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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Високошколска јединица у Медвеђи 
 

Број: 01-2239 
20.07.2012. 

 

Д Р У Г И     К О Н К У Р С Н И    Р О К  
 ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА 

ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ  ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ 
 У ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ У МЕДВЕЂИ 

 
 

1. Економски факултет уписује у I годину основних академских студија: 

 35 самофинансирајућих студената 

на студијски програм Пословно управљање, модул: Менаџмент предузећа. 
 

2. Услови за упис  

У прву годину основних академских студија могу се уписати: 
а) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању економске 
струке или завршену гимназију; 
б) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању ако су у току 
тог образовања изучавала програме из предмета од значаја за ове студије, и то: 

 Основи економије, 
 Пословна економија, 
 Статистика, 
 Национална економија. 

 в) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању и не   
испуњавају услове под а) и б) уз обавезу полагања допунских испита (Основи 
економије, Пословна економија, Статистика, Национална економија). 
 
3. Пријемни испит 

Кандидати који конкуришу за упис у I годину полажу пријемни испит који 
обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи. 

Пријемни испит се полаже, из два предмета (по избору), од следећа четири 
предмета: 

 Основи економије, 
 Пословна економија, 
 Математика, 
 Социологија. 

 
 



4. Избор кандидата за упис у I годину студија 

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. 

Ранг листа се сачињава 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. 

 
5. Јединствена ранг листа 

Факултет утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем 
бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на 
начин финансирања. Овако формирана ранг листа јесте основ за избор жељеног 
студијског програма од стране кандидата. 

Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли 
кандидат може бити уписан у I годину основних студија.  
 5.1. Упис на терет буџета – кандидат може бити уписан на терет буџета ако се 
налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет 
буџета  који је одређен овим конкурсом, а има најмање 51 бод. 
 5.2. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент, уколико се 
на јединствној ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих 
студената који је одређен овим конкурсом, а има најмање 30 бодова.  

Напомена: кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе 
освојио једно од прва три места, на Републичком такмичењу које организује 
Министарство просвете и спорта, односно на међународном такмичењу, не полаже 
пријемни испит из одговарајућих предмета, а исти се вреднује са максималним бројем 
бодова. 
 

6. Право приговора на јединствену ранг листу 

 Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг 
листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом има право приговора декану 
Факултета у року од 24 часа од дана објављивања ранг листе. 
 Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења 
приговора. 
 Кандидат незадовољан Одлуком декана може изјавити жалбу Савету Факултета 
у року од 24 часа од дана пријема одлуке Декана.  Савет Факултета решава по жалби у 
року од 24 часа од дана њеног пријема. 

 
7. Коначна ранг листа 

Након окончања поступка по приспелим приговорима и жалбама, 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. 

 
8. Померање  (клизање) на коначној ранг листи  

Ако се кандидат, који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року 
Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној 
ранг листи, задњег дана уписа на факултет. 



ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 03. до 20. 09. 2012. године. 

 Пријављивање кандидата је  3. и 4. 09. 2012. године, од 10,00 до 14,00 
часова у згради Основне школе (бивша Виша пословна школа) у Медвеђи. 

 Допунски испит полаже се 06.09.2012. године са почетком у 10,00 часова у 
Сали за седнице Економског факултета у Нишу, а накнада износи 3.000,00 динара по 
предмету (кандидат бира два од четири понуђена предмета). 

 Пријемни испит полаже се 07.09.2012.године, са почетком у 10,00 часова, у 
згради Основне школе (бивша Виша пословна школа) у Медвеђи, према распореду 
који ће бити објављен на огласној табли Одељења. 

 Резултати пријемног испита и јединствена ранг листа биће објављени 
најкасније до 11.09.2012.године. 

 Коначна ранг листа биће објављена најкасније до 14.09.2012.године. 

 Упис примљених кандидата вршиће се од 17. до 19.09.2012. године, од 10,00 
до 14,00 часова у згради Основне школе (бивша Виша пословна школа) у Медвеђи. 

 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС: 

1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа оригинална 
документа:  
- пријава на конкурс (купује се у књижари Економског факултета), 
- сведочанства сва четири разреда средње школе, 
- диплому о положеном завршном (матурском) испиту, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (два испита – 7.000,00 

динара) на жиро рачун Факултета. 
 

2. Кандидати су обавезни да на полагање допунског и пријемног испита 
понесу личну карту или пасош. 

 
3. Кандидати који стекну право на упис подносе: 

- оригинална документа,  
- извод из матичне књиге рођених, 
- 2 обрасца ШВ-20, 
- индекс, 
- 2 фотографије формата 4 x 6 цм, 
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (у износу од 

80.000,00 динара на више месечних рата за држављане Републике Србије и у 
износу од 1500 евра за стране држављане; уплате се врше на жиро рачун 
Факултета: 840-1683666-17). 

 
 

ДЕКАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 

Проф. др Евица Петровић, с.р. 
 


