје или Српског језика и Историје, по 
сoпственом избору, а по програму за гимназије.  

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 – 9. септембра 2020. 

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

бодова, без обзира на начин финансирања.  
Сваки учесник конкурса има право да  9. септембра 2020. године у термину од 09:00 

до 12:00 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 од тренутка 
објављивања прелиминарне ранг листе, а најкасније до тренутка окончања рока за увид 
у свој тест. 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 – до  10. септембра 2020. године. 

 

VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА –11. и 14. септембра 2020. године од 09:00 
до 14:00 сати. 

 

VII  ШКОЛАРИНА 

 
Школарина за упис држављана Републике Србије у школској 2020/2021. години 

износи 83.000,00 динара, односно 1.383,33 динара по ЕСПБ и може се платити у више 
рата. 

Школарина за упис страних држављана у школској 2020/2021. 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. 


