
На основу члана 38. Статута Универзитета у Београду - Учитељског факултета, a у 

вези са чланом 85. Закона о високом образовању и чланом 2. Правилника о упису 

студената на студије првог степена Универзитета у Београду, Наставно-научно веће 

Универзитета у Београду - Учитељског  факултета, на својој седници одржаној 30. 

05. 2013. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕДУРИ ПРИЈЕМА СТУДЕНАТА 

НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ 

СТЕПЕНА 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови и начин пријема студената закључно 

са уписом студената, као и  одговорност учесника и надлежних органа у том 

процесу. 

Под појмом “пријем студента” подразумевају се све активности које 

претходе њиховом упису на прву годину основних академских студија. 

Правилником се ближе дефинишу: учесници у процесу пријема студената, 

услови за упис на студије, поступак пријављивања и уписа на студијски програм; 

ближа мерила за утврђивање редоследа на ранг листи; садржај пријемног испита, 

начин полагања пријемног испита, начин бодовања, питања у вези са специфичним 

захтевима студијског програма, ближи услови и начин уписа без полагања 

пријемног испита;  поступак остваривања права на упис припадника мањинских 

група; поступак остваривања права на упис студента са посебним потребама; начин 

остваривања права на жалбу на остварени број бодова, односно на ранг листу, као и 

друга питања од значаја за упис. 

Примена  поступка је обавезна за надлежне органе и лица која учествују у процесу 

пријема студената на свим нивоима акредитованих студија које изводи Факултет. 

Члан 2. 

Учесници у реализацији поступка пријема студената на прву годину 

основних академских студија, мастер студија  и докторских студија су: 

1. корисници услуга (студенти и кандидати),

2. наставници и сарадници Факултета,

3. ненаставно особље Факултета,

4. органи Факултета.

Члан 3.  

Учесници у реализацији активности прописаних овим Правилником, наведени 

ставом 1. тачка 2- 4  члана 2. овог Правилника, обавезни су да се придржавају 

прописаних обавеза, а све у циљу пружања квалитетне услуге кандидату који 

конкурише за упис. 

Под квалитетном услугом пријема студената подразумева се услуга која ће: 

16/27 
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1. омогућити кандидатима за упис да благовремено добију све информације 

неопходне за доношење одлуке о упису, за припрему за упис, као и сам упис на 

студије; 

2. омогућити кандидату брзо, једноставно и ефикасно пријављивање на конкурс; 

3. дати брз и прецизан одговор на сва питања кандидата; 

4. објективно и прецизно вредновати способност и претходне резултате кандидата 

приликом процене испуњености услова за упис на Факултет; 

5. омогућити брз и једноставан  упис студената, као и извештавање кандидата који 

за то нису стекли услове. 

 

 

Право на упис 
Члан 4.  

Право уписа на студијски програм имају лица која испуне услове утврђене 

Законом, Статутом и општим актима Универзитета у Београду (у даљем тексту: 

Универзитет), Статутом и општим актима Факултета и студијским програмом. 

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, хендикепираности или по другом сличном основу, положају или 

околности, у складу са законом. 

 

 

Процедуре и услови за упис на студијски програм основних 

академских студија 
 

Конкурс и пријављивање кандидата за упис 

 

Члан 5.  

У прву годину студијског програма основних академских студија које 

реализује Факултет може да се упише лице које има средње образовање у 

четворогодишњем трајању. 

Факултет објављује конкурс за упис на студије у оквиру заједничког 

конкурса Универзитета у Београду у чијем је саставу Учитељски факултет. 

Конкурс садржи: 

1. број студената за сваки студијски програм који се организује на 

Факултету; 

2. услове за упис; 

3. мерила за утврђивање редоследа кандидата; 

4. поступак спровођења конкурса; 

5. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед и 

6. висину школарине. 

Конкурс садржи и све остале  елементе неопходне за пријем студената и 

њихов упис, као што су: услови уписа, датуми пријављивања, информације везане 

за пријемне испите, неопходна документа за пријављивање на конкурс и све остале 

информације потребне и довољне за упис студената. 

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија 

спроводи Комисија за упис, коју на предлог декана образује Веће Факултета. 
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Факултет огранизује септембарски уписни рок уколико у јунском року на 

студијски програм није уписан број студената који је утврђен у складу са Законом и 

општим актима Факултета. 

За обављање свих активности везаних за припрему за пријављивање на 

конкурс одговорна је Комисија за упис и шеф студентске службе. 

 

Члан 6.  

