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ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у 
школској 2017/2018. години уписује студенте у прву годину студијских програма основних 
академских и интегрисаних академских  студија чији су носиоци факултети у саставу 
Универзитета у Приштини. 

У прву годину основних академских и интегрисаних студија које реализује 
универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 

За савладавање специфичних захтева студијског програма факултет може утврдити 
да су кандидати за упис дужни да приликом пријаве на конкурс пруже доказе о 
здравственим способностима. 

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права 
која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, 
вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, 
инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха 
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно 
испиту за проверу склоности и способности. 

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. 

РОКОВИ 

Факултети објављују листе пријављених кандидата, на огласној табли и интернет 
страници, на које кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року 
који одреди факултет. По истеку тог рока, подаци који подразумевају  успех на 
предходним нивоима образовања сматрају се коначним. 



Након пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности, 
факултети објављују  ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на огласној и 
интернет страници факултета у року који је утврђен конкурсом. 

УПИС СТУДЕНАТА 

 Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је 
конкурсом предвиђен за упис. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се 
финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг 
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам 
финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до 
броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената. 

Све детаљне информације се налазе на сајтовима факултета. 

* 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 2016/2017 години средњу 
школу завршили у иностранству. 

Први конкурсни рок: 

Пријављивање кандидата: од  19  до 23. 06.2017. год. 

Полагање пријемних испита:  од 26. 06.  до 30.06  2017  год. Полагање пријемних испита 
према распореду објављеном на високошколској установи 

Упис кандидата мора бити завршен до 14. 07. 2017. године 

Други конкурсни рок:  

Пријављивање кандидата:  од  01.09. до 05.09 2017. год. 

Полагање пријемних испита: од  06, 07 и  08. 09. 2017. године. Полагање пријемних 
испита према распореду објављеном на високошколској установи 

Упис кандидата мора бити завршен до 16. 09. 2017 године. 

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



НАПОМЕНА: 

Уписне квоте су дате у складу са предлогом који је упућен Влади Републике 
Србије. Влада Републике Србије још није одобрила предложене квоте за упис 
студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју 
самофинансирајућих студената. 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 
задржава право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште одредбе за упис на 
студије. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници 
Универзитета и одговарајућих факултета. 

 

 
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 150 студената: 
 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

Пословна економија 120 30 150 

  

 Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 60.000  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 100 студената: 
 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

Биљна производња 75 / 75 

Сточарство 25 / 25 

Укупно: 100 / 100 

 

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: 60.000  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 225 студената: 
 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 

Биологија 25 20 45 

Хемија 13 12 25 

Математика 16 9 25 

Информатика 25 15 40 

Физика 10 5 15 

Географија 40 35 75 

Укупно: 129 96 225 

 

 Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 41.000  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. 

  

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. 

 

 

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

Буџет Самофинансирање           Свега 

         120                             -              120 

 

 

Школарина  за самофинансирајуће студенте износи: 60.000  динара. 

 Школарина  за студенте стране држављане износи: 1.000  €. 

УСЛОВИ  УПИСА: 

     Право уписа на Факултет за спорт и физичко васпитање, под једнаким условима, имају 



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 330 студента: 
 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Свега 
Архитектура 35 5 40 

Грађевинско инжењерство 25 5 30 

Електротехн. и рачунарско инж.  60 20 80 

Машинско инжењерство 30 30 60 

Заштита животне средине 35 7 42 

Рударско инжењерство 8 8 16 

Технолошко инжењерство 22 10 32 

Индустријско  инжењерство 25 5 30 

Укупно: 240 90 330 

 

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 48 студената: 

 

Студијски програм Буџет Самофинансирање 
Одсек ликовних уметности   

- Сликарство 3 3 
- Графика 2 2 
- Вајарство 2 2 
- Графички дизајн 3 3 

Одсек музичке уметности   
- Музичка педагогија 6 6 

Извођачке уметности 
Модули: 

- Клавир (2) 
- Гудачки инструменти (виолина, виола, виолончело) 
- Дувачки инструменти (флаута,кларинет,труба) 

6 2 

Одсек драмских уметности     
- Глума 4 4 

Укупно: 26 22 
 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 100.000 динара 

Школарина за студенте стране држављане износи:  3.000  €. 

Општи услови: 

Испиту за проверу склоности и способности на одсецима ликовних и драмских уметности 
могу приступити: 

- Кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем трајању 
- Кандидати са непотпуним средњим образовањем ( са три разреда средње школе ) који 

полажу допунске испите. 

Испиту за проверу склоности и способности на одсеку музичке уметности могу 
приступити: 



- Кандидати са одговарајућим средњим музичким образовањем у четворогодишњем 
трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке 
таленте у Ћуприји) 

- Кандидати са непотпуним средњим музичким  образовањем ( са три разреда средње 
музичке  школе ) који полажу допунске испите. 

 

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 18 12 30 
-  Педагогија 28 22 50 
-Психологија 28 22 50 
-Филозофија 12 8 20 
-  Историја уметности 12 8 20 
-  Социологија 18 12 30 
-  Српски језик и књижевност 18 12 30 
-  Српска књижевност и језик 18 12 30 
-  Енглески језик и књижевност 28 22 50 
-  Руски језик и књижевност 13 7 20 
Укупно: 193 137 330 
 

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. 



 


