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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ 
ул. Филипа Вишњића б.б. 38220 Косовска Митровица 

          Tел. 028/422-340, факс 028/422-320 
          Aкадемски  e-mail:rektorat@pr.ac.rs  

                                                 Aкадемски  web:www.pr.ac.rs 

Факултет Буџет Самофинан. Школарина у дин. 

 1.* 2.* 3.* 

Економски факултет  
Косовска Митровица 

120 1 1 1 50 40.000 

Медицински факултет 
Косовска Митровица 

50 1 1 1 100 70.000 

Пољопривредни факултет  
Лешак 

100 1 1 1 20 18.000 

Правни факултет  
Косовска Митровица 

75 1 1 1 125 50.000 

Природно – математички 
факултет - Косовска 
Митровица 

120 1 1 1 95 37.000 

Факултет спорт и физичко 
васпитање  - Лепосавић 

120 1 1 1 - 60.000 

Факултет техничких наука  
Косовска Митровица 

220 2 2 2 90 30.000 

Факултет уметности  
Звечан 

25 / / / 21 100.000 

Учитељски факултет  
Лепосавић 

80 1 1 1 50 44.000 

Филозофски факултет  
Косовска Митровица 

167 2 2 2 163 48.000 

УКУПНО: 1.077 11 11 11 714  

 



* Конкурсом за упис у прву годину основних академских и интегрисаних 
студија обухваћена је и следећа категорија студената: 
1*.  са инвалидитетом, 
2*. припадника ромске националности 
3*. држављани Републике Србије који су у школској 2014/2015 години средњу 
школу завршили у иностранству. 

Први конкурсни рок: 

Пријављивање кандидата:  24,  25. и 26. 06.2015. год. 

Полагање пријемних испита:  29, 30, јуни,  01. и 02. јули 2015. год. Полагање пријемних 
испита према распореду објављеном на високошколској установи 

Упис кандидата мора бити завршен до 17. 07. 2015. године 

Други конкурсни рок: 

Пријављивање кандидата:  01. и 02. 09. 2015. год. 

Полагање пријемних испита: од  04, 05 и  06. 09. 2015. године. Полагање пријемних 
испита према распореду објављеном на високошколској установи 

Упис кандидата мора бити завршен до 20. 09. 2015 године. 

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на 
огласним таблама високошколских установа. 

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
Ул. Колашинска бр. 156, Косовска Митровица 

             Тел/факс: 028/497-934 

Aкадемски e-mail:eko@pr.ac.rs  

  Aкадемски web:www.eko.pr.ac.rs 

 Економски факултет уписује у прву годину основних студија 170 студената: 
 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

Пословна економија 120 50 170 

  



 Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 40.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 1.300  €. 

 Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 
 Пријављени кандидати полажу пријемни испит из два предмета по избору од шест 
следећих предмета: Српски језик и књижевност, Економика предузећа,Основи економије, 
Социологија, Математика  и Филозофија. 
 За изборне предмете кандидат се опредељује приликом подношења докумената на 
конкурс. 
 Пријемни испит се полаже путем писменог теста, по наставном програму средњег 
образовања. 
  
 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

38220 Косовска Митровица, Анри Динана б.б. 

 Tел/ 028/423-512; факс 028/423-512  

 Aкадемски e-mail:medicinski@pr.ac.rs  

 Aкадемски web:www.med.pr.ac.rs 

 Медицински факултет уписује у прву годину основних и интегрисаних студија   150 
студената: 
 
Студијски 
програм 

Буџет Самофинансирање Свега 

Општа медицина 
интегрисане 

35 45 80 

Стоматологија 
интегрисане 

15 25 40 

Здравствена нега 
основне 

/ 30 30 

Укупно: 50 100 150 

 

 



Школарина за самофинансирајуће студенте интегрисаних студија износи: 70.000,00 
динара. 

Школарина за основне академске студије здравствене неге износи  40.000 динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 1.800  €. 

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили одговарајуће 
образовање: 
-  гимназију и школе медицинског усмерења у четворогодишњем трајању.  
Пријављени кандидати полажу пријемни испит из предмета Биологија и Хемија. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  

38219 Лешак, ул. Копаоничка б.б.  