Шеф студентске службе обавезан је да искоординира све активности везане 

за пријављивање кандидата на расписани конкурс и обезбеди да запослени 

Факултета заинтересованим кандидатима омогуће: 

1. правовремено и прецизно информисање кандидата; 

2. брзо обављање активности пријављивања на конкурс; 

3. прецизно планирање времена пријављивања, како би се чекања кандидата 

свела на минимум. 

 

Члан 7. 

Комисија за упис заједно са шефом студентске службе организује обављање 

следећих активности: 

1. благовремено достављање текста конкурса органима Универзитета; 

2. објављивање текста конкурса у средствима јавног информисања, на 

огласним таблама оба објекта Факултета  и на сајту Факултета; 

3. објављивање на огласним таблама и сајту Факултета свих осталих 

информација неопходних за пријављивање кандидата (места пријављивања, 

информације о начинима уплате и висинама уплата, и све остале информације 

неопходне кандидатима за брзо и тачно пријављивање кандидата); 

4. организовање, у сарадњи са деканом и продеканом за наставу, штампе и 

дистрибуције информатора за упис који садржи као прилог и пријавни лист за 

упис;  

5. обезбеђење довољног броја ШВ-20 образаца за упис; 

6. обезбеђење довољног броја индекса; 

7. реализација осталих активности које се за одређену годину уписа покажу 

као неопходне; 

8. истицање на видним местима више примерака исправно попуњених 

пријава за конкурс, попуњених уплатница са жиро-рачунима на који се уплаћују 

предвиђене уплате, свих других образаца предвиђених конкурсом, као и списка 

свих неопходних докумената за пријављивање на конкурс; 

9. обезбеђење, у сарадњи са деканом, свих услова за организовање, 

одржавање и обраду резултата пријемног испита. 

Контролу спровођења свих ових активности обављају продекан за наставу и декан 

Факултета. Одговорна лица дужна су да приликом контроле спровођења 

прописаних активности  воде рачуна о контроли сваке прописане активности, 

благовремено, како би се евентуалне неусаглашености кориговале без негативног 

утицаја на квалитет пружене услуге. 

 

Члан 8. 

За активности пријављивања студената на конкурс  одговоран је шеф 

студентске службе. 

  Пријављивање кандидата на конкурс за упис, подразумева обављање 

следећих активности: 
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1. пријем докумената захтеваних конкурсом, Статутом Факултета и другим 

правним актима Факултета и пријем доказа о извршеним уплатама; 

2. провера података и оригиналности докумената, контрола сведочанстава; 

3. унос података кандидата у базу података информационог система и 

издавање уписне пријаве у слободној форми, а која садржи: 

а. матични број кандидата, 

б. име и презиме кандидата, 

в. име једног родитеља кандидата, 

г. датум полагања претходне провере способности/ пријемног испита 

д. локацију, место и адресу полагања претходне провере способности/ пријемног 

испита. 

О броју пријављених кандидата на конкурс шеф студентске службе подноси 

свакодневно извештај Универзитету у Београду и декану Факултета. 

 

Члан 9. 

Листа кандидата, са свим подацима (просечне оцене, број поена и остали 

подаци предвиђени решењем информационог система Факултета) истиче се на 

огласним таблама Факултета и на сајту Факултета, у циљу добијања примедби од 

стране кандидата на евентуалне грешке настале у обради података. 

 Кандидат за упис на студијски програм има право да тражи исправку личних 

података, бодова по основу општег успеха у средњој школи, на начин и у време 

које одреди Комисија за упис. 

Референт студентске службе прима писане примедбе кандидата у слободној 

форми у року остављеном за пријем примедби. 

Уписна комисија проверава и одлучује о основаности примедби, после чега 

се објављују  коначне листе кандидата и листе за полагање пријемног испита са 

распоредима седења у салама и временом полагања. 

За контролу спровођења свих ових активности одговорни су: Комисија за 

упис, шеф студентске службе и декан Факултета. Наведена одговорна лица дужна 

су да приликом контроле спровођења прописаних активности воде рачуна о 

контроли сваке прописане активности, благовремено, како би се евентуалне 

неусаглашености кориговале без негативног утицаја на квалитет пружене услуге. 

 

 

Пријемни испит 

Члан 10.  

Кандидат који конкурише за упис на прву годину студија првог степена 

подлеже провери склоности и способности, и то: говорних, музичких и физичких. 

Резултати претходне провере склоности и способности из става 1. овог члана 

су елиминаторног карактера. 

Пријемни испит полажу кандидати који су задовољили на претходној 

провери склоности и способности. 

 Пријемни испит обухвата проверу знања из српског језика и књижевности 

које се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању и опште 

информисаности кандидата. 

Веће Факултета може донети одлуку о промени услова и начина полагања 

пријемног испита најкасније до 01. марта за наредну школску годину. 

