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тестНа основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17,
73/18, 27/8 – др.закон, 67/19, 6/20 – др.закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 др. закон), члана 58. и 114. Статута Универзитета Едуконс, члана 55. Статута Факултета за
пројектни и иновациони менаџмент, Факултета за пројектни и иновациони менаџмент
расписује:
КОНКУРС
за упис на основне академске студије
школске 2022/23. године
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Статутом Факултета за пројектни и иновациони менаџмент је предвиђено да се у прву годину
основних академских студија може уписати лице које има средње образовање у
четворогодишњем трајању.
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.
У школској 2022/2023. години, Факултет за пројектни и иновациони менаџмент у прву годину
основних академских студија уписује кандидате на два акредитована студијска програма, и то:


Информациони системи и развој софтвера – 30 студената



Пројектни менаџмент – 90 студената

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА И НАЧИН БОДОВАЊА

Редослед кандидата за упис у прву годину студијског програма утврђује се на основу општег
успеха постигнутог у средњошколском образовању и резултата постигнутих на пријемном
испиту.
Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу:
 општи успех постигнут у средњем образовању (до 40 бодова),
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резултат пријемног испита (до 60 бодова),

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду
средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише
40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањемна две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три
награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења
Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета који се полаже на
пријемном испиту може се признати максималан број бодова из тог предмета.
Kандидати се приликом пријаве на конкурс опредељују за који студијски програм конкуришу,
односно на којој ранг листи желе да се рангирају. Kандидат се може определити за
конкурисање за упис на оба студијска програма, односно за рангирање на обе ранг листе.
Kандидати коју желе да конкуришу за упис на оба студијска програма полажу оба пријемна
испита.
Пријемни испит: Пројектни менаџмент
Kандидати за упис у прву годину студијског програма Пројектни менаџмент полажу пријемни
испит у форми теста за проверу знања и склоности ка студијском програму Пројектни
менаџмент.
Пријемни испит за упис у прву годину студијског програма Пројектни менаџмент се спроводи у
форми теста са питањима затвореног типа, са понуђеним одговорима.
Тест садржи двадесет питања, са по пет понуђених одговора, од којих је само један тачан.
Тачан одговор носи три поена. Нетачни одговор носи негативних 0,3 поена (-0,3).
Заокруживање петог понуђеног одговора, „Не знам“, не носи поене.
Литература за припрему пријемног испита за студијски програм Пројектни менаџмент:
Управљање пројектом, Јовановић Петар, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд, ISBN:
978-86-86897-22-0, и то следећи делови:
Поглавље 1: Уводне напомене
Поглавље 2: Менаџмент и пројектни менаџмент
2.1. Појам управљања
2.2. Дефинисање менаџмента
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2.3. Менаџмент и специјализованње менаџмент дисциплине
Поглавље 3: Појам и врсте пројекта
3.1. Дефинисање пројекта
Пријемни испит: Информациони системи и развој софтвера
Kандидати за упис у прву годину студијског програма Информациони системи и развој
софтвера полажу пријемни испит у форми теста за проверу знања и склоности ка студијском
програму Информациони системи и развој софтвера.
Пријемни испит из математике се спроводи, такође, у форми теста затвореног типа, односно са
понуђеним решењима задатака. Тест математике садржи десет задатака, са по пет понуђених
решења, од којих је само једно тачно. Заокружено тачно решење вреди шест поена. Нетачни
одговор носи негативних 0,6 поена (-0.6). Заокруживање петог понуђеног одговора „Не знам“
не носи поене.
Пријемни испит за упис студијског програма Информациони системи и развој софтвера се
полаже из математике.
Области за припрему пријемног испита из математике за упис на студијски програм
Информациони системи и развој софтвера:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алгебарски изрази
Бројевни изрази
Експоненцијалне једначине
Експоненцијалне неједначине
Ирационалне једначине
Ирационалне неједначине
Kомбинаторика
Kомплексани бројеви
Kвадратне једначине

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kвадратне неједначине
Логаритамске једначине
Логаритамске неједначине
Логаритамски изрази
Полиноми
Процентни рачун
Прогресије
Реални бројеви

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ
Факултет објављује листе пријављених кандидата са подацима о бодовима на основу успеха
из средње школе, 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,
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подаци који подразумевају успех на претходном нивоу образовања сматрају се коначним.
23. јун 2022.
до 12 сати

23. јун 2022.

Објављивање листе пријављених кандидата
(са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања), по
студијским програмима
Жалбе на објављивање листе пријављених кандидата
са бодовима на основу успеха из претходног нивоа образовања), по
студијским програмима
од 14 до 15 сати – подношење жалби
16 сати – решења по жалбама

Након пријемног испита Факултет објављује прелиминарну ранг листу за сваки појединачни
студијски програм, на огласној табли и интернет страници факултета, у року који је утврђен
конкурсом.
24. јун 2022.
до 23 сата

Објављивање прелиминарних ранг листи

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност
претходне провере способности, регуларност пријемног испита или на своје место на ранг
листи у року у року који је утврђен конкурсом. Жалба се подноси надлежној Комисији
Факултета, која доноси решење по жалби у предвиђеном року.

25. јун 2022.

Жалбе на прелиминарне ранг листе
од 9 до 10 сати – подношење жалби
од 11 до 12 сати – решења по жалбама

Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу Декану Факултета, одмах
након истека рока за доношење решења Комисије Факултета по жалби кандидата. Декан
Факултета доноси коначну одлуку и одлуку доставља кандидату и Комисији Факултета. Након
одлучивања о жалби, Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са
укупним бројем бодова стеченим посвим критеријумима за сваки студијски програм.
По објављивању коначне ранг листе за студијски програм на сајту, обавља се упис кандидата.

