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 На основу члана 98. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88 од 29. 
септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 73 од 29. септембра 2018, 67 од 20. септембра 
2019, 6 од 24. јануара 2020 - др. закони, 11 од 12. фебруара 2021 - Аутентично тумачење) и члана 
64. став 1. тачка 20. Статута Универзитета Унион, дана 30. маја 2022. године Сенат Универзитета 
Унион донео је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У 

ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ  
 

 
 
 
 
 
Универзитет Унион расписује конкурс за упис студената у школску 2022/23. годину на: 

 
 
 
 

РАЧУНАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ 
 

За упис студената у прву годину студија на:  

1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  240 ЕСПБ: 
- Рачунарске науке - 75 студената; 
- Рачунарско инжењерство – 180 студената; 
- Мултимедијални дизајн - 20 студената. 

 
2. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ,  180 ЕСПБ: 
- Информационе технологије - 60 студената. 

 
3. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  60 ЕСПБ: 
- Рачунарске науке - 15 студената; 
- Рачунарско инжењерство - 15 студената; 
- Информациони системи - 15 студената; 
- Софтверско инжењерство - 15 студената; 
- Мултимедијални дизајн - 20 студената; 
- Master in Computational Finance – 15 студената. 

 
4. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  180 ЕСПБ:   
- Рачунарске науке – 5 студената; 
- Рачунарско инжењерство – 5 студената; 
- Мултимедијални дизајн – 5 студената. 



 
Услови за упис студија првог степена: 
 

- у прву годину основних академских и струковних студија могу се уписати лица са 
претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању,  

- положен пријемни испит из математике и информатике за Рачунарске науке и Рачунарско 
инжењерство и пријемни испит из информатике за Информационе технологије,  

- положен пријемни испит из цртања, мултимедијалног дизајна  и  теста познавања 
уметности за Мултимедијални дизајн. 

 
Мерила за утврђивање редоследа кандидата чине општи успех у средњем образовању и резултат 
постигнут на пријемном испиту, на следећи начин: 

- општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва 
четири разреда множи са два, тако да се највише може остварити 40 поена,  

- резултат постигнут на пријемном испиту из математике и информатике за Рачунарске 
науке и Рачунарско инжењерство, и резултат постигнут на пријемном испиту из цртањa, 
мултимедијалног дизајна и теста познавања уметности за Мултимедијални дизајн, 
вреднују се са највише 60 поена. Испит из информатике за струковне студије такође се 
вреднује са највише 60 поена,  

- право уписа на Рачунарске науке, Рачунарски инжењерство и на струковне студије имају 
кандидати који остваре по оба критеријума више од 51 поен;  

- право уписа на Мултимедијални дизајн имају кандидати који остваре најмање 51 поен, 
од чега најмање 31 поен мора бити са пријемног испита. 

 
Све информације о пријемном испиту биће објављиване на огласној табли и сајту факултета. 
 
Услови за упис студија другог и трећег степена: 

- за мастер академске студије потребно је да кандидат има завршене одговарајуће основне 
академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ); 

- за докторске академске студије  потребно је да кандидат  има завршене и мастер 
академске студије (300 ЕСПБ). 

Посебно, за упис на мастер и докторске академске студије програма Мултимедијални дизајн сви 
кандидати испитној комисији достављају каталог радова који треба да садржи ауторска дела из 
области дигиталне уметности. 
 
 
Јунски уписни рок – важни датуми за студијске програме: Рачунарске науке, Рачунарско 
инжењерство и Информационе технологије: 
 
Пријављивање за пријемни испит     до 16. јуна у 17 часова 
Пријемни испит из математике                 18. јун у 10 часова 
Рок за жалбе на резултате из математике    18. јун од 15 до 16 часова 
Пријемни испит из информатике     19. јун у 10 часова 
Рок за жалбе на резултате из информатике    19. јун од 15 до 16 часова 
Коначна ранг листа        20. јун у 10 часова 
Упис кандидата према сатници                                         21, 22, 23. и 24. јуна од 10 до 
         16 часова. 
Јунски уписни рок – важни датуми за студијски програм Мултимедијални дизајн: 
 
Пријављивање за пријемни испит                                    до 16. јуна до 17 часова 
Пријемни испит из цртања                                    18. јун у 10 часова 
Рок за жалбе на резултате из цртања                              18. јун од 15 до 16 часова 
Пријемни испит из мултимедијалног дизајна                               19. јун у 10 часова 
Тест из познавања уметности                                                         19. јун у 14 часова 
Рок за жалбе на резултате из мултимедијалног дизајна              19. јун до 16 часова 



Коначна ранг листа                    20. јун у 10 часова 
Упис кандидата према сатници                од 21. јуна од 10 до 16 часова.                       
 
