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КОНКУРС
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Правни факултет Универзитета у Београду на основу Одлуке Владе републике Србије
уписује на прву годину основних академских студија за школску 2017/2018. годину 600
студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 850
самофинансирајућих студената.
У складу са упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја до 1% од
броја студената који се финансирају из буџета предвиђено је за лица са инвалидитетом и
припаднике Ромске националне мањине.
На прву годину основних академских студија могу се уписати :
1. Кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и остварили
одговарајући број бодова на пријемном испиту
2. Држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017. години средњу школу
завршили у иностранству.
Детаљи о упису ових кандидата ће бити истакнути након што добијемо Упутство за
спровођење конкурса из Министарства просвете,науке и технолошког развоја.
3. На прву годину основних академских студија без полагања пријемног испита може
се уписати:
- лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена
односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења
Закона о високом образовању;
- студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на другом студијском програму
академских студија на истом или другом универзитету у Републици Србији, под условима које
прописује факултет;
4. Страни држављани, могу се уписати под истим условима као држављани Републике
Србије. Страни држављани полажу пријемни испит и плаћају школарину а приликом пријаве
на Конкурс предају: а) оригинална и преведена школска сведочанства и решење Министарства
просвете Републике Србије о нострификацији ових докумената, б) доказ да владају српским
језиком (уверење овлашћене комисије), в) доказ о уплати накнаде за пријаву на Конкурс.

II
Елементи за рангирање кандидата :
Ранг листа кандидата прави се на основу броја бодова из средње школе и броја бодова
остварених на пријемном испиту.
1. По основу успеха у средњој школи кандидат може стећи највише 40, а најмање 16
бодова. Општи успех се исказује као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и
четвртом разреду помножен са 2.
2. Успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се састоји
од 60 питања и то : 25 питања из Српског језика, 25 питања из Историје и 10 питања из
Устава и права грађана.
3. Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једно од
прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете (мора да
пише такмичење а не смотра или сл.) или на међународном такмичењу из предмета који се
полажу на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета, без
полагања пријемног испита.
4. Упис по утврђеним мерилима врши се са јединствене ранг листе свих пријављених
кандидата, тако да се првих 600 кандидата уписује на терет буџета Републике а од 601 до 1450
-ог места на ранг листи као самофинансирајући студенти.
5. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи
до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за упис
на Факултет а има најмање 51 бод.
6. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на
јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, а
има најмање 30 бодова.
III
Пријављивање кандидата на Конкурс, спровођење Конкурса и упис студената, обавиће
се према следећем редоследу :
Први конкурсни рок :
Пријаве на Конкурс примају се 21, 22. и 23. јуна 2017. године од 8 до 14 часова у
амфитеатру « Радомир Лукић « и то :
-

пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом А до слова Л примаће се 21.
јуна (среда);

-

пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом Љ до слова П примаће се 22.
јуна (четвртак);

-

пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом Р до слова Ш примаће се 23.
јуна (петак).

Полагање пријемног испита обавиће се у уторак 27. јуна 2017. године, према
распореду који ће кандидат добити приликом пријаве на Конкурс.
Јединствена привремена ранг листа објавиће се најкасније до 29. јуна 2017. године, на
сајту Факултета и огласним таблама.

Учесник конкурса може поднети приговор на редослед кандидата на привременој ранг
листи у року од 36 сати од објављивања листе на сајту Факултета и на огласној табли
Факултета. Приговор се подноси Комисији за упис, која доноси решење у року од 24 часа од
пријема приговора.
Кандидат незадовољан одлуком Комисије може поднети жалбу Декану као
другостепеном органу, у року од 24 часа од пријема решења Комисије.
Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Решење Декана је
коначно.
Коначна ранг листа објавиће се најкасније до 3. јула 2017.године
Упис примљених кандидата обавиће се од 4. до 7. јула, на основу коначне ранг листе,
према распореду који ће бити објављен на огласним таблама и сајту Факултета.
Упозоравају се кандидати да се придржавају рокова уписа у складу са одредбама
Општих услова конкурса и Конкурса Правног факултета. За кандидате који се не упишу
у предвиђеном року сматраће се да су одустали од уписа. Уместо њих биће уписани
следећи кандидати са објављене ранг листе.
Други конкурсни рок:
Уколико у првом конкурсном року не буде попуњен предвиђен број места за упис
Правни факултет ће по истом поступку вршити упис у другом конкурсном року. Пријаве на
Конкурс примаће се 4. и 5. септембра 2017. године, а полагање пријемног испита обавиће се 7.
септембра 2017. године.
Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе :
- пријаву на Конкурс ( пријаве се могу купити у књижари Факултета )
- сведочанстава I, II, III и IV разреда, диплому о завршном испиту и извод из књиге
рођених (оригинална документа се предају на увид а фотокопије документа се предају
уз пријаву на Конкурс);
- признаницу о уплати накнаде за спровођење пријемног испита у износу од 7.000,00
динара. Уплата се врши на жиро рачун Правног факултета у Београду број 840 –
1439666 – 55 (у позиву на број уписати шифру – 201)
- припадници српске националне мањине из суседних земаља и писану изјаву о
националној припадности
- особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин предвиђен њиховим
могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним
могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи
на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење
доставити приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са
инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити
Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011 3370-686 или
електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs
Пријаве се подносе непосредно. Пријаве поднете преко поште неће се разматрати
Београд јун. 2017.године
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