Тест знања из српског језика и књижевности сачињавају наставници 

матичне катедре у складу са одлуком Већа Факултета. 
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Тест опште информисаности сачињавају такође наставници Факултета у 

складу са одлуком Већа Факултета. 

Пријемни испит се полаже писмено, под одговарајућом шифром. 

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин 

прилагођен њиховим потребама и који предложе у писаном облику приликом 

пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним 

могућностима Факултета.  

 

Члан 11. 

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу 

личну карту или пасош. Пре поделе тестова, дежурно лице утврђује идентитет 

кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен и кандидат који је закаснио на 

почетак полагања не могу приступити полагању пријемног испита.  

 

                                                     Члан 12. 

Све активности везане за полагање претходне провере склоности и 

способности и  пријемног испита су у директној надлежности Комисије за упис и 

шефа студентске службе, који у сарадњи са деканом Факултета организују све 

активности пријемног испита, посебно водећи рачуна о обезбеђењу тајности 

тестова и обезбеђењу једнаких услова за све кандидате. 

 

                                                     Члан 13. 

Након одржаног пријемног испита,  Комисија за упис бодује резултате 

пријемног испита и доставља их студентској служби надлежној за електронску 

обраду података. 

Након уноса резултата пријемног испита у базу информационог система, 

истиче се на огласним таблама и на сајту Факултета прелиминарна ранг листа 

кандидата, са именом и презименом кандидата и бројем освојених бодова на 

пријемном испиту. 

 

 

Начин бодовања 

Члан 14.  

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 

бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата 

постигнутог на пријемном испиту. 

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, и то по 30 

бодова из теста знања из српског језика и књижевности и теста опше 

информисаности. 

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили прво  

појединачно место на републичком такмичењу које организује министарство 

надлежно за послове образовања или прво, друго или треће појединачно место на 

међународном такмичењу из наставног предмета из којег се полаже тест знања, 

признаје се максималан број бодова из тог дела пријемног  испита. 
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Утврђивање ранг листе  

 

Члан 15. 

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

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, 

према мерилима утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис на студијске 

програме. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се 

финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на 

коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и 

уколико освоји најмање 51 бод.  

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 уколико освоји 

најмање 30 бодова. 

Члан 16. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на 

ранг листи за сваки студијски програм, на основу следећих мерила: општег успеха 

постигнутог у средњем образовању, резултата постигнутих на пријемном испиту и 

исказане жеље да се упише на одређени студијски програм, наведене у пријавном 

листу. 

Кандидат може бити рангиран само на једној ранг листи, у складу са 

мерилима утврђеним овим Правилником. 

 

Члан 17. 

Факултет саставља ранг листе пријављених кандидата. За тачност података 

из ранг листе Факултета одговоран је декан.   

Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 

утврђеног за упис, у складу са мерилима утврђеним овим Правилником. 

Факултет објављује прелиминарне ранг листе пријављених кандидата, на 

огласној табли Факултета и на сајту Факултета у року који је утврђен конкурсом, 

односно одлуком Комисије. 

 

 

Члан 18. 

Кандидат за упис на студијски програм има право да тражи преиспитивање 

обрачунатих  бодова  по основу резултата које је постигао на тесту знања и тесту 

опше информисаности, на начин и у време које одреди Комисија за упис. 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног 

конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 

36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли Факултета.  

 Жалба се подноси Комисији, на чији предлог декан доноси решење по жалби 

у року од 24 сата од пријема жалбе. 

 Након одлучивања о жалби, Факултет утврђује и објављује коначне ранг 

листе свих кандидата са укупним бројем бодова. 

Коначне ранг листе су основ за упис кандидата. 
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Поступак за  упис кандидата 
Члан 19.  

Упис студената обавља се у термину који је предвиђен конкурсом за упис на 

студије. 

 Кандидат који је остварио право на упис, поред оригиналних докумената   

подноси и: 

 1. два обрасца ШВ-20; 

            2. индекс;  

 3. две фотографије; 

            4. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплому о положеном 

завршном испиту; 

 5. доказ о уплати школарине, односно прве рате школарине за 

самофинансирајуће студенте; 

 6. по потреби и друге доказе.  

 

Поступак уписа студената се састоји из следећих активности: 

1. провера личних података о кандидату и провера стечености услова за упис 

на основу ранг листи; 

2. провера попуњене пријаве; 

3. провера фотографија; 

4. оверавање индекса стављањем печата, штамбиља и потписивањем; 

5. уношење броја индекса у пријаву, индекс и досије; 

6. издавање индекса студенту, и израда и издавање уверења за разне 

потребе, а по захтеву студената. 

Контролу спровођења свих активности на упису студената врши шеф 

студентске службе.  

 

Члан 20.  