 
Пријављивање за упис на мастер академске студије и докторске академске студије је до 31. 
октобра 2022. године. 
 
Школарине: 

- школарина за једну годину основних академских студија износи 2700 евра у динарској 
противвредности на дан уплате, или 3000 евра у динарској противвредности ако се плаћа 
у ратама,  а школарина за основне струковне студије износи 1350 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате или 1500 евра у динарској 
противвредности ако се плаћа у ратама ; 

- школарина за постојеће мастер академске студије износи 2700 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате или 3000 евра у динарској 
противвредности ако се плаћа у ратама ; 

- школарина за докторске студије износи 2700 евра по години студија  у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате или 3000 евра у динарској 
противвредности ако се плаћа у ратама . 

 
 
 
 
 

ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ 
 

 
За упис студената на: 

 
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

• 120 студената на прву годину студија у трајању од четири године (240 ЕСПБ) 
 
 

Право уписа на прву годину студија имају кандидати са завршеном средњом школом у трајању 
од четири године и положен тест провере опште информисаности и склоности праву. 
Редослед кандидата за упис на прву годину студија утврђује се на основу успеха из средње 
школе и резултата теста провере опште информисаности и склоности праву. 
 
 Јунски уписни рок: 
 

• пријављивање на конкурс вршиће се од 6. до 30. јуна 2022. године; 
• полагање теста провере способности и склоности праву обавиће се 4. и 11. јула 2022. 

године са почетком у 10 часова; 
• редослед кандидата биће објављен у року од 24 часа од завршетка тестирања; 
• упис примљених кандидата вршиће се у периоду  од 7. до 22. јула 2022. године        

 
Септембарски уписни рок: 
 

• пријављивање на конкурс вршиће се од 1. до 9. септембра 2022. године; 
• полагање теста провере опште информисаности и склоности праву обавиће се 12. 

септембра 2022. године са почетком у 10 часова; 
• редослед кандидата биће објављен у року од 24 часа од завршетка тестирања; 
• упис примљених студената вршиће се у периоду  од 19. до 26. септембра 2022. године.  



 

Потребна документа: кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе  
Студентској служби Факултета оригинал или фотокопије /не морају да буду оверене/ 
следећих докумената: сведочанства за све разреде претходно завршене школе, диплома 
о стеченом средњем образовање (уколико је средња школа завршена у иностранству, 
подноси се потврда надлежног министарства о покретању поступка признавања или 
решење о признавању стране школске исправе) доказ о уплати накнаде за полагање теста 
провере опште информисаности и склоности праву у износу од 30 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, пријавни лист – добија се у 
Студентској служби Факултета. Наведена документа за потребе уписа морају бити 
оригинал или у овереној копији. Приликом уписа уплаћују се трошкови уписа у износу 
од 50 евра у динарској противвредности  по средњем курсу НБС на дан уплате. 

 
Начин и рокови за подношење приговора и жалбе на утврђени редослед: 

У оба уписна рока кандидати имају право да поднесу приговор у року од 24 сата 
од дана објављивања прелиминарне ранг листе. О поднетом приговору одлучује декан у 
року од 48 сати од дана подношења приговора. На решење којим се одлучује о приговору 
кандудат има право жалбе Савету Факултета у року од три дана од дана добијања 
решења. Одлука Савета Факултета је коначна против које кандидат има право покретања 
управног спора у року од 30 дана од дана достављања одлуке Савета Факултета. 
Школарина: износи 1800 евра по години студија, уколико се уплати у целости приликом 
уписа. Школарина се може платити  и у ратама и тада износи 2000 евра по уписаној 
години студија. Уколико се уплата школарине врши у ратама, износ од 400 евра се 
уплаћује приликом уписа, а преостали део износа уплаћује се у једнаким месечним 
ратама, почев од првог наредног месеца, с тим да последња рата буде уплаћена до 25. 
маја 2023. године. Плаћање се врши  у динарској противвредности по средњем курсу 
НБС на дан уплате. У цену школарине основних студија урачунати су уџбеници и пријаве 
испита поднете у роковима одређеним за редовну пријаву, без обзира на број пријава. 
 

 

2. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (једногодишње – 60 ЕСПБ) 
 

- Студијски модул УПРАВНО ПРАВО 
- Студијски модул КРИВИЧНО ПРАВО 
- Студијски модул МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 
- Студијски модул ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО 
- Студијски модул ПОРОДИЧНО ПРАВО 
- Студијски модул ЕКОЛОШКО ПРАВО 

  
Број студената:  
право уписа има 120 кандидата. 
Услови за упис: 
 
Право уписа има свако лице које је завршило: 

- основне четворогодишње академске студије на правном факултету у обиму од 240 ЕСПБ, 
или 



- основне четворогодишње студије на правном факултету по прописима који су важили 
пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, или 

- основне академске студије и остварило 240 ЕСПБ на сродном факултету друштвено-
хуманистичких наука, односно завршило основне четворогодишње студије по законима 
који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, под 
условом да су наставни планови и програми тих факултета подударни са наставним 
планом и програмом Факултета у складу са општим актима Факултета. 

