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На основу члана 82. ст.1 и члана 85 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), члана 84. и члана 85. 
Статута Универзитета Унион и члана 123. ст.1 и члана 127. Статута Факултета за правне и пословне 
студије др Лазар Вркатић, Наставно-научно веће, на седници одржаној дана 31.03.2014.  године, 
доноси: 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА 

   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа студената на акредитоване основне и 
мастер академске студијске програме Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић 
Универзитета Унион (у даљем тексту: ФППС), начин и поступак полагања пријемног испита, ближа 
мерила за упис студената, ближи услови и начин уписа студената са друге високошколске установе, 
лица које има стечено високо образовање и лица којем је престао статус студента у складу са законом 
и Статутом ФППС-а, и друга питања од значаја за упис.  

 
Члан 2. 

 
Право уписа на студијске програме ФППС-а имају лица која испуне услове утврђене Законом о 

високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом ФППС-а и овим Правилником. Лица која су 
завршила високо образовање пре ступања на снагу Закона о високом образовању.   

Упис на ФППС се врши на основу конкурса који расписује Универзитет Унион у Београду, на 
предлог и у складу са дозволом за рад ФППС-а.  

Конкурс се расписује најмање пет месеци пре почетка школске године.  
 

Члан 3. 
 

У остваривању права уписа на студијске програме ФППС-а кандидати имају једнака права која 
не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, 
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом 
сличном основу, положају или околности.  

 
 

 
  Члан 4.  

 
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може се 

уписати на студијски програм ако му се призна стечена страна школска односно високошколска 
исправа у складу са законом, Статутом Универзитета и посебним општим актом ФППС-а.  
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Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи 
држављанин,  ако пружи доказ о познавању језика на ком се изводи настава у складу са Статутом 
Универзитета. 

 
УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

 
Услови уписа на прву годину основних академских студија 

 
Члан 5. 

 
  У прву годину основних академских студија на акредитоване студијске програме који се 
реализују на ФППС може се уписати лице које има завршено средње образовање. 

 
Члан 6. 

 
 Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу 
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту 
према мерилима утврђеним овим Правилником, Статутом ФППС-а и Конкурсом за упис на студијске 
програме. 

Пријемни испит 
 

   Члан 7. 
 

 Кандидат који конкурише на основне академске студије на студијском програму: 
 

- ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА - полаже пријемни испит у форми теста који обухвата питања 
из области психологије која се изучава у току средњег образовања; 

- ПРАВО - полаже пријемни испит у форми теста који обухвата питања из области историје, 
права и социологије; 

- БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА - полаже пријемни испит у форми теста који обухвата 
питања из опште културе и образовања; 

- ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА - полаже пријемни испит у форми теста који обухвата питања из 
опште културе и образовања; 

- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - полаже пријемни испит који се састоји из писменог и усменог дела. 
Писмени део пријемног испита проверава знање енглеског језика кроз низ стандардних  
језичких вежби, а на усменом делу испита проверава се вештина говора на енглеском језику.  
Кандидати који имају сертификат о положеном FCE са оценом А или вишем нивоу ослобађају 
се полагања пријемног испита (уважавају се само ESOL сертификати). 
  

           Факултет организује пријемни испит независно од броја пријављених кандидата за упис  у прву 
годину основних студија. 
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Члан 8. 
 

Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит и имају иста права као и остала лица уз 
поштовање и уважавање, на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику 
приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм у складу са објективним могућностима 
ФППС-а.  
 

Члан 9. 
 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит.                           Уместо 
пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, у складу са законом и 
општим актом ФППС-а. 

Члан 10. 
 

Време полагања пријемног испита утврђује се конкурсом, а распоред полагања објављује се на 
огласној табли или на сајту ФППС-а. 

            Члан 11. 
 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова, и то по 
основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.  
 

           Члан 12. 
 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду 
средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 
бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.  
 

          Члан 13. 
 

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни 
испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа, уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 
бодова.  
     
                                                                            Ранг листа  

 
Члан 14. 

 
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на ранг листи утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном 
испиту, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова. 
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Члан 15. 
 

ФППС објављује коначну ранг листу пријављених кандидата на огласној табли или интернет 
страници ФППС-а у року који је утврђен конкурсом.  
 

Члан 16. 
 

Право уписа у прву годину основних студија стиче кандидат који је на коначној ранг листи 
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.  

 
Члан 17. 

 
Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, по основама и 

критеријумима утврђеним овим Правилником, имају исти број бодова, предност има онај кандидат 
који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. 

 
Члан 18. 

 
Кандидат се уписује на студијски програм у статусу студента који сам финансира студије 

(статус самофинансирајућег студента).  
 

