
 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3 

Телефон: 034/303-500, 303-515,  303-513, факс: 034/303-516 

e-mail: upis@ekonomski.org   www.ekonomski.org 

 
Економски факултет у Крагујевцу расписује КОНКУРС ЗА УПИС у прву годину 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, шк. 2021/2022. године и то: 

 

Студијски програм 

Начин финансирања 

Укупно: 

Из буџета 
Број студената који сами 

сносе трошкове студија 

ЕКОНОМИЈА И 

ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ 
220 250 470 

ПОСЛОВНА 

ИНФОРМАТИКА 
30 40 70 

Укупно: 250* 290 540 

*)   На терет буџета се могу уписати још и: 

1)  2 студента са инвалидитетом; 

2)  2 студента припадника ромске националности; 

3) 2 студента држављана Р. Србије који су у школској 2020/21. год. средњу школу завршили у 

иностранству. 

 

У прву годину студија може се уписати свако лице које има средње образовање у 

четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит и заузме место на ранг листи у оквиру 

утврђеног броја студената за упис у прву годину студија.  

Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу 

пријемни испит из два предмета по избору кандидата и то: Основи економије, Пословна 

економија (Економика предузећа), Национална економија, Статистика, Рачуноводство,  

Информатика, Основи социологије и Математика. 

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.  

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 23, 24. и 25. јун 2021. године  од 9-15 часова 

 

Документа потребна за пријављивање (оригинали и фотокопије): 

а) дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту, 

б) сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

в) извод из матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ, 

г) попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на Факултету), 

д) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (кандидати плаћају Факултету 

накнаду трошкова полагања пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро 

рачун Факултета број:  

840 – 570666 – 83. Приликом попуњавања налога за уплату кандидати НЕ МОРАЈУ 

попунити поље Позив на број, а уколико желе могу уписати бр. личне карте или 

ЈМБГ). 

  

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет 

задржава. 

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 01. јул 2021. године у 11,00 часова (четвртак) 

 

Приликoм пoднoшeњa дoкумeнaтa нa кoнкурс, сви кaндидaти ћe дoбити "идeнтификaциoни 

брoj приjaвe кaндидaтa", тj. брoj пoд кojим су дoкумeнтa примљeнa нa кoнкурс зa упис у прву 

гoдину студиja. Нa oснoву oвoг брoja прaви сe рaспoрeд пoлaгaњa приjeмнoг испитa. 
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Пoтрeбнo je дa кaндидaти дoђу у згрaду фaкултeтa jeдaн сaт прe пoчeткa приjeмнoг испитa, 

кaкo би сe инфoрмисaли o тoмe у кojoj учиoници пoлaжу приjeмни испит. Кaндидaти сa сoбoм 

мoрajу пoнeти: 

 

 Идeнтификaциoни брoj приjaвe кaндидaтa, 

 Личну кaрту или пaсoш и 

 Хeмиjску oлoвку.   

 

 

Објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ ранг листе - огласна табла и сајт Факултета: 01. јул 

2021. године у 15.00 часова 

 

 

Објављивање КОНАЧНЕ ранг листе - огласна табла и сајт Факултета: 05. јул 2021. 

године у 15.00 часова 

 

УПИС СТУДЕНАТА: Упис студената који су стекли право школовања на терет буџета 

обавиће се 06. и 07. јула 2021. године у времену од 8,00 до 14,00 сати, а упис 

самофинансирајућих студената обавиће се у периоду 08. и 09. јула 2021. године у времену 

од 8,00 до 14,00 сати. 

 

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 88.000,00 динара, а 

школарина за стране држављане износи 900 € (школарина се може платити у више месечних 

рата).  