 
Редослед кандидата утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним 
студијама и дужине студирања. 
 
Поступак спровођења конкурса: 

- пријаве на конкурс са документацијом достављају се секретару постдипломских 
студија или путем електронске поште: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs – до 14. 
октобра 2022. године 

- објављивање прелиминарне ранг листе – 18. октобра 2022. године 
- упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 19. октобра до 31. октобра 

2022. године 
 

Потребна документа: 
Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе оригинал или фотокопије 
следећих докумената: попуњени пријавни лист, диплому основних студија, и доказ о 
уплати накнаде за учешће на конкурсу у износу од 30 ЕВРА у динарској противвредности 
по средњем курсу НБС на дан уплате. Наведена документа за потребе уписа морају бити 
оригинал или у овереној копији. Приликом уписа уплаћују се трошкови уписа у износу 
од 50 ЕВРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. 
 
Начин и рокови за подношење приговора и жалбе: 
Kaндидат има право на приговор на ранг листу у року од 36 часова од објављивања ранг 
листе на веб страници Факултета. О приговору одлучује декан, по прибављеном 
мишљењу Комисије за упис у року од 48 часова од улагања приговора. 
 
Школарина: 
Износи годишње 1.200  ЕВРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 
дан уплате, од чега се приликом уписа уплаћује 240 ЕВРА, а остатак у осам месечних 
рата од по 120 ЕВРА, односно 1.100 ЕВРА у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан уплате, ако се школарини исплати приликом уписа на студије. За 
кандидате који су завршили основне академске студије на Правном факултету 
Универзитета УНИОН у Београду годишња школарина износи 900 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. 

 
3. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  ПРАВА CONTEMPORARY LEGAL 

STUDIES У ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ (једногодишње - 60 ЕСПБ) 
 

Број студената:  
- право уписа има 20 кандидата. 



 
Услови за упис: 
право уписа има свако лице које је завршило: 
-  основне четворогодишње академске студије на правном факултету у обиму од 240 
ЕСПБ, или 
- основне четворогодишње студије на правном факултету по прописима који су важили 
пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, или 
- основне академске студије и остварило 240 ЕСПБ на сродном факултету друштвено-
хуманистичких наука, односно завршило основне четворогодишње студије по законима 
који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, под 
условом да су наставни планови и програми тих факултета подударни са наставним 
планом и програмом Факултета у складу са општим актима Факултета. 
Поред наведених услова кандидати морају да познају енглески језик на нивоу који 
омогућава праћење наставе, полагање испита, истраживање и израду завршног рада, што 
доказују уверењима Cambridge Advanced Certificate in Englsih (CAE), IELTS (International 
English Language Testing System, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) као и 
завршеним средњошколским образовањем на енглеском језику, или завршеним 
основним студијама на енглеском језику. 

Редослед кандидата утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним 
студијама и дужине студирања. 

Поступак спровођења конкурса: 
- пријаве на конкурс са документацијом достављају се секретару постдипломских студија 

или путем електронске поште: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs – до 14. октобра 2022. 
године 

- објављивање прелиминарне ранг листе – 18. октобра 2022. године 
- упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 19. октобра до 31. октобра 2022. 

године 
 
Потребна документа: 
Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе оригинал или фотокопије 
следећих докумената: попуњени пријавни лист, диплому основних студија, и доказ о 
уплати накнаде за учешће на конкурсу у износу од 30 ЕВРА у динарској противвредности 
по средњем курсу НБС на дан уплате. Наведена документа за потребе уписа морају бити 
оригинал или у овереној копији. Приликом уписа уплаћују се трошкови уписа у износу 
од 50 ЕВРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. 
 
Начин и рокови за подношење приговора и жалбе: 
Kaндидат има право на приговор на ранг листу у року од 36 часова од објављивања ранг 
листе на веб страници Факултета. О приговору одлучује декан, по прибављеном 
мишљењу Комисије за упис у року од 48 часова од улагања приговора. 
 
Школарина: 



Износи годишње 1.200  ЕВРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 
дан уплате, од чега се приликом уписа уплаћује 240 ЕВРА, а остатак у осам месечних 
рата од по 120 ЕВРА, односно 1.100 ЕВРА у динарској противвредности по средњем 
курсу НБС на дан уплате, ако се школарини исплати приликом уписа на студије. За 
кандидате који су завршили основне академске студије на Правном факултету 
Универзитета УНИОН у Београду годишња школарина износи 900 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. 
 
