КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈ А
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у
Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), у првом уписном року, уписује у прву годину
основних академских студија у школској 2021/2022. години 200 студената у Новом Саду и 100
студента по години у високошколским јединицама ван седишта Факултета, односно у Шапцу,
Суботици и Нишу и 60 студената у Београду.
2. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на следећи акредитовани
студијски програм у Новом Саду и високошколским јединицама ван седишта Факултета,
односно у Шапцу, Суботици, Нишу, Београду: студијски програм Опште право.
3. Право да конкуришу и да се уписују на Факултет, у оквиру утврђене уписне квоте, имају лица
са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
Лице се може уписати на студијске програме, ако познаје језик на коме се изводи настава.
4. Рангирање ће се извршити према мерилима наведеним у тексту овог конкурса, тако што ће се
формирати јединствена ранг листа. Право на упис на студијски програм, остварују кандидати
са јединствене (коначне) ранг листе који се рангирају од 1. до 200. места, односно од 1. до 100.
места у високошколској јединици ван седишта Факултета, односно у Шапцу, Суботици и
Нишу, од 1. до 60. места у високошколској јединици ван седишта Факултета у Београду.
5. Кандидати који се уписују у утврђену квоту, полажу пријемни испит.
Пријемни испит се полаже у облику теста из Опште културе.
6.

ПРВИ УПИСНИ РОК:
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
- полагање пријемног испита:
- објављивање прелиминарне ранг листе:
- објављивање коначне ранг листе:
- упис примљених кандидата:

06. и 07. јула 2021. год. (од 900 до 1400h);
09. јула 2021. год.;
13. јула 2021. год.;
15. јула 2021. год.;
16. и 19. јула 2021. год. (од 900 до 1400h).

Полагање пријемног испита одржаће се у Амфитеатру Правног факултета у Новом Саду, ул.
Гери Кароља бр. 1, односно у ул. Лазе Лазаревића бр. 5 у Шапцу, ул. Браће Радић бр. 38 у
Суботици, ул Булевар Цара Константина 80-82 у Нишу, и Митрополита Петра бр. 8 у Београду,
09. јула 2021. године у времену од 10.00 до 12.00 часова.
ДРУГИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском
програму, приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
25. августа 2021. год. (од 900 до 1400h);
- полагање пријемног испита:
27. августа 2021. год.;
- објављивање прелиминарне ранг листе: 30. августа 2021. год.;

- објављивање коначне ранг листе:
- упис примљених кандидата:

01. септембар 2021. год.;
02. и 03. септембра 2021. год. (од 900 до 1400h).

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском
програму, приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
- полагање пријемног испита:
- објављивање прелиминарне ранг листе:
- објављивање коначне ранг листе:
- упис примљених кандидата:

21. септембра 2021. год. (од 900 до 1400h);
23. септембра 2021. год.;
24. септембра 2021. год.;
28. септембра 2021. год.;
29. и 30. септембра 2021. год. (од 900 до 1400h).

7. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
- највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
- највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Опште културе;
- кандидат мора остварити најмање 50 бодова да би остварио право на упис и рангирање.
8. Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг листи и
на исправност обављања пријемног испита.
Приговор се може поднети дана 14. јула 2021. године, за први уписни рок, 31. августа 2021.године
за други уписни рок, односно 27. септембра 2021. године за трећи уписни рок, у времену од 09.00
до 14.00 часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.
9. Накнаде
- накнада за полагање пријемног испита: 4.000,00 динара (приликом пријављивања подноси
се уплатница);
- школарина: 1.500 ЕУР-а и 1.200 ЕУР-а у ВШЈ Београд у динарској противвредности, која
се уплаћује у више рата у току трајања школске године.
Напомене:
o У висину школарине за основне академске студије нису урачунати трошкови израде дипломе и
o
o

додатка дипломи, што износи 300 ЕУР-а у дин. противвредности.
Приликом уписа основних академских студија подноси се уплатница са уплаћеном првом
ратом од минимум 300 ЕУР-а у динарској противвредности.
Накнада за полагање пријемног испита за основне академске студије уплаћује се на текућирачун Факултета 330-15003004-47, отворен код Credit Agricole banke. На исти рачун уплаћује
се и школарина.

