ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Булевар Краља Александра 67
Телефон: 3027-667
Факс: 3221 – 299
E-mail: pravni@ius.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.ius.bg.ac.rs
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Основне академске студије Право (240 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА:
На основне академске студије права уписује се 1400 студената и то 600 студената који се
финансирају из буџета и 800 студената који се сами финансирају.
Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник број 76/20) Факултету је одобрен упис 600
студената финансираних из буџета на прву годину програма основних академских студија.
Наведеном Одлуком Владе, Факултет је добио додатна буџетска места за студенте ромске
националнoсти (6 местa) и студенте са инвалидитетом (6 местa).
Број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на
којима остваре право уписа студенти припадници ромске националности и студенти са
инвалидитетом.
Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број кандидата држављана Републике Србије
који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству који се може
уписати на терет буџета (6 местa за Факултет).
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет
може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у
средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Кандидат за упис на студијски програм може да оствари највише 100 бодова и то по основу
општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду
средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може да стекне најмање 16, а
највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може да оствари од 0 до 60 бодова.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
Пријемни испит се полаже из Историје или Српског језика, а према избору кандидата који
врши приликом пријаве на Конкурс. Пријемни испит се састоји од 60 питања из предмета који
је кандидат изабрао да полаже.
Пријаве на Конкурс примају се 24, 25. и 26. јуна 2020. 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 24 јуна ;
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- пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом Љ до слова П примаће се 25. јуна ;
- пријаве за кандидате чије презиме почиње са словом Р до слова Ш примаће се 26. јуна .
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Висина школарине за држављане Републике Србије: 99.000,00 динара.
Висина школарине за стране држављане: 2.100,00 евра.
Ближа обавештења на огласним таблама и сајту Факултета.
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