 
 
4. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (трогодишње 180 ЕСПБ) – 18 студената у 
школској 2022/23. години у трајању од три године (шест семестара).  
 
Услови за упис: 
право уписа има свако лице које је завршило други степен академских студија у области права 
или у сродним научним областима друштвено-хуманистичких наука и које има завршене: 

- мастер академске студије на којима је, заједно са основним академским студијама, 
укупно остварило 300 ЕСПБ или 

- интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ, или 
- завршене четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању из 2005. године 
 
Лицу које је претходни степен образовања стекло из сродних научних области друштвено-
хуманистичких наука може се дозволити упис уз обавезу полагања допунских испита. 
 
Лице које има звање магистра правних или сродних наука, може се уписати на докторске студије 
под посебним условима. 
 
Предност при упису имају лица са већом просечном оценом оствареном на претходном нивоу 
студија и показаним способностима за научни рад. 
 
Поступак спровођења конкурса: 

- пријаве на конкурс са документацијом достављају се секретару постдипломских студија 
или путем електронске поште: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs – до 14. октобра 2022. 
године 

- интервју са кандидатима обавиће се 20. октобра 2022. године 
- објављивање прелиминарне ранг листе – 21. октобра 2022. године 
- упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 24. октобра до 31. октобра 2022. 

године 
 
Потребна документа: 
Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе попуњени пријавни лист; кратку 
биографију; оверене фотокопије стечених диплома или уверење о дипломирању на 
претходним нивоима академских студија; решење о признавању страних 
високошколских исправа за кандидате који су претходно школовање завршили у 
иностранству; списак научних и стручних радова (ако их има) и фотокопије радова (ако 
нису објављени у научним или стручним часописима јавно доступни на интернету), 
односно линкове ка тим часописима; доказ о познавању једног страног језика односно 
познавању српског језика ако се уписује страни држављанин и доказ о уплати накнаде за 



учешће на конкурсу у износу од 30 евра по средњем курсу НБС на дан уплате. Приликом 
уписа уплаћују се трошкови уписа у износу од 50 евра по средњем курсу НБС на дан 
уплате. 
 
Начин и рокови за подношење приговора и жалбе: 
Kaндидат има право да поднесе приговор на прелиминарну ранг листу Комисији за упис 
у року од 36 сати од објављивања. Комисија за упис разматра приговоре и доноси 
образложену одлуку, на коју се кандидат може жалити декану у року од три дана од 
достављања одлуке Комисије. Декан у року од три дана од пријема жалбе доноси решење 
о жалби које је коначно.  
 
Школарина: 
За свих 6 семестара школарина износи 6000 EВРА у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан уплате. Школарина  сe плаћа у годишњем износу oд 2000 
EВРА у динарској противвредности пo средњем курсу НБС нa дaн уплате. Постоји 
могућност плаћања у ратама, a за уплату целокупне годишње школарине приликом 
уписа, попуст je 10%.  
 
 

ФАКУЛТЕТУ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ 
 
 
 
1.    За упис  студената на I годину  на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, за академску 
2022/2023. годину, на следеће студијске програме: 
      
Право                                                                            50 студената (четири године, 240 ЕСПБ)  
Пословна психологија                                            120 студената (три године, 180 ЕСПБ)  
Безбедност и криминалистика                             100 студената (четири године, 240 ЕСПБ)   
Енглески језик                                                            50  студената  (четири године, 240 ЕСПБ) 
 
2. За упис студената на I годину  на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, за академску 
2022/2023. годину у високошколској јединици ван седишта у Нишу,  на следеће студијске 
програме: 
               
Безбедност и криминалистика                              50 студената (четири године, 240 ЕСПБ) 
Енглески језик                                                            27 студената (четири године, 240 ЕСПБ)  
 
Пријаве на конкурс подносе се од  дана објаве конкурса у времену од 10,00 до 15,00  часова сваког 
радног дана и суботом од 10,00 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:   
                                                - 27.06.2022.г. у 10h 
                                               -  04.07.2022.г. у 10h  



 
Објављивање ранг листе 28.06.2022.г. и  05.07. 2022.г.  на огласној табли и сајту Факултета. 
 
Упис примљених кандидата од 28.06.2022.-01.07.2022. и од 05.07.2022.-08.07.2022.г. од 10-15 h. 
 
Септембарски уписни рок (уколико преостане слободних места након првог уписног рока): 
                                                 - 29.08.2022.г. у 10h 
                                                 - 12.09.2022.г. у 10h 
                                                  - 26.09.2022.г. у 10h. 
 
Објављивање ранг листе 30.08.2022.г., 13.09.2022.г. и 27.09.2022.г. на огласној табли и сајту 
Факултета. 
 
Упис примљених кандидата је радним данима од 30.08.2022.г .- 29.09.2022.г. 
 
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 евра (у динарској противвредности).  
 