 Tел/ 028/88-261  

 Aкадемски e-mail:poljoprivredni@pr.ac.rs  

 Aкадемски web:www.agr.pr.ac.rs 

 
 Пољопривредни факултет уписује у прву годину основних студија 120 студената: 
 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

Биљна производња 75 10 85 

Сточарство 25 10 35 

Укупно: 100 20 120 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 18.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 1.200  €. 

 Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су звршили средње образовање  у 
четворогодишњем трајању. 

 Пријављени кандидати полажу пријемни испит из предмета Биологија и Хемија. 

  



 
 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ  
38220 Косовска Митровица, ул. Лоле Рибара 29. 

 Tел. 028/425-336;425-337; 425-338, факс 425-339 

Aкадемски e-mail:pra@pr.ac.rs  

Aкадемски web:www.pra.pr.ac.rs 

 

 Правни факултет уписује у прву годину основних студија 200 студената: 
 

Буџет Самофинансирање Свега 

75 125 200 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 50.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 1.000  €. 

 Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су звршили средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 

 Пријављени кандидати полажу пријемни испит из предмета: Српски језик и 
Историја. 

 Пријемни испит се полаже путем писменог теста по наставном програму средњег 
образовања. 

 

 

 

 

 

 



ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29 

тел. 028/425-396, факс 028/425-399 
Aкадемски e-mail:pmfdekanat@gmail.com  

Aкадемски web:www.pmf.pr.ac.rs 

 

 Природно-математички факултет уписује у прву годину основних студија 215 
студената: 
 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

Биологија 25 20 45 

Хемија 13 17 30 

Математика 16 9 25 

Информатика 16 9 25 

Физика 10 5 15 

Географија 40 35 75 

Укупно: 120 95 215 

 

 Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 37.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 1.200  €. 

 Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су звршили одговарајућу средњу 
школу у четворогодишњем трајању. 

 Пријављени кандидати полажу пријемни испит: 

- Математика, тест знања из математике  
- Информатика, тест знања из математике, 
- Биологија, тест знања из биологије, 
- Физика, тест знања из физике,  
- Хемија, тест знања из хемије,  
- Географија, тест знања из географије.  

 



                         ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

                                38218 Лепосавић, ул. Доситеја Обрадовића бб, 

                                          Тел. / факс: 028/ 84-701/ 84-701 

       Aкадемски e-mail:dif@pr.ac.rs 

      Aкадемски web:www.dif.pr.ac.rs 

 

Факултет за спорт и  физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Лепосавићу уписује у прву годину основних студија 120 студената. 

  

Буџет Самофинансирање           Свега 

         120                             -              120 

 

 

Школарина  за самофинансирајуће студенте износи: 60.000  динара. 

 Школарина  за студенте стране држављане износи: 2.000  €. 

УСЛОВИ  УПИСА: 

     Право уписа на Факултет за спорт и физичко васпитање, под једнаким условима, имају 
сви кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, имају 
потребне психофизичке способности и поседују одговарајуће потенцијале,  а нису старији 
од 28. година. 

ИЗБОР КАНДИДАТА 

На основу постигнутих успеха у средњој школи и резултата пријемног испита обавља се 
избор кандидата за студије. 

Пријемни испит обухвата: 

- ПРОЦЕНУ СПОСОБНОСТИ  КАНДИДАТА ЗА СТУДИЈЕ – здравствено стање 
1.1 Кандидат за упис на Факултет мора бити здрав, што се утврђује на основу прегледа и 

анализе раније попуњеног  и овереног здравственог уверења, а према потреби и 
допунског специјалистичког прегледа. 



1.2 Здравствено уверење испуниће лекар медицине рада или специјалиста спортске 
медицине у месту становања, где ће кандидат обавити потребне прегледе и добити 
уверење о здравственом стању 

1.3 Попуњено здравствено уверење са свим лабораторијским налазима ( комплетна крвна 
слика, ниво глукозе у крви, урина, електрокардиограм и окулистички налаз висуса) 
кандидат је дужан предати приликом предаје докумената за пријемни испит. 
На основу налаза и података процењује се способност кандидата за студије на 
Факултету за спорт и физичко васпитање оценама СПОСОБАН / НЕСПОСОБАН. 
Кандидати  који болује од неке хроничне болести обавезни су донети налаз о стању 
болести одговарајућег специјалисте. Ниједан приложени налаз не сме бити старији од 
месец дана. 
Кандидати који не задовоље на било којем делу процене ове способности, не могу 
приступити наставку пријемног испита, који обухвата:  

- ПРОВЕРУ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛА 
- ПРОВЕРА СЛУХА И РИТМА 
- ПРОВЕРА КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ 
- ПРОВЕРА КОНАТИВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
- СПОРТСКИ СТАТУС   

Утврђени статус ( категорија ) спортисте, као основа за доделу бодова, признаје се 
спортистима који су одговарајућу категорију стекли најкасније до последњег дана пријаве 
кандидата и предаје докумената, као и онима који су ту категорију добили у претходних 
пет година. 

