
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 

"КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ", НИШ 

 
 

На основу члана 98. Закона о високом образовању Факултет за право, безбедност и менаџмент 

"Константин Велики" Ниш објављује: 

 

 КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ 

 

У седишту установе у Нишу и  Високошколској јединицици ван седишта 

установе  без својства правног лица Београд, 

 на следећим акредитованим студијским програмима 

 

 

У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ 

 

На I годину основних академских студија (240 ЕСПБ), на следеће студијске програме: 

 

 Менаџмент у саобраћају – 45 студената; Стручни назив: дипломирани менаџер. 

 

      

У ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ БЕЗ СВОЈСТВА 

ПРАВНОГ ЛИЦА БЕОГРАД 

 

На I годину основних академских студија (240 ЕСПБ),  на следеће студијске програме: 

 Право– 60 студената; Стручни назив: дипломирани правник. 

 Менаџмент у безбедности – 60 студената; Стручни назив: дипломирани менаџер. 

 Менаџмент у саобраћају – 60 студената; Стручни назив: дипломирани менаџер. 

 

 На мастер академске студије (60 ЕСПБ),  на студијске програме: 

 Међународно пословно право - 25 студената; Стручни назив: мастер правник. 

 

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА 

 

Упис на основне академске студије врши се под следећим условима: 

 Право уписа имају кандидати који су претходно завршили средњу школу у 

четворогодишњем трајању. 

 Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. 

     Пријемни испит Факултет реализује путем класификационог теста. По овом основу кандидат  

     може да оствари до 60 поена. 

 

Упис на мастер академске студије врши се по следећим условима: 

 На мастер академске студије Факултета може се уписати лице које има стечено високо 

образовање на основним академским студијама одговарајућих струка, ове или друге 

високошколске установе.  

 Кандидати који на основним академским студијама имају просек мањи од 8 полажу 

квалификациони (пријeмни) тест, релевантан за студијски програм за који конкуришу. 



 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

1. Основне академске студије 

Пријава за конкурс са потребном документацијом кандидати подносе:од  20. до 24 јуна 

2022. године од 10 до 18 часова у Студентској служби.;  

Полагање пријемног испита je  04. јула 2022. године;  

Објављивање резултата пријемног испита:до  05. јула 2022. године;  

Примедбе на објављене резултате:до  07. јула 2022. године;  

Доношење резултата по жалбама:до 09. јула 2022. године;  

Објављивање коначне ранг листе:до  11. јула 2022. године;  

Упис кандидата који су стекли услов: од 11. јула – 16. јула 2022 године.  

 

 

2. Мастер академске студије 

Пријава за конкурс са потребном документацијом кандидати подносе: од 20. до 24. јуна 

2022. године од 10 до 18 часова у Студентској служби.;  

Полагање пријемног испита (за кандидате који на основним академским студијама имају 

просек мањи од 8 je 04. јула 2022. године;  

Објављивање резултата пријемног испита: до 05. јула 2022. године;  

Примедбе на објављене резултате: до 07. јула 2022 године;  

Доношење резултата по жалбама: до 09. јула 2022. године;  

Објављивање коначне ранг листе: до 11. јула 2022. године;  

Упис кандидата који су стекли услов:од 11. јула - 16. јула 2022. године. 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 

 

1. Сва лица која учествују на конкурсу за упис у прву годину основних академских студија 

приликом пријављивања прилажу оверене фотокопије следећих докумената и оригинале на 

увид: 

 сведочанства свих разреда завршене средње школе; 

 диплому средње школе или диплома о положеној општој матури; 

 фотокопију личнe картe; 

 извода из матичне књиге рођених; 

 

Кандидат који је остварио право упис на студије подноси следећа документа: 

 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 цм, 

 1 фотографије формата 2,5 x 2 цм, 

 2 обрасца ШВ20  

 Доказ о уплати накнаде за школарину 

 Индекс се добија при упису. 

 

2. Сва лица која учествују на конкурсу за упис на мастер академске студије приликом 

пријављивања прилажу следећу документацију: 

 пријаву (на прописаном обрасцу Факултета), 

 извод из матичне књиге рођених - копија не мора бити оверена, 

 фотокопија личне карте, 

 оверена копија Дипломе о стеченом звању или уверење о стеченом звању, 

 оверена копија Додатка дипломе  
 

Кандидат који је остварио право упис на студије подноси следећа документа: 

 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 цм, 

 1 фотографије формата 2,5 x 2 цм, 

 2 обрасца ШВ20 (обезбеђује Факултет), 



 Доказ о уплати накнаде за школарину, 

 Индекс се добија при упису. 

 

Школарина за једну школску годину студија на основним академским студијама износи 1.300 

евра (у динарској противвредности, по средњем курсу НБС) уз могућност плаћања у 11 

месечних рата. Школарина за једну школску годину студија на мастер академским студијама 

износи 1.150 евра (у динарској противвредности, по средњем курсу НБС), уз могућност 

плаћања у 11 месечних рата.  

 

Конкурс остаје отворен до попуне броја студената за упис у школску 2022/2023 годину, на 

основним и мастер академским студијама. 

 

Ближе информације, пријем потребне документације и пријављивање за упис вршиће се у 

просторијама Факултета у улици Зетска 2-4 у Нишу радним данима од 09 до 17 часова, суботом 

од 09 до 14 часова и у Београду у улици Висока 29а, радним данима од 13 до 18 часова и 

суботом од 10 до 14 часова. Све друге информације могу се добити на телефоне у Нишу 

018/4206 100, 018 4238 288, 062/300 018 и Београду 011 354 88 94, 062 300 012. 

 

За више информација посетите наш сајт www.konstantinveliki.edu.rs  
 

http://www.konstantinveliki.edu.rs/

