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КОНКУРС
за упис студената у прву годину основних академских студија на Економском факултету Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у трећем уписном року за
школску 2018/2019. годину
Економски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у
другом уписном року за школску 2018/2019. годину, уписаће у прву годину основних академских
студија, на акредитованом студијском програму, следећи број студената:
Студијски
програм
Пословна
економија

Број студената према начину финансирања
Модул
1. Рачуноводство и ревизија
2. Финансије, банкарство и осигурање
3. Међународна економија и спољна трговина
4. Менаџмент, маркетинг и предузетништво

Из буџета

Који сами плаћају
школарину
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Одлуком Владе Републике Србије (''Службени Гласник РС'' бр. 37/2018) факултету је одобрен упис за
120 студената финансираних из буџета на прву годину основних академских студија, студијски програм:
Пословна економија.
Наведеном одлуком Владе Републике Србије, факултет је добио додатна буџетска места за студенте
ромске националне мањине (1 место) и студенте са инвалидитетом (1 место). Одлуком Владе Републике
Србије утврђен је и број кандидата држављана Републике Србије који су у школској 2017/2018. години
средњу школу завршили у иностранству, а који се могу уписати на терет буџета (1 место)
Услови уписа

I

У прву годину студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању,
које положи пријемни испит и заузме место на ранг листи у оквиру утврђеног броја студената за упис у
прву годину студија.
Пријемни испит

II

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија, полажу пријемни испит
који обухвата програмске садржаје који су изучавали у средњој школи.
Пријемни испит полаже се из два предмета (по избору кандидата), од следећих шест предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Српски језик и књижевност
Економика предузећа
Основи економије
Социологија
Математика
Филозофија

III

Избор кандидата за упис у прву годину студија

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултатима постигнутим на пријемном
испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.
Ранг листа сачињава се према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.
Кандидат може освојити највише 100 бодова.
Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом,
трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом основу, кандидат може стећи најмање 16, а
највише 40 бодова.
Резултат на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.
IV

Прелиминарна ранг листа

Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по
свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Место на прелиминарној ранг листи и број укупно
постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија.
Прелиминарна ранг листа благовремено ће бити објављена на огласној табли и Интернет страници
Факултета.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на прелиминарној ранг листи до броја
одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен овим конкурсом и има више од 50 бодова.
Кандидат може бити уписан као самофинасирајући студент уколико факултет не попуни утврђени број
буџетских студената утврђених конкурсом и уколико има најмање 30 бодова.
Напомена: Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од
прва три места на Републичком такмичењу које организује Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућих
предмета, а исти се вреднује са максималним бројем бодова.

V

Право приговора на прелиминарну ранг листу

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност
пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 24 часа од објављивања прелиминарне ранг
листе на факултету. Приговор се подноси Комисији за спровођење конкурса, која доноси решење по
приговору у року од 24 часа од пријема приговора.
Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану факултета, у року од 24 часа од
истека рока за доношење решења надлежне комисије по приговору кандидата.
Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља
кандидату и надлежној комисији.

VI

Коначна ранг листа

Након окончања поступка по приспелим приговорима, факултет утврђује и објављује коначну ранг
листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. Коначна ранг листа
је основ за упис кандидата и биће благовремено објављена на огласној табли и Интернет страници
Факултета.
Ако се кандидат, који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року уместо њега ће се
уписати следећи кандидат, према распореду на коначној ранг листи, последњег дана уписа на факултет.

VII

Термини одржавања Конкурса

Пријављивање кандидата обавиће од 17.09 до 21.09.2018. године у Служби за студентска питања.
Пријемни испит полаже се 24.09.2018. године, са почетком у 12,00 часова у амфитеатру Техничке школе
''Михаило Петровић – Алас'' у Косовској Митровици.
Резултати пријемног испита и прелиминарна ранг листа биће објављена најкасније до 25.09.2018.
године.
Коначна ранг листа биће објављена најкасније до 26.09.2018. године.
Упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 26.09. до 28.09.2018. године у Служби за
студентска питања.

VIII

Потребна документација

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
а) диплома о положеном завршном, односно матурском испиту,
б) сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
в) очитана лична карта,
г) попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на Факултету),
Оригинална документа дају се на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.
Кандидати су обавезни да на полагању пријемног испита понесу број пријаве на конкурс, личну карту
или пасош и хемијску оловку.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
а) оригинална документа,
б) очитана лична карта,
в) 2 обрасца ШВ-20,
г) индекс,
д) 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 цм.

Декан
Проф. др Звездица Симић

