
Посл. бр. 294/19  
Нови Сад, 22.05.2019.г. 
 
На основу члана 98. и члана 100. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 
88/2017, 27/2018 и 73/2018) и члана 62. Статута Факултета за правне и пословне студије др 
Лазар Вркатић, на седници Савета одржанoj 22.05.2019. године донета је одлука да се 
распише:  
               
                                                   К О Н К У Р С 
 
1.    За упис  студената на I годину  на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, за академску 2019/2020. 
годину, на следеће студијске програме: 
      

1. Право                                                                           50 студената  
2. Пословна психологија                                           120 студената   
3. Безбедност и криминалистика                             90 студената   
4. Енглески језик                                                           50  студената   

 
2. За упис студената на I годину  на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, за академску 2019/2020. 
годину у високошколској јединици ван седишта у Нишу,  на следеће студијске програме: 
               

1. Менаџмент у пословно цивилној безбедности 50 студената  
 

Пријаве на конкурс подносе се од  дана објаве конкурса у времену од 09,00 до 16,00  часова сваког 
радног дана и суботом од 09,00 до 12,00 часова. 
 
Услови за упис на основне академске студије: 
                 - завршена средња школа 
Кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, диплому о 
завршеној средњој школи и сведочанства за сваку школску годину (оверене фотокопије).    
Полагање пријемног испита одржаће се у следећим терминима:  
Јунско-јулски уписни рок   
                                               - 24.06.2019.г. у 10h 
                                              -  01.07.2019.г. у 10h  
                                              -  08.07.2019.г. у 10h 
Објављивање ранг листе 25.06.2019.г. и  02.07. 2019.г. и 09.07.2019.г. на огласној табли и сајту 
Факултета. 
Септембарски уписни рок (уколико преостане слободних места након првог уписног рока ) 
                                                 - 26.08.2019.г. у 10h 
                                                 - 09.09.2019.г. у 10h 
                                                 - 23.09.2019.г. у 10h. 



Објављивање ранг листе 27.08.2019.г., 10.09.2019.г. и 24.09.2019.г. на огласној табли и сајту 
Факултета 
Трошкови пријемног испита наплаћују се у износу од 5.000,00 динара.                                                                
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:  
- општи успех у средњој школи  ( до 40 бодова ) 
- пријемни испит ( од 0 до 60 бодова ) 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у 
првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). 
Школарина за једну школску годину износи 1.550,00 еура (у динарској противвредности).  
Плаћање у месечним ратама.  
У цену школарине су урачунати и уџбеници.  
                                              
3.   о упису студената на I годину на  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  за академску 2019/2020. 
годину, на следеће студијске програме: 
 

         1.  Право                                                                                     25 студената  
         2.  Безбедност и криминалистика                                       25 студената  
         3.  Пословна психологија                                                       50 студената  
         4.  Психотерапија                                                                     50 студената     

                5.  Енглески језик                                                                     25 студената  
 
Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су на основним академским 
студијама завршили сродне студијске програме и  остварили 180, односно 240 ЕСПБ бодова. 
Кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених и диплому о 
завршеним основним академским студијама (оверене фотокопије). 
Пријава и упис кандидата од  01.06.2019.г. до попуне уписне квоте. 
Школарина за једну школску годину мастер студија износи 1.550,00 еура (динарска 
противвредност). 
Плаћање у месечним ратама.         
 
ИНФОРМАЦИЈЕ: 
НОВИ САД, Булевар Ослобођења 76, тел. 021/472 7884 
НИШ, Војводе Мишића 48,  тел.  018/294-200 
 
 www.flv.edu.rs                                                                               Председник Савета 
                                                                                                             Марица Кузмановић   
 
 
 
 
                                                                                                                      
 