Члан 19. 
 

 Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата на ФППС-у спроводи Комисија 
за упис кандидата, коју на предлог Руководиоца студијског програма ФППС-а именује Продекан за 
наставу. 
 Комисија за упис се именује посебно за сваки студијски програм ФППС-а.  
 

Члан 20. 
 

 Комисија за упис кандидата:  
1. организује полагање пријемног испита у сарадњи са Студентском службом ФППС-а и 

одређеним дежурним лицима;  
2. припрема испитна питања за тестирање, које непосредно пре полагања пријемног испита 

доставља дежурним лицима;  
3. прегледа, оцењује и вреднује резултате пријемног испита;  
4. саставља ранг листе пријављених кандидата;  
5. подноси извештај Наставно-научном већу ФППС-а о резултатима конкурса за упис.  
 

Члан 21. 
 

 Дежурна лица на пријемном испиту су запослени наставници и сарадници ФППС-а, које на 
предлог Комисије за упис именује Продекан за наставу.  
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Члан 22. 
 

 Дежурно лице на пријемном испиту обавезно је да:  
1. пре поделе испитних тестова, на основу докумената за идентификацију – важеће личне карте 

или пасоша, утврди идентитет кандидата;  
2. упозори кандидате да искључе своје мобилне телефоне, да у току трајања пријемног испита 

није дозвољено напуштање просторије, комуникација са другим кандидатима, преписивање, 
коришћење унапред припремљених материјала, електронских помагала и слично;  

3. детаљно прочита упутство за рад и да одговори на сва питања кандидата пре почетка 
полагања пријемног испита.  
 Уколико се кандидат служи недозвољеним средствима приликом полагања, или ремети ред на 
пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни 
испит и да га удаљи са пријемног испита. 
 
                                             Услови уписа без полагања пријемног испита 
 
                                                                                 Члан 23. 
 

Без полагања пријемног испита може се уписати лице које је у Републици Србији, или другој 
држави, студент или је било студент  на другом факултету или високој школи, или има стечено 
високо или више образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању. 

 
   Без полагања пријемног испита може се уписати лице које је положило пријемни испит на другој 
високошколској установи из сродних области, односно где концепт пријемног испита у садржинском смислу 
одговара пријемном испиту на ФППС, ако је пријемни испит положен у последње две школске године.  

Кандидату се признају бодови остварени на положеном пријемном испиту на другој високошколској 
установи. 

Члан 24. 
 

 Уз документацију коју прилажу кандидати за упис који полажу пријемни испит, лица из члана 
23. дужна су да приложе: 

1) молбу за упис на одређени студијски програм;   
2) уверење о положеним испитима, или диплому о завршеном одговарајућем нивоу 

образовања; 
3) наставни план и програм дотадашњих студија. 

 
Члан 25. 

 
Наставно- научно веће, на предлог катедри, формира комисије за признавање испита 

положених на другој високошколској установи (у даљем тексту Комисије)  за сваки студијски 
програм који се реализује на Факултету. 
 Сваку Комисију чине три члана од којих је бар један из редова наставника.    
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Члан 26. 

 
 Комисија на основу приложене документације и консултација са предметним наставницима и 
руководиоцем студијског програма процењује могућност признавања сваког положеног испитa и 
предлаже декану доношење решења о признавању испита. 
 

 Члан 27. 
 

Ако је назив предмета, односно наставни садржај положеног испита, одговарајући са 
предметом по наставном плану студијског програма на који се студент уписује,  испит се признаје као 
положен у оквиру студијског програма Факултета. 

Одговарајућим наставним садржајем сматра се подударност више од 2/3 наставних јединица у 
оквиру предмета. 

У случају да се наставни садржај подудара са најмање половином наставних јединица испит се 
признаје као делом положен. 

Начин полагања испита који је делимично признат утврђује се са предметним наставником. 
  

Члан 28. 
 

 Комисија према наставном плану утврђује и све испите који нису признати са претходних 
година студија тог студијског програма.  

 Члан 29. 
 

 На основу укупног броја ЕСПБ које је студент остварио на основу признатих испита и делова 
испита разлике одређује се на коју годину студија студент може да се упише и то: 

1) студент може да се упише на прву годину основних академских студија уколико је 
остварио мање од 30 ЕСПБ; 

2) студент може да се упише на другу годину основних академских студија уколико је 
остварио најмање 30 ЕСПБ; 

3) студент може да се упише на трећу годину основних академских студија уколико је 
остварио најмање 70 ЕСПБ; 

4)  студент може да се упише на четврту годину основних академских студија уколико је 
остварио више од 120 ЕСПБ. 

                                                                                 Члан 30. 
 