Сва обавештења у вези пријемног испита могу се прочитати на факултетским 
огласним таблама и сајту Факултета - адреса www.fakfikul.edu.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

38220 Косовска Митровица, ул. Књаза Милоша 7,  

 тел. 028/425-320,425-321; факс 425-322 

Aкадемски email:office@ftnkm.rs  

Aкадемски web:www.ftn.pr.ac.rs 

 
Факултет техничких наука уписује у прву годину основних студија 310 студента: 
 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 
Архитектура 33 7 40 

Грађевинско инжењерство 25 5 30 

Електротехн. и рачунарско инж.  45 15 60 

Машинско инжењерство 30 30 60 

Заштита животне средине 32 10 42 

Рударско инжењерство 8 8 16 

Технолошко инжењерство 22 10 32 

Индустријско  инжењерство 25 5 30 

Укупно: 220 90 310 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 30.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 1.200  €. 

            Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 
            Пријављени кандидати полажу пријемни испит из Математике, а за Студијски 
програм – Архитектура полаже се пријемни испит  из Математике (општи део и 
геометрија) и Слободног цртања. 
  

 



ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ 
38227 Звечан - К.Митровица ул. Краља Петра I бр. 117,  

                                    тел/: 028/497-924;  факс:028/497-925; 497-923 

                                     Aкадемски email:umetnost@pr.ac.rs  

                                     Aкадемски web:www.art.pr.ac.rs 

Факултет уметности уписује у прву годину основних студија 46 студената: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

 Департман ликовних уметности 

Сликарство 3 3 6 

Вајарство 3 3 6 

Графика 2 2 4 

Графички дизајн 2 2 4 

Департман музичких уметности 

Клавир 1 1 2 

Виолина 1 - 1 

Музичка педагогија 6 6 12 

Труба 1 - 1 

Кларинет 1 - 1 

Флаута 1 - 1 

Департман драмских уметности 

Глума 4 4 8 

 Укупно: 25 21 46 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 100.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 3.000 €. 



 

 Кандидати који имају завршена три разреда средње школе, пре полагања испита за 
проверу склоности и способности, полажу допунски испит који се састоји из следећих 
предмета: 

ЗА ОДСЕК - ДЕПАРТМАН  ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ: 

       а) писмени испит из: 
-    српског језика и књижевности, 

       б) усмени испит из: 
- српског језика и књижевности, 
- опште историје, 
- историје југословенских народа, 
- историје уметности и 
- психологије. 
 

ЗА ОДСЕК  - ДЕПАРТМАН МУЗИЧКИХ УМЕТНОСТИ: 

а) писмени испит из: 
хармоније, 

- контрапункта, 
- српској језика и књижевности 

б) усмени испит из: 
-     српског језика и књижевности 

музичких облика, 
солфеђа, 
историје музике. 
психологије 

ЗА ОДСЕК - ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ: 

 ,српског језика и књижевности ـ
 ,историје ـ
 једног од светских језика (руски, енглески, француски и немачки) ـ
 уметности (ликовна и музичка) ـ

 

Н А П О М Е Н А : Сви допунски испити полажу се по програму средњег 
образовања. 

Испит за проверу склоности и способности 

Испит за проверу склоности и способности полажу кандидата који су завршили 
средње образовање у четворогодишњем трајању и кандидати који су положили допунске 
испите. 