Плаћање у месечним ратама.  
 
У износ школарине су урачунати и уџбеници.  
                                              
3.   за упис студената на I годину на  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  за академску 
2021/2022. годину, на следеће студијске програме: 
 
       1.  Право                                                    25 студената  (једна година, 60 ЕСПБ) 
       2.  Безбедност                                25 студената   (једна година, 60 ЕСПБ)  
       3.  Пословна психологија               50 студената   (две године, 120 ЕСПБ)  
       4.  Психотерапија                          50 студената  (две године, 120 ЕСПБ)     
       5.  Енглески језик                25 студената  ( једна година, 60 ЕСПБ) 
       6. Мултидисциплинарне форензичке студије  25 студената  (једна година, 60 ЕСПБ) 
 
На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило сродне основне академске 
студије и то: 
На студијски програм Право  лице које је завршило четворогодишње основне академске студије 
и остварило 240 из области правних наука. 
На студијски програм   Безбедност може се уписати лице које је завршило студијски програм 
основних академских студија и остварило 240 ЕСПБ из области криминалистичких, правних, 
наука о менаџменту у безбедности или форензике. 
              Лице које има завршене основне академске студије и остварених 240 ЕСПБ из других 
научних области може се уписати на студијски програм  Безбедност након полагања пријемног 
испита који обухвата поједине теме из следећих области: криминалистика, кривично право, 
кривично процесно правои и основи безбедност 
На студијски програм Пословна психологија  лице које је завршило најмање трогодишње основне 
академске студије и остварило 180 ЕСПБ из области психолошких наука. 
На студијски програм Психотерапија лице које је завршило најмање трогодишње основне 
академске студије и остварило 180 ЕСПБ из области психолошких наука. 



На студијски програм Енглески језик лице које је завршило основне академске студије и 
остварило 240 ЕСПБ из области англистике. 
 
На студијски програм   Мултидисциплинарне форензичке студије може се уписати лице које је 
завршило студијски програм основних академских студија и остварило 240 ЕСПБ из области 
криминалистичких, правних, наука о менаџменту у безбедности или форензике. 
Лице које има завршене основне академске студије и остварених 240 ЕСПБ из других научних 
области може се уписати на  Мултидисциплинарне форензичке студије након полагања 
пријемног испита који обухвата поједине теме из следећих области: криминалистика, кривично 
право, кривично процесно право и психологија. 
 
За студијски програм Енглески језик услов уписа је израда мотивационог писма на енглеском 
језику које се бодује од 1-10 бодова. 
На наведене студијске програме може се уписати и лице које је завршило основне академске 
студије које нису сродне студијском програму, под условом да полаже допунске програмске  
садржаје (испите разлике). 
На мастер академске студије може  се уписати и лице које је завршило основне академске студије 
које нису сродне студијском програму уколико поседују посебна знања стечена у оквиру 
образовања током читавог живота у складу са чланом 111. Закона о високом образовању.       
 
Кандидати за упис подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених и диплому 
о завршеним основним академским студијама (оверене фотокопије). 
Пријава и упис кандидата од  01.06.2022.г. до 25.11.2022.г. 
Објављивање коначне ранг листе је 30.11.2022.г. на огласној табли и сајту Факултета. 
Школарина за једну школску годину мастер студија износи 1.550,00 еура (динарска 
противвредност). 
Плаћање у месечним ратама.         
 

 
 
 

БЕОГРАДСКОЈ БАНКАРСКОЈ АКАДЕМИЈИ – ФАКУЛТЕТУ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ 

 
 
 

1. За упис студената на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (180 ЕСПБ) школске 2022/23. 
године - укупно 50 студената на студијски програм ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ: 

• ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО (модул) 
• РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА (модул) 

Услови за упис: 
У I годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата: 
- општи успех у средњем образовању ( кандидат може остварити најмање 16, а највише 40 

бодова); 
- пријемни испит (тест - максимум 30 бодова); 
- интервју са председником Факултета (максимум 30 бодова). 

Пријемни испит (тест): 
Провера знања обавља се помоћу комбинованог теста који обухвата 30 питања из математике, 
енглеског језика, економије и информатике. 



 
Ранг листа се формира по опадајућем збирном броју бодова три наведена мерила.  

Поступак спровођења конкурса 
1) Јунски уписни рок: 

- подношење докумената на конкурс и заказивање интервјуа до 17. јуна 2022. од 09:00 
 до 15:00 часова 
- интервјуисање кандидата у унапред заказаним терминима до 22. јуна 2022. године 
- пријемни испит 27. јуна 2022. године, почев од 12:00 часова - електронским путем у 

трајању од 30 минута према дан раније објављеном распореду 
- објављивање ранг листе 28. јуна 2022. године 
- упис примљених кандидата 30. јуна и 1. јула 2022. године, од 10:00 до 15:00 часова. 

