ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U N O V O M PAZARU

Број: 1763/15
Датум: 09.06.2015. године

На основу чланова 83., 84.,85., и 116. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС“, бр.
76/05), Одлуке Владе о броју студената за упис у прву годину основних и интегрисаних академских
студија који се финансирају из буџета за универзитете и факултете чији је оснивач Република за
школску 2015/2016. годину, Државни универзитет у Новом Пазару расписује

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Упис студената врши се на 19 акредитованих студијских програма на основу дозволе за рад, а
по члану 116. Закона о високом образовању.
2. У прву годину основних и интегрисаних академских студија може се уписати лице које има
средње образовање у четворогодишњем трајању и положи пријемни испит, односно испит за
проверу склоности и способности.

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Vuka Karadžića bb, 36 300 Novi Pazar, Srbija
rektorat@np.ac.rs , univ_np@yahoo.com
Web adress: www.np.ac.rs

Broj telefona (centrala) : + 381 20 317 754
Rektorat: 020/ 317-752, Faks: 020/ 337-669

Žiro račun: 840- 2057666-16
PIB: 104682222

1

3. Број студената по департманима и студијским програмима:
ДЕПАРТМАНИ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
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Васпитач у предшколским установама
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Департман за филолошке науке
Српска књижевност и језик
Енглески језик и књижевност
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Департман за техничке науке
Рачунарска техника
Архитектура
Грађевинарство
Аудио и видео технологија
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II. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
1. Први конкурсни рок (24.06.2015. године до 18.07.2015. године):
Пријављивање кандидата: 24., 25. и 26. јуна 2015. године,
Полагање пријемних испита према распореду објављеном на огласној табли и web сајту
Универзитета: 29. и 30 јуни 2015. године,
Објављивање резултата на јединственим ранг листама: 01. јула 2015. године,
Примедбе на јединствене ранг листе: 02. и 03. јула 2015. године,
Доношење решења по примедбама: 04. јула 2015. године,
Објављивање резултата на коначној ранг листи: 04. јула 2015. године,
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Упис према коначној ранг листи: од 06. до 10. јула 2015. године,
Завршен упис у првом конкурсном року: 11. јула 2015. године.
2. Други конкурсни рок (01.09.2015. године до 20.09.2015. године):
Пријављивање кандидата: 01. и 02. септембра 2015. године,
Полагање пријемних испита према распореду објављеном на огласној табли и web сајту
Универзитета: 04. септембра 2015. године,
Објављивање резултата на јединственим ранг листама: 07. септембра 2015. године:,
Примедбе на јединствене ранг листе: 08. и 09. септембра 2015. године,
Доношење решења по приговорима: 10. септембра 2015. године,
Објављивање резултата на коначној ранг листи: 11. септембра 2015. године,
Упис према коначној ранг листи: од 14. до 18. септембра 2015. године.
Завршен упис у другом конкурсном року: 20. септембра 2015. године.
3. Документа за пријављивање на конкурс:
Пријава на конкурс (добија се приликом пријављивања у студентској служби),
Сведочанства сва четири разреда средње школе (достављају се фотокопије, а оригинална
документа само на увид),
Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту (фотокопије и оригинали на
увид),
Пријавни лист,
Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оригинална уплатница) у висини
од 4.000,00 динара.
С обзиром на то да се подносе оригинална документа на увид, фотокопије не морају бити оверене.
4. Пријава на два студијска програма: Кандидат има право да пријави највише 2 (два) студијска
програма, с тим да је дужан да полаже пријемне испите за оба студијска програма (ако су
пријемни испити различити, кандидат плаћа цену оба пријемна испита).
III. ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА
Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, односно испит за проверу
склоности и способности. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у
средњој школи у четворогодишњем трајању, у струци за коју кандидат конкурише.
1. Пријемни испит по студијским програмима:
Право: тестови из Српског језика и Историје.
Економија: тестови из Математике, Социологије и Основа економије (бирају се два од
три понуђена предмета).
Васпитач у предшколској установи: Елиминациони тест склоности и способности
(физичке способности, музика и говор); тест из Српског језика или Познавања
психологије по избору и тест из Општег знања-информисаности.
Српска књижевност и језик: тест из Српског језика и књижевности.