 



Одсек - Департман ликовних уметности 

Испит за проверу склоности и способности траје три дана и обухвата: 

 Студијски програм -  Сликарство 

  ,цртање  гипсане фигуре – мртва природа ـ
  ,цртање: портрет и фигура према живом (гипсаном) моделу ـ
  сликање мртве природе ـ

 
Студијски програм - Графика 

  ,цртање: гипсане фигуре – мртва природа ـ
  ,цртање: портрет и фигура према живом (гипсаном)  моделу ـ
 .рад на припреми графике за високу и дубоку штампу ـ

 
Студијски програм  -  Графички дизајн 

   ,цртање: гипсане фигуре – мртва природа ـ
  ,цртање: портрет и фигура према живом (гипсаном)  моделу ـ
  .рад на припреми идејног графичког дизајна на задату тему ـ

 

Студијски програм -  Вајарство 

  ,цртање: гипсане фигуре – мртва природа ـ
  вајање главе по живом или гипсаном моделу ـ

 

Ради утврђивања талента за ликовно стваралаштво кандидати нису у обавези да 
достављају мапу са цртежима 

Одсек - Департман  музичких уметности 

Студијски програм - Музичка педагогија 

- хармонија са анализом музичког дела 
- солфеђо ( са тестом из теорије ) 
- клавир – облигат 

Студијски програм - Клавир 

- клавир 
- солфеђо 

Студијски програм - Виолина 

- виолина 



- солфеђо 

Студијски програм - Флаута 

- флаута 
- солфеђо 

Студијски програм - Кларинет 

 -    кларинет 

 -    солфеђо 

Студијски програм - Труба 

- труба 
- солфеђо 

                                     Одсек -  Департман драмских уметности 

Студијски програм  – Глума 

- драмски монолог (по избору кандидата) 

- монолог из комедије домаћег комедиографа 

- рецитација(по избору кандидата) 

Кандидат је дужан да напамет научи и припреми сва три задатка. Комисија може, 
након приказаног програма, поставити кандидату и накнадне задатке(имитације, 
импровизације), ради стицања што потпунијег суда о способности кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ  
38218 Лепосавић, Немањина бб , 
 тел. 028/84-145, факс 028/84-164 
   Aкадемски email:ufp@pr.ac.rs  

  Aкадемски web:www.uf-pz.net 

 

Учитељски факултет уписује у прву годину основних студија 130 студената: 

 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

-Васпитач предшколских 
установа 

30 20 50 

- Разредна настава 50 30 80 

Укупно: 80 50 130 

 

 Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 44.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 1.200 €. 

 Пријаву за упис могу поднети кандидати који су завршили средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 
 Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит који се састоји из два 
дела: 

1. Провера говорних музичких и физичких способности на коме треба да постигну 
задовољавајући успех. Испит је елиминаторског карактера ( не бодује се). 

 
2. Тестови:  

а) из српског језика и књижевности 
 б) општа култура и информисаност 
 
  
 

 

 

 



ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
38220 Косовска Митровица, ул. Филипа Вишњића б.б.  

 тел/факс: 028/425-473; 425-475 

Aкадемски email:filozofski@pr.ac.rs  

Aкадемски web:www.fifa.pr.ac.rs 

 Филозофски факултет уписује у прву годину основних студија 330 студената: 
 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 
-  Историја 15 15 30 
-  Педагогија 26 24 50 
-Психологија 26 24 50 
-Филозофија 9 11 20 
-  Историја уметности 9 11 20 
-  Социологија 15 15 30 
-  Српски језик и књижевност 15 15 30 
-  Српска књижевност и језик 15 15 30 
-  Енглески језик и књижевност 26 24 50 
-  Руски језик и књижевност 11 9 20 
Укупно: 167 163 330 
 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 48.000  динара. 

 Школарина за студенте стране држављане износи: 2.000  €. 

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 

 Пријављени кандидати полажу пријемни испит : 
- Историја: тест знања из историје и тест опште информисаности; 
- Педагогија: тест знања из психологије и тест опште информисаности; 
- Психологија: тест знања из психологије и тест опште информисаности; 
- Историја уметности: тест знања из историје цивилизације и историје 

уметности и општи тест информисаности; 
- Социологија: тест знања из социологије и тест знања из опште 

информисаности. 
- Филозофија: тест знања из филозофије и тест опште информисаности 
- Српски језик и књижевност: тест знања из српског језика и тест знања из 

књижевности 
- Српска књижевност и језик: тест знања из књижевности и тест знања из 

српског језика 
- Руски језик и књижевност: тест знања из руског језика и тест знања из српског 

језика 
- Енглески језик и књижевност: тест знања из енглеског језика и тест знања из 

српског језика. 



  
 

 

 

 

 

 