 
2) Септембарски уписни рок (само у случају да преостане слободних места) 

- подношење докумената на конкурс до 29. августа 2022. године, од 09:00 до 15:00 часова 
- интервјуисање кандидата у унапред заказаним терминима до 2. септембра 2022. године 
- пријемни испит 5. септембра 2022. године почев од 12:00 часова - електронским путем 

у трајању од 30 минута према дан раније објављеном распореду 
- објављивање ранг листе 7. септембра 2022. године 
- упис примљених кандидата од 9. септембра 2022. године, од 09:00 до 15:00 часова. 

 
3) Новембарски уписни рок (само у случају да преостане слободних места) 

- подношење докумената на конкурс до 14. новембра 2022. године, од 09:00 до 15:00 
часова 

- интервјуисање кандидата у унапред заказаним терминима до 16. новембра 2022. године 
- пријемни испит 12. новембра 2021. године почев од 12:00 часова – електронским путем 

у трајању од 30 минута према дан раније објављеном распореду 
- објављивање ранг листе 21. новембра 2022. године 
- упис примљених кандидата до 22. новембра 2022. године, од 09:00 до 15:00 часова. 

 
Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед 

- Лице које конкурише за упис има право на жалбу на утврђени редослед кандидата 
- Жалба се у писаном облику подноси декану, преко секретаријата Факултета, у року од 

24 часа од објављивања ранг листе кандидата 
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. 

Након одлучивања декана по жалбама Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу. 

Право на упис 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Право на упис стиче кандидат који се на основу 
остварених бодова рангирао у првих 50 кандидата на коначној ранг листи. 

Потребна документа за пријаву/упис: 
- пријава на конкурс (формулар на сајту Факултета),  
- диплома средње школе и сведочанства сва четири разреда (оригинали или оверене 

копије), 
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). 

 

Школарина 



Годишња школарина (која укључује комплетну уџбеничку литературу, пријаву испита, обуку за 
коришћење банкарског софтвера, обуку за стицање ECDL сертификата, одбрану дипломског 
рада, издавање дипломе и потребних уверења) износи 2.700 евра, ако се плаћање врши одједном, 
односно 3.000 евра ако се плаћање врши 10 рата. Плаћање се врши у динарској противвредности 
по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 
2. За упис студената на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (240 ЕСПБ) - укупно 50 
студената на студијски програм ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС у академској 
2022/2023. години на модуле: 
 

• ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО 
• ИТ У ФИНАНСИЈАМА 

 
Услови за упис 
 
У I годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 
 
Мерила за утврђивање редоследа кандидата: 

- општи успех у средњем образовању (кандидат може остварити најмање 16, а највише 40 
бодова); 

- пријемни испит (тест - максимум 30 бодова); 
- интервју са председником Факултета (максимум 30 бодова). 

 
Пријемни испит (тест):  
 
Провера знања обавља се помоћу комбинованог теста који обухвата 30 питања из математике, 
енглеског језика, економије и информатике. 
 
Ранг листа се формира по опадајућем збирном броју бодова три наведена мерила.  
 
Поступак спровођења конкурса 
 
1) Јунски уписни рок: 
- подношење докумената на конкурс и заказивање интервјуа до 17. јуна 2022. године од   
 09:00  до 15:00 часова 
- интервјуисање кандидата у унапред заказаним терминима до 22. јуна 2022. године 
- пријемни испит 27. јуна 2022. године, почев од 12:00 часова - електронским путем у 
трајању од 30  минута према дан раније објављеном распореду 
- објављивање ранг листе 28. јуна 2022. године 
- упис примљених кандидата 30. јуна и 1. јула 2022. године, од 10:00 до 15:00 часова. 
 
2) Септембарски уписни рок (само у случају да преостане слободних места): 
- подношење докумената на конкурс до 29. августа 2022. године, од 09:00 до 15:00 
 часова 
- интервјуисање кандидата у унапред заказаним терминима до 2. септембра 2022. године 
- пријемни испит 5. септембра 2022. године почев од 12:00 часова - електронским путем 
 у трајању од 30 минута према дан раније објављеном распореду 
- објављивање ранг листе 7. септембра 2022. године 
- упис примљених кандидата од 9. септембра 2022. године, од 09:00 до 15:00 часова. 
 
 



3) Новембарски уписни рок (само у случају да преостане слободних места): 
- подношење докумената на конкурс до 14. новембра 2022. године, од 09:00 до 15:00 
 часова 
- интервјуисање кандидата у унапред заказаним терминима до 16. новембра 2022. године 
- пријемни испит 18. новембра 2022. године почев од 12:00 часова - електронским путем 
 у трајању од 30 минута према дан раније објављеном распореду 
- објављивање ранг листе 21. новембра 2022. године 
- упис примљених кандидата од 22. новембра 2022. године, од 09:00 до 15:00 часова. 
 
