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ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК  
за упис студената у I годину основних академских студија  

школске 2015/2016. године 
 
 

Економски факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, 
уписаће у прву годину основних академских студија, на акредитованом студијском програму: 
 

 
Студијски програм 

 
Број студената према начину финансирања 

Пословна економија 

 
Модул 

 
Из буџета 

Који сами 
плаћају  

школарину 
1. Рачуноводство и ревизија 
2. Финансије, банкарство и осигурање 
3. Међународна економија и спољна трговина 
4. Менаџмент, маркетинг и предузетништво 

 
20 

 
50 

 
 
I УСЛОВИ УПИСА: 
 
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. 
Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни 
испит из два предмета по избору кандидата, и то: 
 

1. Српски језик и књижевност 
2. Економика предузећа 
3. Основи економије 
4. Социологија 
5. Математика 
6. Филозофија 

 
Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 
средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. 
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. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат може освојити 
највише 100 бодова. 
 
Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 40.000,00 динара. 



 
II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 
 
Пријављивање кандидата обавиће се 29.09. и 01.10.2015. године. 
 
Документа потребна за пријављивање (оригинали и фотокопије): 
а) диплома о положеном завршном, односно матурском испиту, 
б) сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 
в) извод из матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ, 
г) попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на Факултету). 
Оригинална документа дају се на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава. 
 
 
III ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
  
Кандидати полажу пријемни испит дана 02.10.2015. године у 10,00 сати у просторијама Економског 
факултета, Ул. Колашинска бр.156, у Косовској Митровици. 
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, 
личну карту или пасош и хемијску оловку. 
 
 
IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 
Прелиминарна ранг листа биће објављена дана 05.10.2015. године до 13,00 сати (огласна табла и сајт 
Факултета). 
 
 
V ПРАВО НА ПРИГОВОР 
 
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на прелиминарној јединственој ранг листи није 
утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Факултета у року од 24 сата од 
објављивања ранг листе. Одлука декана је коначна. 
  
 
VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 
Коначна ранг листа биће објављена дана 07.10.2015. године до 13,00 сати (огласна табла и сајт 
Факултета). 
 
 
VII УПИС СТУДЕНАТА 
 
Упис примљених кандидата  обавиће се у периоду од 07.10. до 09.10.2015. године. 
 
 
 
 