Одобрава се попуст у висини од 10% за школарину, студентима који се буду уписали на I
годину студија у првом уписном року на Факултет.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈ Е
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. години
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у
Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), у првом уписном року, уписује 150 студената на два
акредитована студијска програма мастер академских студија (у даљем тексту: мастер студије):
Број места за упис је:
Мастер академске студије Опште право: 100 студената и
Мастер академске студије Унутрашњи послови: 50 студената
2. Услови за упис: на мастер студије се могу уписати лица која су завршила правни или
неки од сродних факултета друштвених наука, у четворогодишњем трајању, односно
стекли 240 ЕСПБ бодова.
3. Рангирање кандидата врши се према просечној оцени кандидата оствареној на основним
студијама. Право на упис на Мастер студије, на студијски програм, за који су се определили,
остварују кандидати са јединствене (коначне) ранг листе који се рангирају од 1. до 150. места.
4. ПРВИ УПИСНИ РОК:
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
06. и 07. јула 2021. год. (од 0900 до 1400h);
- објављивање прелиминарне ранг листе: 13. јула 2021. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
15. јула 2021. год.;
- упис примљених кандидата:
16. и 19 јула 2021. год. (од 0900 до 1400h)
Пријављивање и упис кандидата, врши се у просторијама Факултета.
ДРУГИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком
студијском
програму, приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
25. августа 2021. год. (од 900 до 1400h);
- објављивање прелиминарне ранг листе: 30. августа 2021. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
01. септембар 2021. год.;
- упис примљених кандидата:
02. и 03. септембра 2021. год. (од 900 до 1400h ).
ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком
студијском програму, приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
21. септембра 2021. год. (од 900 до 1400h );
- објављивање прелиминарне ранг листе: 24. септембра 2021. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
28. септембра 2021. год.;
- упис примљених кандидата:
29. и 30. септембра 2021. год. (од 900 до 1400h).
5.

Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања своје просечне оцене на основним
студијама на прелиминарној ранг листи.

Приговор се може поднети дана 14. јула 2021. године, за први уписни рок, 31. августа
2021.године за други уписни рок, односно 27. септембра 2021. године за трећи уписни рок, у
времену од 09.00 до 14.00 часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.
6. Накнаде
-

школарина: 2.000 ЕУР-а у дин. противвредности која се уплаћује у више рата у току
трајања школске године.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДOKTOРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈ Е
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. години
1. Студијски програм:
Упис кандидата се врши на два студијска програма докторских академских студија
(у даљем тексту: Докторске студије) – Кривично право и Привредно-правни
студијски програм.
2. Број места за упис у првом уписном року:
- 8 студената на студијски програм Кривично право и
- 8 студената на Привредно – правни студијски програм
3. Услови за упис:
У прву годину докторских студија, може се уписати лице које има:
- завршене основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова,
које по називу, програму и обиму одговарају оним које остварује Факултет;
- академски назив магистра наука, ако лице није стекло докторат по раније
важећим законским прописима у року који је утврђен законом;
4. Рангирање кандидата
- Рангирање и редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских
студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на завршеним
студијама (основним и МАСТЕР студијама, односно магистарским студијама),
дужине студирања на завршеним студијама и резултата остварених на тесту
провере знања страног језика (енглески језик, немачки језик или руски језик).
- Број бодова по претходним основама израчунавају се тако да у структури од
максималних 100 бодова, 75% носи просечна оцена, а 15% дужина студирања
рачуната за целу годину и 10% знање показано на тесту провере страног језика.
- Право на упис на докторске студије, на студијски програм за који су се определили,
остварују кандидати који се рангирају од 1. до 8. места на студијски програм
Кривично право, односно 1. до 8. места на Привредно - правном студијском

програму.

5. ПРВИ УПИСНИ РОК
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:

06. и 07. јула 2021. год. (од 0900 до 1400h) ;

- полагање теста провере знања страног језика: 09. јула 2021. год.
- објављивање прелиминарне ранг листе:

13. јула 2021. год.;

- објављивање коначне ранг листе:

15. јула 2021. год.;

- упис примљених кандидата:

16. и 19. јула 2021. год. (од 0900 до 1400h) ;

ДРУГИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском
програму, приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
25. августа 2021. год. (од 900 до 1400h);
- полагање теста провере знања страног језика
27. августа 2021. год.;
- објављивање прелиминарне ранг листе:
30. августа 2021. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
01. септембра 2021. год.;
- упис примљених кандидата:
02. и 03. септембра 2021. год. (од 900 до 1400h).
ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском
програму, приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
- полагање теста провере знања страног језика
- објављивање прелиминарне ранг листе:
- објављивање коначне ранг листе:
- упис примљених кандидата:

21. септембра 2021. год. (од 900 до 1400 );
23. септембра 2021. год.;
24. септембра 2021. год.;
28. септембра 2021. год.;
29. и 30. септембра 2021. год. (од 900 до 1400) .

Пријављивање и упис кандидата, врши се у просторијама Факултета.
6. Начин правне заштите кандидата
Кандидат може поднети приговор на исправност свог рангирања на прелиминарној ранг листи.
Приговор се може поднети дана 14. јула 2021. године, за први уписни рок, 31. августа
2021.године за други уписни рок, односно 27. септембра 2021. године за трећи уписни рок, у
времену од 09.00 до 14.00 часова.

Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.
7. Накнаде
- школарина: 10.000 ЕУР-а у динарској противвредности, за целокупне докторске
студије, односно по 3. 000 ЕУР-а у динарској противвредности за сваку школску годину и
1.000 ЕУР-а у динарској противвредности за одбрану докторске дисертације на крају студија.
- приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 750 ЕУР-а
у динарској противвредности.

Декан Факултета
Проф. др Мирко Кулић
Све додатне информације у вези са уписом могу се наћи на сајту Факултета: www.pravnifakultet.info, или се може позвати следећи телефон: 021/400-499.