 
Потребна документа за пријаву/упис: 
 

- пријава на конкурс (формулар на сајту Факултета),  
- диплома средње школе и сведочанства сва четири разреда (оригинали или оверене 

копије), 
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). 

 
Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 
 

- лице које конкурише за упис има право на жалбу на утврђени редослед кандидата, 
- жалба се у писаном облику подноси Декану, преко секретаријата Факултета, у року од 24 

часа од објављивања ранг листе кандидата, 
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Након одлучивања 

декана по жалбама Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу. 
 
Право на упис: 
 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Право на упис стиче кандидат који се на основу 
остварених бодова рангирао у првих 50 кандидата на коначној ранг листи. 
 
Школарина: 
 
Годишња школарина (која укључује комплетну уџбеничку литературу, пријаву испита, обуку за 
коришћење банкарског софтвера, обуку за стицање ECDL сертификата, одбрану дипломског 
рада, издавање дипломе и потребних уверења) износи 2.700 евра, ако се плаћање врши одједном, 
односно 3.000 евра ако се плаћање врши у 10 рата. Плаћање се врши у динарској противвредности 
по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 
 

3. за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у академској 2022/23. години на студијске 
програме: 
 
1. МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ (60 ЕСПБ) – 50 студената 
2. БАНКАРСТВО, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС (60 ЕСПБ) – 50 студената 
3. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФИНАНСИЈАМА (60 ЕСПБ)- 50 студената 
 
 
Услови за упис 
На мастер академске студије (60 ЕСПБ) могу да се упишу кандидати који су стекли високо 
образовање на основним академским студијама у четворогодишњем трајању у обиму од најмање 
240 ЕСПБ.  
Након завршетка мастер академских студија на студијским програмима Банкарство, финансије и 
бизнис и Маркетинг менаџмент студент стиче академски назив Мастер економиста, а на 
студијском програму Информационе технологије у финансијама студент стиче академски назив 
Мастер пословни информатичар. 



 
Мерила за утврђивање редоследа кандидата: 
- општи успех у остварен на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ (кандидат може остварити најмање 16, а највише 40 бодова); 
- пријемни испит (тест - максимум 30 бодова); 
- интервју са председником Факултета (максимум 30 бодова). 
 
Пријемни испит (тест): МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ 
Провера знања обавља се помоћу комбинованог теста који обухвата 20 питања из принципа 
маркетинга и основа менаџмента.  
 
Пријемни испит (тест): БАНКАРСТВО, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС 
Провера знања обавља се помоћу комбинованог теста који обухвата 20 питања из монетарне 
економије и стратегијског менаџмента. 
 
Пријемни испит (тест): ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФИНАНСИЈАМА 
Провера знања обавља се помоћу комбинованог теста који обухвата 30 питања из 
информационих система, банкарства и корпоративних финансија.  
 
Ранг листа се формира по опадајућем збирном броју бодова три наведена мерила. 
 
Поступак спровођења конкурса  
 
1. Октобарски уписни рок 
- пријаву на конкурс (формулар на сајту ББА) потребно је доставити до 3.10.2022. године 
- интервју са кандидатима обавиће се од 6. до 10.10.2022. године, према објављеном 
распореду, 
- пријемни испит обавиће се 12.10.2022. године у 18:00 часова 
- рангирање кандидата обавиће се на основу просечне оцене остварене на основним   
студијама и интервјуа,  
- објављивање ранг листе 12.10.2022. 
- упис ће се обавити од 17.10. до 31.10.2022. године од 12:00 до 17:00 часова.  
 
2.  Децембарски уписни рок (само у случају да преостане слободних места) 
- пријаву на конкурс (формулар на сајту ББА) потребно је доставити до 5.12.2022. године 
- интервју са кандидатима обавиће се од 7. до 10.12.2022. године, према објављеном 
распореду, 
- пријемни испит обавиће се 14.12.2022. године у 18:00 часова, 
- рангирање кандидата обавиће се на основу просечне оцене остварене на основним   
студијама и интервјуа,  
- објављивање ранг листе 16.12.2022. 
- упис ће се обавити од 19.12. до 24.12.2022. године од 12:00 до 17:00 часова.  
 
Потребна документа за пријаву/упис:  
- пријава на конкурс (формулар на сајту ББА)  
- диплома основних академских студија (оригинал или ов. копија),  
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или ов. копија).  
 
Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед 
- лице које конкурише за упис има право на жалбу на утврђени редослед кандидата, 
- жалба се у писаном облику подноси Декану, преко секретаријата Факултета, у року од 24 
часа од објављивања ранг листе кандидата, 
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Након одлучивања 
декана по жалбама Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу. 
 



