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Услови конкурса  

 

Право учешћа на конкурс имају лица са завршеном средњом школом  

четворогодишњег трајања.  

• Пријављивање кандидата обавиће се 03,04. 09. 2012. године 

Документација потребна за пријављивање на конкурс 

      Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе следећу документацију: 

1. Попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на факултету),  

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал и 

фотокопија),                                                                        

3. Сведочанства за сва четири разреда, средњег образовања (оригинал и фотокопија), 

4. Диплома о завршном испиту (оригинал и 

фотокопија)                                                                   

5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун  

        840-1971666-93 позив на број 97 у износу од 5.000 динара.  

      Напомена: Фотокопирана документација мора бити оверена    

 

 Пријемни испит 

 

• Полагање пријемног испита обавиће се 06.09. 2012. год. у 10ч 
(Техничка школа - Амфитеатар) 

 



      

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија уз личну карту полажу пријемни 

испит из два предмета по сопственом избору, од следећих шест предмета: 

 

      1. Српски језик и књижевност 

      2. Економика предузећа 
      3. Основи економије 

      4. Социологија 
      5. Филозофија 
      6. Математика 

 

      Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у 

четворогодишњем трајању. 

      Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се према резултатима 

постигнутим на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на 

основу ранг листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата. Кандидат 

може освојити највише 100 бодова. 

      Општи успех у средњој школи односи се на збир просечних оцена из свих предмета у 

првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може 

стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна са 

заокруживањем на две децимале. 

      Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова 

заокруживањем на две децимале. Пријемни испит за упис у годину основних студија 

организује се независно од броја пријављених кандидата. 

      Факултет утврђује јединствену ранг листу и место на јединственој ранг листи и број 

укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину 

основних студија. 

      Ако два кандидата имају исти број бодова на ранг листи, предност ће имати онај 

кандидат који је стекао већи број бодова на пријемном испиту. Уколико и тада два кандидата 

имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је добитник награде на 

одговарајућем такмичењу. 

      Кандидат може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја 

одобреног за упис кандидата, који је одређен конкурсом. 

      Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном 

року, факултет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој 

ранг листи. 

                                                                                                                       

 
 