Енглески језик и књижевност: тест из Енглеског језика и књижевности.
Математика, Математика-физика, Информатика-математика: тест из Математике.
Архитектура: тест из Математике; Провера склоности и способности (слободно цртање,
тест перцепције простора).
Рачунарска техника, Грађевинарство и Аудио и видео технологије: тест из Математике.
Хемија: тест из Хемије.
Пољопривредна производња и Прехрамбена технологија: тест из Биологије или
Хемије по избору.
Биологија и Рехабилитација: тест из Биологије.
Спорт и физичко васпитање: Општа знања-информисаност, Провера склоности и
способности (пливање, гимнастика, спортске игре, изражавање ритма).
Ликовна уметност: тест из Општег знања-информисаности; Провера склоности и
способности (цртање мртве природе, цртање портрета и фигура).
2. Лична документа: кандидати су дужни да на полагање пријемног испита понесу са
собом личну карту или пасош.
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IV. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
1. Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија обавља се
према општем успеху постигнутом у средњој школи и на основу резултата постигнутог
на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности.
По оба ова критеријума кандидат може освојити највише 100 бодова.
2. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих
предмета са нумеричким оценама у првом, друтом, трећем и четвртом разреду, помножен
са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
3. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту, односно испиту за проверу
склоности и способности, оцењује се од 0 до 60 бодова.
4. Државни универзитет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са
укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом.
Без обзира на начин финансирања, место на јединственој ранг листи и број укупно
постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних
студија, као и начин финансирања.
5. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се на јединственој ранг листи налази до
броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, и
има више од 50 бодова.
6. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој
ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
V. ПРИГОВОРИ НА РАНГ ЛИСТУ
1. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Јединственој ранг-листи није утврђен
на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор ректору Универзитета у року од 48
сати од објављивања ранг-листе.
2. По приговору учесника ректор доноси решење у року од 24 сата од пријема приговора.
3. Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, Универзитет утврђује и
објављује Коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим
критеријумима утврђеним овим конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
VI. УПИС СТУДЕНАТА
1. Документа која се подносе приликом уписа:
Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:
Сведочанства сва четири разреда средње школе;
Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
Извод из матичне књиге рођених;
Уверење о држављанству;
2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм и једна формата 2,5 х 2,0 цм;
Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (оригинална уплатница) у висини од 4.000,00
динара.
2. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року,
уместо њега ће Универзитет уписати следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг
листи у року утврђеном Конкурсом.
VII. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Висина школарине за самофинансирајуће студенте по департманима:
Правне, економске, филозофске, филолошке и математичке науке: 50.000,00 динара,
Техничке, хемијско-технолошке и биомедицинске науке:
60.000,00 динара,
Страни држављани:
75.000,00 динара.
VIII. НАПОМЕНА - ИНФОРМАЦИЈЕ
1. Новчане накнаде уплаћују се на текући рачун Државног Универзитета у Новом Пазару број
840-2057666-16 ( позив на број: 64-80050-102 ).
2. Све остале информације биће благовремено објављене на огласној табли и web сајту
Универзитета www.np.ac.rs.
4

IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Упис студената Ромске националности, лица са инвалидитетом, држављана Републике Србије
који су средњу школу завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из
суседних земаља, лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању, као и упис
страних држављана дефинисан је одредбама из Стручног упуства за споровођење уписа на
прву годину основних и интегрисаних академских студија на високошколским установама чији
је оснивач Република Србија за школску 2015/2016. годину број 612-00-748/2015-06 од
08.06.2015. године које је саставни део овог Конкурса.
Ректор
Проф. др Миладин Костић, ср
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