
ПРАВНИ
ФАКУЛТЕТ

УНИОН
УНИВЕРЗИТЕТА

Правни факултет чији дипломирани студенти имају право 
полагања правосудног испита, уписа у адвокатске коморе 
Републике Србије, обављањa било које правосудне професије, 
запошљавања или наставка школовања у иностранству!

Бул. маршала Толбухина 36, Нови Београд, Тел: +381 11 2095 502, 2095 595, 2095 540
info@pravnifakultet.edu.rs | www.pravnifakultet.edu.rsДођите да учите и научите у пријатељском окружењу!



УПИС
Упис примљених студената обавља се у периоду од 7. до 14. јула 2023. године 
односно од 18. до 26. септембра 2023. године. Редослед кандидата за упис на 

прву годину студија утврђује се на основу успеха из средње школе и резултата пријемног 
испита. Трошкови уписа уплаћују се у износу од 50 евра у динарској противвредности (по 
средњем курсу НБС на дан уплате).

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС 
Пријава на конкурс за упис нових студената вршиће се од 5. до 30. јуна 2023. 
године и од 1. до 8. септембра 2023. године. Приликом пријаве подносе 

се: сведочанства за сва четири разреда средње школе, диплома о стеченом средњем 
образовању и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 30 евра 
у динарској противвредности (по средњем курсу НБС на дан уплате). Пријава се може 
поднети и online.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит обухвата полагање теста опште информисаности и склоности 

праву (пример теста можете погледати на сајту Факултета, у секцији „Упис 2023/2024”). 
Полагање теста ће се обавити 4. и 11. јула 2023. године и 12. септембра 2023. године. 
Редослед кандидата објављује се наредног дана од дана полагања.

ШКОЛАРИНА
Школарина износи 1800 евра у динарској противвредности (по средњем 
курсу НБС на дан уплате) по години студија, уколико се уплати у целости. 

Школарина се може платити и у десет месечних рата и тада износи 2000 евра у динарској 
противвредности (по средњем курсу НБС на дан уплате) по години студија. Школарина 
на основним студијама за брата или сестру већ уписаног студента умањује се за 30% 
док су обоје на студијама. У цену школарине основних студија урачунати су и уџбеници, 
пријављивање испита, без обзира на њихов број, потврде о студирању, као и друге 
активности које организује Факултет у циљу стручног усавршавања студената. Школарина 
за мастер студије износи 1200 евра у динарској противвредности (по средњем курсу НБС 
на дан уплате).



На Факултету се изучавају Енглески и Италијански језик. 

Окончањем основних академских студија права 
стиче се стручни назив дипломирани правник. 

      семестри  ЕСПБ
Увод у право       ЈЕСЕЊИ     10
Историја државе и права    ЈЕСЕЊИ     8
Римско право     ЈЕСЕЊИ      8
Људска права      ЈЕСЕЊИ      7
Основи грађанског и привредног права  ПРОЛЕЋНИ   12
Породично право     ПРОЛЕЋНИ    9
Страни језик I      ПРОЛЕЋНИ    6

      семестри  ЕСПБ
Кривично право – општи део    ЈЕСЕЊИ      9
Својинско право      ЈЕСЕЊИ     9
Страни језик II       ЈЕСЕЊИ       6

Изборни предмет/ бира се један од два
Право медија     ЈЕСЕЊИ     6
Правосудно организационо право   ЈЕСЕЊИ     6

Кривично право – посебни део   ПРОЛЕЋНИ    7
Уставно право     ПРОЛЕЋНИ  11
Наследно право     ПРОЛЕЋНИ    6

Изборни предмет/ бира се један од два
Криминологија са пенологијом   ПРОЛЕЋНИ    6
Упоредно право     ПРОЛЕЋНИ    6

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ ПРАВА 
240 ЕСПБ

I

II

година

година



ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ ПРАВА 
240 ЕСПБ       семестри  ЕСПБ

Управно право      ЈЕСЕЊИ      8
Облигационо право I     ЈЕСЕЊИ       7
Кривично прoцесно право     ЈЕСЕЊИ     8
Страни језик III      ЈЕСЕЊИ       6
Међународно јавно право     ПРОЛЕЋНИ      7
Облигационо право II     ПРОЛЕЋНИ     6
Трговинско право     ПРОЛЕЋНИ    8
Основи банкарског права    ПРОЛЕЋНИ    4

Изборни предмет/ бира се један од два
Потрошачко право    ПРОЛЕЋНИ      6
Право интернета     ПРОЛЕЋНИ      6

      семестри  ЕСПБ
Компанијско право     ЈЕСЕЊИ     6
Право интелектуалне својине    ЈЕСЕЊИ     4
Грађанско процесно право    ЈЕСЕЊИ      9
Радно право      ЈЕСЕЊИ        4