Кандидат који је стекао право уписа по основу коначне ранг листе, а не 

упише се у за то предвиђеним роковима, губи право на упис. 

 Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у роковима 

утврђеним овим правилником, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према 

редоследу који се утврђује тако што се сви кандидати који нису остварили право на 

упис, изузев кандидата из става 3. овог члана, рангирају према броју бодова који су 

остварили на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата 

постигнутих на пријемном испиту. Право уписа по овом поступку утврђује се 

јавном прозивком.  

Ако се кандидат који је стекао право уписа на основу става 4. овог члана не 

упише у за то предвиђеним роковима, губи право на упис. 

 Ако се на начин утврђен ставом 4. овог члана, кандидат који је остварио 

право на упис не упише, уместо њега ће се прозивком уписати следећи кандидат 

према редоследу који је утврђен у складу са ставом 4. овог члана.  

Све активности везане за упис студената у директној су надлежности  шефа 

студентске службе, који у сарадњи са продеканом за наставу и деканом Факултета 

организују све активности уписа и обезбеђује законитост поступка уписа у складу 

са условима конкурса и коначне ранг листе.  
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Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у 

иностранству 
 

Члан 21.  

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део 

образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се 

призна стечена страна школска исправа у складу са Законом, општим актом 

Универзитета и овим правилником.  

Лице из става 1. овог члана  уписује се на Факултет у другом уписном року, 

на основу посебне ранг листе у оквиру квоте која се утврђује посебном одлуком, на 

терет буџета, односно броја оних који плаћају школарину. 

Лице из става 1. овог члана може условно да  се упише на студијски програм 

у случају када поступак за признавање стране школске исправе није завршен пре 

рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен 

или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског програма 

на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није извршен.  

 

Упис страних студената 

 
Члан 22.  

Страни држављанин може да се упише на студијски програм по истом 

поступку и под истим условима као и домаћи држављанин. 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом  није другачије одређено. 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако познаје 

српски језик и ако је здравствено осигуран. Проверу знања језика врши комисија 

коју именује Наставно-научно веће Факултета. 

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у 

случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен 

пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде 

одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског 

програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није извршен.  

 

Упис лица са посебним потребама 
 

Члан 23. 

Упис лица са посебним потребама врши се на основу одлуке министарства 

надлежног за послове образовања, одговарајуће лекарске документације и 

мишљења Универзитетског центра за студенте са хендикепом или удружења 

студената са хендикепом. 

 На један студијски програм могу се уписати највише два студента са 

посебним потребама, под условом да су приликом пријављивања на конкурс, на 

пријавном листу навели да су лица са посебним потребама. 

  Лица из става 1. овог члана  не убрајају се у одобрени број студената за 

одређени студијски програм. 
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Упис припадника мањинских група 
 

Члан 24. 

Упис припадника мањинских група врши се на основу одлуке министарства 

надлежног за послове образовања, мишљења одговарајућег националног савета 

мањинских заједница и министарства надлежног за послове заштите људских и 

мањинских права. 

 На студијски програм може се уписати лице из става 1. овог члана под 

условом да је приликом пријављивања на конкурс, на пријавном листу навело да је 

припадник одређене мањинске групе. 

 Лице из става 1. овог члана не убраја се у одобрени број студената за 

одређени студијски програм. 

 

Упис без пријемног испита 
Члан 25. 

На прву годину студирања може се без пријемног испита уписати: 

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог 

степена; 

 2. студент основних студија другог универзитета, друге високошколске 

установе, односно другог студијског програма Факултета који је положио све 

испите са прве године студијског програма, односно остварио најмање 60 ЕСПБ 

бодова на студијском програму на који је уписан; 

 3. лице коме је престао статус студента због исписивања са студија из члана 

92. став 6. тачка 2. Статута Универзитета, ако је претходно положило све 

прописане испите на првој години студијског програма, односно ако је остварило 

60 ЕСПБ бодова. 

 Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући 

студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм. 

 Наставно-научно веће  одлучује о признавању положених испита, односно 

ЕСПБ бодова. 

 Лице из става 1. овог члана доставља: 

 1. писани захтев за упис најкасније до 15. септембра, односно до истека 

другог конкурсног рока за упис у наредну школску годину; 

 2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним 

испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита. 

Студент из става 1. овог члана може остварити право на упис ако Факултет 

има кадровске, просторне, техничке и друге услове. 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 26. 

Овај правилник ступа на снагу  у року од осам дана од дана објављивања на 

огласној табли и сајту Факултета.  
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Члан 27. 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку 

предвиђеном за његово доношење. 

 

 

 

Председник Већа 

 
Проф. др Миле Савић 

 