Школарина 
Годишња школарина (која укључује уџбеничку литературу, полагање испита, пријаву и одбрану 
мастер рада, као и уверења и диплому), износи за:  
а) студијски програм Банкарство, финансије и бизнис – 2.160 евра (плаћање одједном), 
 односно 2.400 евра (плаћање у 10 рата);  
б) студијски програм Информационе технологије у финансијама – 2.160 евра (плаћање 
 одједном), односно 2.400 евра (плаћање у 10 рата);  
в) студијски програм Маркетинг менаџмент – 2.160 евра (плаћање одједном), односно 2.400 
 евра (плаћање у 10 рата);  
Плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
 
 
4. За упис студената на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (180 ЕСПБ) у академској 
2022/2023. години на студијском програму  

 
• ФИНАНСИЈЕ (10 студената) 

 
На докторске академске студије могу да се упишу кандидати који су:  
 

• завршили мастер академске студије, односно интегрисане студије у обиму од најмање 
300 ЕСПБ, имају просечну оцену већу од 8 (осам) и познају најмање један страни језик,  

• завршили мастер академске студије са просечном оценом мањом од 8 (осам) и имају 
најмање два објављена научна рада,  

• стекли академски назив магистра економских наука.  
 
Кандидати који су завршили магистарске и мастер академске студије на студијама несродних 
факултета могу да се упишу на докторске академске студије уколико положе испите које одреди 
Наставно-научно веће Факултета.  
 
Након завршених докторских студија кандидат стиче звање доктора наука – економске науке.  
 
Поступак спровођења конкурса: 
 
1. Септембарски уписни рок 
- пријаву на конкурс уз пратећу конкурсну документацију потребно је доставити од 5.9. 
 до 24.9.2022. године.  
- интервју са кандидатима обавиће се од 28.9. до 7.10.2022. године, према унапред 
 дефинисаном распореду, 
- рангирање кандидата обавиће се на основу просечне оцене остварене на мастер 
 академским студијама (односно магистарским) (максималан број бодова износи 40 од 
 максималног укупног броја бодова који износи 100 бодова) и интервјуа (максималан 
 број бодова износи 60 од максималног укупног броја бодова који износи 100 бодова. 
 Прелиминарна ранг листа биће објављена 12.10.2022. године.  
- упис ће се обавити од 14.10. до 31.10.2022. године .  
 
 
2.  Децембарски уписни рок (само у случају да преостане слободних места) 
- пријаву на конкурс уз пратећу конкурсну документацију потребно је доставити од 
 29.11. до 3.12.2022. године.  
- интервју са кандидатима обавиће се од 7.12. до 11.12.2022. године, према унапред 
 дефинисаном распореду, 



- рангирање кандидата обавиће се на основу просечне оцене остварене на мастер 
 академским студијама (односно магистарским) (максималан број бодова износи 40 од 
 максималног укупног броја бодова који износи 100 бодова) и интервјуа (максималан 
 број бодова износи 60 од максималног укупног броја бодова који износи 100 бодова. 
 Прелиминарна ранг листа биће објављена 14.12.2022. године.  
- упис ће се обавити од 17.12. до 25.12.2022. године .  
 
Потребна документа за пријаву на конкурс: 
 
- попуњена пријава на конкурс,  
- образложени предлог предмета докторског истраживања,  
- мотивационо писмо (формулари на сајту ББА),  
- оверена копија дипломе и додатка дипломи основних студија,  
- оверена копија дипломе и додатка дипломи мастер академских студија или дипломе 
 магистарских студија,  
- биографија и остале релевантне информације,  
- доказ о знању страног језика (уколико кандидат није полагао страни језик током 
 студија). 
 
Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед 
 
- лице које конкурише за упис има право на жалбу на утврђени редослед кандидата, 
- жалба се у писаном облику подноси Декану, преко секретаријата Факултета, у року од 
 24 часа од објављивања ранг листе кандидата, 
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Након одлучивања 
 декана по жалбама Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу. 
 
Школарина 
 
Годишња школарина (која укључује организацију и реализацију наставе, неопходну уџбеничку 
литературу, полагање испита, пријаву, оцену и одбрану докторске дисертације, као и уверења и 
диплому), износи 3.240 ЕУР (плаћање у целости), односно 3.600 ЕУР (плаћање у 10 рата). 
Плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
уплате. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 На основу члана 98. Закона о високом образовању, Универзитет има обавезу да распише 
конкурс за упис студената у наредну школску годину најкасније пет месеци пре почетка школске 
године. По достављању предлога о расписивању конкурса од стране факултета Универзитету, 
Сенат је на седници дана 30. маја 2022. године донео одлуку као у диспозитиву. 
 
 
 
У Београду, 
30.05.2022. године 
         Председник Сената 
                   ректор 
               проф. др Гордана Вукелић 
 
 