УПИС СТУДЕНАТА
Kандидати се на прву годину основних академских студија уписују по коначним ранг листама и
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то:



Kоначној ранг листи за студијски програм Пројектни менаџмент
Kоначној ранг листи за студијски програм Информациони системи и развој софтвера.

Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној ранг листи
налази до броја који је конкурсом предвиђен за упис. 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 и ако
освоји најмање 30 бодова.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу
уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанство
за све разреде претходног средњошколског образовања и диплому о положеном
завршном односно матурском испиту),
2. извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности
извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да
овај документ доставе),
3. две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
4. доказ о уплати школарине,
5. по потреби и друге доказе.
Школарина:
Школарина за школску 2022/23. годину за студијски програм Пројектни менаџмент износи
1190€, а за студијски програм Информациони системи и развој софтвера 1450€.
Школарина се уплаћује у динарској противвредности, на дан уплате, по средњем курсу НБС.
Школарина се може платити у целости приликом уписа или у 12 рата.
За уплату школарине у целости, на дан уписа, одобрава се одобравање умањење школарине у
износу од 200€, тако да школарина за школску 2022/23. годину за студијски програм Пројектни
менаџмент износи 990€, а за студијски програм Информациони системи и развој софтвера
1250€.
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Школарина се може уплатити у 12 месечних рата према следећој динамици:
рата
износ рате за СП ПМ
износ рате за СП ИСРС
уплатити до
1.
200 €*
240 €*
приликом уписа
2.
90 €*
110 €*
15. септембра 2022.
3.
90 €*
110 €*
15. новембра 2022.
4.
90 €*
110 €*
15. децембра 2022.
5.
90 €*
110 €*
15. јануара 2023.
6.
90 €*
110 €*
15. фебруара 2023.
7.
90 €*
110 €*
15. марта 2023.
8.
90 €*
110 €*
15. априла 2023.
9.
90 €*
110 €*
15. маја 2023.
10.
90 €*
110 €*
15. јуна 2023.
11.
90 €*
110 €*
15. јула 2023.
12.
90 €*
110 €*
15. августа 2023.
* у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС
Уплата школарине се врши путем жиро-рачуна Факултета.
Жиро-рачун Факултета: 160-260966-65
Позив на број: Број пријаве на конкурс
Упис без пријемног испита: На прву годину основних академских студија може се без
пријемног испита уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена,
односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења
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);
2. студент друге високошколске установе који је остварио најмање 37 ЕСПБ бодова на
студијском програму академских студија на другој високошколској установи, под условима
које прописује факултет. Студент другог универзитета, односно друге самосталне
високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску
јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на
високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски
програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под условима
утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим
актима факултета;
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4. студент коме је престао статус студента у случају исписивањa са студија и
неуписивањa школске године, који је остварио најмање 37 ЕСПБ бодова на студијском
програму.
Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако
факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан. Пријава за уписа кандидата
који се уписују без пријемног испита је од 3. до 5. октобар 2022. године.
УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИМАЈУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је
завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у
иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким
осталим условима као и други кандидати, ако му се нострификује страна школска исправа.
Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили
програм међународне матуре и који немају решење о нострификацији дипломе могу се
пријавити са потврдом Министарства да су поднели средњошколска документа на
нострификацију.
УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији
под истим условима као и држављани Републике Србије. Приликом пријављивања на конкурс
потребно је да кандидати предају и решење Министарства о нострификацији страних
средњошколских исправа или потврду о томе да је започет процес нострификације. Јавна
исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку
признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или
некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској.
Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације прилажу и
изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине. Суседне земље су:
Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна
Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република
Хрватска и Црна Гора.
УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
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домаћи држављанин, ако нострификује стечену страну школску исправу у складу са Законом и
општим актом Универзитета. Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на
конкурс, поред осталих докумената подноси и решење Министарства о нострификацији
исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак
нострификације. Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да Факултету
поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
- да влада српским језиком.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима
Факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је
потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом
пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Први уписни рок:
Пријављивање кандидата: 20-22. јун 2022. године
Објављивање листе пријављених кандидата: 23. јун 2022. године до 12 сати
Полагање пријемног испита: 24. јун 2022. године
10 сати - за студијски програм Пројектни менаџмент
12 сати - за студијски програм Информациони системи и развој софтвера
Објављивање прелиминарних ранг листи: 24. јун 2022. године до 23 сата
Објављивање коначних ранг листи: 26. јун 2022.
Упис студената: 27. јун 2022. године
Након завршеног уписа, уколико буде слободних места, биће расписан други уписни рок.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз
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пријавнилист подносе фотокопије следећих докумената:
1. сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања,
2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
3. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као
ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из
предмета који се полаже на пријемном испиту,
4. доказ о уплати накнаде за спровођење конкурса,
 Износ: 8.000,оо РСД
 Жиро-рачун: 160-260966-65
 Позив на број: Првих 8 цифара ЈМБГ
5. доказ о уплати накнаде за полагање једног пријемног испита,
 Износ: 4.800,оо
 Жиро-рачун: 160-260966-65
 Позив на број: Првих 8 цифара ЈМБГ
6. Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
пријемног испита.
7. Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је
дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити
за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених
података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности,
као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.
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