На предлог Комисије, декан доноси решење у којем се наводе признати испити, обим завршених 
студија и обавезе у наставку студија. 

Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту и бодује се важећим 
бодовима у оквиру студијског програма.  

     Члан 31. 
 

 У случају да студент не испуњава услове из члана 29.  о условима уписа одлуку доноси декан. 
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                                 Услови уписа у више године основних академских студија  
 
                                                                                   Члан 32. 
 

Студент стиче право уписа на другу годину основних академских студија уколико оствари 
најмање 30 ЕСПБ. 

Студент стиче право уписа на трећу годину основних академских студија уколико оствари 
најмање 70 ЕСПБ. 

Студент стиче право уписа на четврту годину основних академских студија уколико оствари 
више од 120 ЕСПБ. 
 

УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
 

Услови уписа кандидата на мастер академске студије 
 

        Члан 33. 
 

На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило сродне основне академске 
студије и то: 

1) ако је завршило трогодишње основне академске студије и тако остварило 180 ЕСПБ; 
2) ако су завршило четворогодишње основне академске студије и остварило 240 ЕСПБ. 
Сродне основне академске студије за упис на поједине студијске програме акредитоване на 
ФППС су: студије права, студије психологије, студије енглеског језика (англистика), студије 
безбедности и криминалистике. 

                                                            Члан 34. 
 

Лице које је стекла високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању може се уписати на мастер академске студије и то: 

1. лице које има стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара има 
право да се упише на мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ; 

2. лице које има завршено високо или више образовање у трајању мањем од осам 
семестара има право да се упише на мастер академске студије у обиму од најмање 120 
ЕСПБ. 

Лице које је стекло претходно образовање по прописима који су били на снази до ступања на 
снагу Закона о високом образовању могу се обавезати на полагање допунских програмских садржаја 
(испити разлике). 
                                                                               Члан 35. 
  

На мастер академске студије могу се уписати и лица која су завршила основне академске 
студије првог степена које нису сродне са студијским програмима наведеним у члану 33. под условом 
да положе допунске програмске садржаје (испите разлике). 

Лица из става 1. испите разлике морају положити пре полагања испита из предмета који су 
предвиђени наставним планом мастер академских студија.    
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На мастер академске студије могу се уписати и лица која су завршила основне академске 
студије које нису сродне са студијским програмима наведеним у члану 33. уколико поседују посебна 
знања стечена у оквиру образовања током читавог живота у складу са чланом 96. Законом о високом 
образовању. 

Посебно стечена знања кандидат доказује уверењем издатим од установе која реализује 
програме образовања током читавог живота у складу са Законом о високом образовању.  
 

     Члан 36. 
 

 Наставно-научно веће, на предлог Катедре доноси одлуку који су допунски програмски 
садржаји које је лице из члана 35. дужно да положи. 

Допунски програмски садржаји могу бити у виду испита разлике или програма образовања 
током читавог живота. 

     Члан 37. 
 

 Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу  просечне оцене 
остварене на основним академским студијама првог степена и дужине студирања на основним 
академским студијама. 

             Члан 38. 
 

 Уколико је предвиђено планом и програмом одређеног студијског програма ФППС-а, да 
мастер академске студије трају две године и обухватају укупно 120 ЕСПБ, студент стиче право уписа 
на другу годину мастер студија уколико оствари најмање 30 ЕСПБ бодова на првој години мастер 
студија. 

            Члан 39. 
 

У случају да је у току студија Студент обновио годину, имао статус мировања статуса студента, 
односно два пута обновио апсолвентски стаж, а да је на Факултету дошло до измене наставног плана 
и програма или режима студија, студент је дужан да прихвати донете измене и настави студије по 
новом наставном плану и програму. 
                                                                                       Члан 40. 
 
На почетку сваке школске године студент је обавезан да регулише свој статус на један од превиђених 
начина: 
1. упише наредну школску годину; 
2. обнови годину; 
3. упише, односно обнови апсолвентски стаж; 
4. поднесе захтев за мировање статуса студента; 
5. испише се са студија. 
 
Уколико студет не регулише свој статус на начин предвиђен у ставу 1. овог члана гиби статус 
студента и престаје да важи уговор о студирању закључен са Факултетом. 
Студент је у обавези да у току школске године овери зимски, односно упише летњи семестар. 
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                                                                                      Члан 41. 
 
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана доношења. 
Доношењем Правилника о упису престају да важе одредбе Правилника о студирању које се односе на 
материју регулисану овим Правилником. 
 
 
У Новом Саду,  31.03.2014 
 
 
                                                                                                           Председник ННВ 
                                                                                                  Проф. др Мирјана Францешко 
 
 
 
 