Изборни предмет/ бира се један од два
Медицинско право     ЈЕСЕЊИ       6
Медијација      ЈЕСЕЊИ     6

Јавне финансије и пореско право   ПРОЛЕЋНИ    4
Међународно приватно право   ПРОЛЕЋНИ    7
Увод у право ЕУ     ПРОЛЕЋНИ    5
Посебни грађански поступци   ПРОЛЕЋНИ    4
Стручна пракса     ПРОЛЕЋНИ    3

Изборни предмет/ бирају се два од четири
Арбитражно право    ПРОЛЕЋНИ    6
Антидискриминационо право   ПРОЛЕЋНИ    6
Писање правних аката    ПРОЛЕЋНИ    2
Правне клинике     ПРОЛЕЋНИ    2

III

IV

година

година



ЗАШТО ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА 
УНИОН?

 9 Студираћете на акредитованом правном факултету чији дипломирани 
студенти након положеног правосудног и адвокатског испита могу да се 
упишу у било коју адвокатску комору у Републици Србији. 

 9 Учићете у малим групама, у пријатељском окружењу и научити захваљујући 
посвећеним професорима и асистентима са изузетним референцама.

 9 Стећи ћете драгоцена искуства кроз наше програме праксе у судовима, 
адвокатским канцеларијама, органима управе, привредним друштвима и 
другим организацијама.

 9 Већ током студија бићете оспособљени да обављате правне послове у оквиру 
програма различитих правних клиника које се реализују на факултету. 

 9 На располагању су вам савремено опремљена компјутерска сала, библиотека 
и читаоница. Факултетска библиотека располаже са преко 12.000 наслова 
како домаће, тако и стране правне литературе. 

 9 Наши студијски програми омогућавају наставак школовања у иностранству.
 9 Сваке године подржавамо наше најбоље студенте кроз стипендије и награде. 
 9 Ми ћемо вас знати по имену, подстицати вас да будете најбољи и поносити се 
вашим успехом!

ТАКМИЧЕЊА
Наши студенти су учесници националних и међународних такмичења 
у симулацији суђења у области међународног јавног права (Philip C. 

Jessup International Law Moot Court Competition), медијског права (Price Media Law 
Moot Court), свемирског права (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition) 
и антидискриминационог права. Поред такмичења из области права студенти су 
учесници и у бројним спортским такмичењима.

АЛУМНИ КЛУБ И ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ  
ОРИЈЕНТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
Дипломирани студенти остају у контакту са Факултетом као чланови 

Алумни клуба, а Центар за професионалну оријентацију и запошљавање 
им помаже у проналажењу прилика за даље усавршавање и запошљавање, 
укључујући помоћ при изради професионалне биографије и других докумената 
потребних за пријављивање на конкурсе за стипендије и радна места.

СТРУЧНА ПРАКСА
Факултет организује стручну праксу у основним судовима и Вишем 
суду у Београду, адвокатским канцеларијама, канцеларијама јавних 

бележника и приватних извршитеља, Народној банци Србије, привредним 
друштвима и другим организацијама, као и посете казнено-поправним 
заводима.



Факултет је основан 2001. године, а прва генерација студената уписана је 2002. 
године. Регистрован је решењем Министарства просвете и спорта РС број 612-00-
295/2001-04 од 1. новембра 2001. године.
Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије издала је 4.12.2008. 
године Уверење о акредитацији бр. 612-00-668/2008-04, а 18.05.2009. године Правни 
факултет Универзитета Унион је од Министарства просвете Републике Србије 
добио дозволу за рад број 612-00-431/2009-12.
Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије издала је 
Факултету 2021. године Уверење бр. 612-00-00104/6/2020-03 за извођење студијског 
програма основних академских студија права у четворогодишњем трајању. 
Факултет, као високошколска установа, и сви студијски програми које Факултет 
спроводи акредитовани су у редовним циклусима. 
Сви подаци о акредитованим студијским програмима који се реализују 
на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, са решењима 
о добијеној акредитацији налазе се на интернет страници Факултета:  
www.pravnifakultet.edu.rs/dokumenta/dokumenta-za-akreditaciju/
Питања или пријаве можете послати путем email-a:
prijavа@pravnifakultet.edu.rs

Позивамо вас да посетите наш факултет, да упознате наше професоре, асистенте 
и друге запослене са којима ћете сарађивати, да поставите питања и добијете 
одговоре како бисте за себе изабрали најбоље.

Булевар  
маршала Толбухина 36
(бивша Гоце Делчева)
Нови Београд
www.pravnifakultet.edu.rs
info@pravnifakultet.edu.rs
Тел: +381 11 2095 502
           2095 595

Дођите да учите и научите у пријатељском окружењу!


