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На основу члана 80. и 90. Статута Универзитета, члана 18. став 5 и члана 21. 

став 3-4. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у 

Београду, члана 9. и 18. Правилника о процедури пријема студената на основне 

академске студије првог степена Учитељског факултета, Комисија за упис на 

основне академске студије школске 2014/15. године је решавајући по 

благовремено поднетом приговору бр. 28/20/14 од 12. 7. 2013. године који је 

поднео кандидат за упис на академске студије Тања (Горан) Ђорђевић, 

Комисија за упис је дана 13.7. 2014. године донела следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 

Одбија се приговор бр. 28/20/14 од 12. 7. 2014. године који је поднео кандидат 

за упис на основне академске студије Тања (Горан) Ђорђевић, као неоснован. 

 

 

Образложење 

 

Кандидат Тања (Горан) Ђорђевић је 12.7.2014. године поднела приговор 

Комисији за упис који се односи на место на ранг листи и освојен број бодова са 

ранг-листе, наводећи да сматра да јој треба „усвојити одговор на питање бр.2 

Теста из српског језика и књижевности“. Истовремено поставља питање везано 

за тест из општих знања-информисаности „зашто се не признаје пола бода“. 

  

Комисија за преглед тестова из српског језика и књижевности сматра да је 

грешка у одговору на питање бр. 2  материјалне природе. 

Правила рачунања бодова су свим кандидатима била доступна  на сајту 

Факултета и на огласним таблама Факултета унапред и иста су за све кандидате. 

 

Уважавајући стручно мишљење комисије за преглед тестова и чињеницу да су 

правила при прегледању свих тестова била једнака  за све пријављене 

кандидате, Комисија за упис је донела решење у преамбули. 

 

Поука о правном леку: Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи 

жалбу Декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења 

Комисије за упис  по приговору кандидата.  

 

Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и 

одлуку доставља кандидату и комисији Факултета. 

 

 

 

Решење доставити:                                            Председник Комисије за упис 

1. кандидату                                                        ___________________________ 

2. студентској служби                                        проф. др Александар Јовановић 

3. за а/а 
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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. 

 П Р А В И Л Н И К  

О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

 

 

 ПРОЦЕДУРИ ПРИЈЕМА СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА  
Основне одредбе  

Члан 1. 

 

 

 

 

 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или 

своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг 

листе на факултету.  

Жалба се подноси надлежној комисији факултета, која доноси решење по 

жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.  

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану 

факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије 

Факултета по жалби кандидата.  
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Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и 

одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.  

Фотокопије свих жалби на регуларност конкурса као и фотокопије решења по 

тим жалбама и комисије Факулета и декан факултета у року од 24 часа од истека 

рокова за жалбе, прослеђују Централној комисији.  

Централна комисија разматра уложене жалбе уз присуство представника 

факултета са којих су уложене жалбе, а кога одређује декан. 

На основу анализе жалби кандидата као и решења по тим жалбама, Централна 

комисија може предложити Сенату Универзитета да се поступак конкурса на 

поједином студијском програму понови. Коначну одлуку о понављању поступка 

конкурса доноси Сенат Универзитета у року од 7 дана од рока дефинисаног 

Конкурсом за објављивање коначних ранг листа. За тај студијски програм се 

коначна ранг листа објављује тек по одлуци Сената, односно поновљеног поступка 

уписа. За поновљени поступак уписа Централна комисија одређује нове конкурсне 

рокове и уместо декана Факултета одлучује у другостепеном поступку по жалбама. 


