ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
На основу члана 47. став 1. тачка 1. Статута Економског факултета у Суботици бр. 015589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама од 6.3.2013. године, 4.6.2015. године,
9.7.2015. године и 14.4.2016. године, а сходно члану 85. Закона о високом образовању
(Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и члану 1. став 2. Правилника о
упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду од 19.4.2007. године,
са изменама и допунама од 29.5.2014. године, 25.6.2015. године, 24.3.2016. године и
21.4.2016. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно доноси:
ПРАВИЛНИК
o начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата
за упис у прву годину основних студија

Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин полагања пријемног испита и рангирање
кандидата који су положили пријемни испит за упис на прву годину основних
академских студија на Економском факултету у Суботици (у даљем тексту: Факултет) и
издвојеној јединици ван седишта Факултета, без статуса правног лица, Одељењу у
Бујановцу (у даљем тексту: Одељење).
Члан 2.
Кандидати који се пријаве за упис на Факултет и Одељење полажу пријемни испит. На
пријемном испиту се проверава знање кандидата од значаја за наставак студија на
Факултету, односно Одељењу.
Кандидат стиче право на упис, у оквиру броја за који се расписује конкурс за Факултет,
односно Одељење, а према постигнутим резултатима на пријемном испиту и претходном
школовању.
Сагласно ставу 1. и 2. овог члана, врши се рангирање кандидата који су положили
пријемни испит ради уписа на Факултет, односно Одељење.
Члан 3.
Пријемни испит се полаже из два предмета, по слободном избору кандидата.
При подношењу пријаве кандидат је дужан да се определи за два од следећих понуђених
предмета:
1. Основи економије,
2. Пословна економија,
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3. Математика,
4. Филозофија с логиком и
5. Информатика.

Наставни предмети наведени у ставу 2. овог члана могу бити замењени другим
наставним предметима одлуком Наставно-научног већа Факултета.
Члан 4.
Из одабраних предмета кандидати полажу пријемни испит према наставним програмима
и литератури за средњу економску школу и гимназију.
Члан 5.
Припадник националне мањине чији је језик у службеној у потреби на територији АП
Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева
поднетог у писаном облику приликом пријаве на Конкурс за упис на студијски програм.
Члан 6.
Пријемни испит из члана 3. овог Правилника се полаже у облику писменог теста са
укупно 20 питања, односно по 10 питања из сваког предмета. Одговор на постављено
питање се вреднује од нула до три поена.
Члан 7.
Кандидат за упис у прву годину основних академских студија може освојити највише
укупно 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата
постигнутог на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком
разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16,
а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две
децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио
пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном
испиту освоји најмање 14 бодова, при чему број бодова на једном предмету не може
бити мањи од 5 бодова.
Члан 8.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из
буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус
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самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места
на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на
јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако
освоји више од 50 бодова.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на
ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји
најмање 30 бодова.

Члан 9.
Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију, важећу личну карту
или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат
чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит.
Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено
знање. Није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, литературе,
употреба мобилног телефона, електронских помагала и слично.
Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на
пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за
пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита.
Члан 10.
Пријемни испит не полажу:
1. кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од
прва три места на државном такмичењу у чијој организацији учествује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном
такмичењу из наставног предмета који се полаже на пријемном испиту, а признаје
му се максималан број бодова из тог предмета;
2. кандидат који има општу матуру, а уместо пријемног испита овом кандидату се
вреднују резултати опште матуре, што ће се регулисати и примењивати након
доношења и примене посебног закона о општој матури;
3. лица која већ имају завршен први степен студија, на лични захтев.
Члан 11.
Ако на ранг листи два или више кандидата постигну исти минималан број бодова који
им даје право за упис у прву годину студија до утврђеног броја, предност има кандидат
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који је стекао посебне дипломе на такмичењима из наставних предмета од значаја за
студије.
Уколико се ни на основу критеријума из става 1. овог члана не може утврдити који
кандидат има предност, иста се даје кандидату који је остварио бољи резултат на
пријемном испиту.
Члан 12.
Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата на Факултету и
Одељењу спроводи, у сарадњи са Студентском службом, Комисија за упис кандидата у
прву годину основних академских студија коју именује декан за Факултет, односно
Одељење, а председник Комисија је продекан за наставу.
Комисија сачињава ранг листу пријављених кандидата за Факултет, односно Одељење
која се објављује на огласној табли и Интернет страници Факултета након потписа
декана, најкасније у року од 8 дана од дана полагања пријемног испита.

Члан 13.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом,
регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или
своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг
листе.
Приговор се подноси Комисији за упис у прву годину основних студија, на чији предлог
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Члан 14.
Ако рангирани кандидати до попуне броја објављеног Конкурсом, након обавештења на
огласној табли да су примљени, не изврше упис у року који је одређен за упис, уместо
њих се обавештавају следећи кандидати према редоследу утврђеном по коначној ранг
листи за Факултет, односно Одељење, све док се не упише конкурсом одређени број.
Ако Факултет није попунио број објављен конкурсом ни на начин одређен у ставу 1.
овог члана, може уписну квоту да попуни са кандидатима који су положили пријемни
испит на једном од акредитованих економских факултета на територији Републике
Србије.
Члан 15.
Број студената који се финансирају из буџета, као и број самофинансирајућих студената
утврђује се и објављује Конкурсом за упис студената на основне академске студије.
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Члан 16.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину
полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву годину основних
студија бр. 01-1420 од 15.05.2007. године.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет страници
Факултета.

Број: 01-4374
Суботица, 29.09.2011. године,
са изменама од 14.02.2012. и 17.6.2014. године
и 16.6.2016. године и 27.2.2017. године
Председник Наставно-научног већа
Проф. др Александар Грубор, декан

5

