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УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГПДИНУ НА СТУДИЈСКЕ ПРПГРАМЕ ПСНПВНИХ АКАДЕМСКИХ И
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У ШКПЛСКПЈ 2016/2017.

01. ППШТИ УСЛПВИ
На пснпву пдредбе Кпнкурса за упис на пснпвне академске студије Универзитета у Бепграду, у прву
гпдину на студијске прпграме пснпвних академских и интегрисаних академских студија
Архитектпнскпг факултета, у септембарскпм кпнкурснпм рпку, мпгу се уписати 2 кандидата,
држављанина Републике Србије, кпји су претхпднп щкплпваое заврщили у инпстранству у тпку
щкплске 2015/16 гпдине, а кпјима није издатп рещеое п нпстрификацији диплпме, закљушнп са
26.06.2016. гпдине.
Ови кандидати се уписују прекп укупне квпте из дпзвпле за рад. Укпликп пви кандидати не пстваре
прпписани брпј бпдпва за бучетски статус, факултет их мпже уписати и у статусу сампфинансирајућег
студента.
У другпм уписнпм рпку уписују се и кандидати из прпјекта Владе Републике Србије - ,,Свет у Србији"
кап и „Србија за Србе из регипна“. Ови кандидати се уписују, у складу са ппсебним упутствпм
Министарства, ван квпте и у бучетскпм статусу.
У прву гпдину на студијске прпграме пснпвних академских и интегрисаних академских студија
Архитектпнскпг факултета мпже се уписати лице кпје има средое пбразпваое у шетвпрпгпдищоем
трајаоу.
Сви пријављени кандидати пплажу јединствени пријемни испит.
Пријемни испит има класификаципни карактер.
Редпслед кандидата за упис у прву гпдину на студијске прпграме пснпвних академских и
интегрисаних академских студија Архитектпнскпг факултета утврђује се на пснпву:
1. Резултата ппстигнутпг на пријемнпм испиту
2. Успеха ппстигнутпг у средопј щкпли
Успех на пријемнпм испиту и успех у средопј щкпли вреднују се на следећи нашин:




резултат пријемнпг испита вреднује се дп 60 бпдпва.
успех у средопј щкпли вреднује се дп 40 бпдпва.
Кап успех кандидата у средоем пбразпваоу узима се у пбзир збир прпсешних пцена за све
предмете у I, II, III и IV разреду ппмнпжен са два.

Правп на упис стишу кандидати кпји се налазе на кпнашнпј ранг листи дп брпја кпји је кпнкурспм
предвиђен за упис.
Укпликп је кандидат стекап правп на рангираое на пбе ранг листе и рангирап се у пквиру квпте за
упис, има правп да бира на кпји студијски прпграм ће се уписати и тп у статусу према рангу на
пдгпварајућпј ранг листи.
Кандидат се мпже уписати на студијски прпграм у статусу студента кпји се финансира из бучета
Републике (бучетски студент) укпликп се налази на ранг листи дп брпја пдпбренпг за упис кандидата
на терет бучета и акп псвпји најмаое 51 бпд.
Кандидат се мпже уписати на студијски прпграм у статусу студента кпји се сам финансира
(сампфинансирајући студент) укпликп се налази на ранг листи дп брпја утврђенпг за упис
сампфинансирајућих студената и акп псвпји најмаое 30 бпдпва.
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Акп се кандидат, кпји је пстварип правп на упис пп кпнкурсу, не упище у предвиђенпм рпку, Факултет
ће уписати уместп оега следећег кандидата, према редпследу на Кпнашнпј ранг листи, у рпку
утврђенпм кпнкурспм.



Накнада за пплагаое пријемнпг испита изнпси 5.000,00 дин.
Гпдищоа щкпларина, за студенте прве гпдине студија кпји плаћају щкпларину, утврђена је у
изнпсу пд 240.000,00 динара.

02. ТЕРМИНСКИ ПЛАН





















Пријављиваое кандидата пбавиће се 01. и 02. септембра пд 10 дп 12 сати, у спби 205,
Архитектпнскпг факултета.
Истицаое листе пријављених кандидата, са лишним ппдацима и ппдацима из средое щкпле, на
пгласнпј табли и сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs
петак, 02. септембар 2016. гпдине дп 20 сати.
Ппднпщеое примедби Кпмисији за спрпвпђеое уписа на евентуалнп ппгрещнп унете лишне и
ппдатке п успеху у средопј щкпли (технишке грещке),
субпта, 03. септембар 2016. пд 11-12 сати у рачунарскпм центру архитектпнскпг факултета.
ПДРЖАВАОЕ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА
ППНЕДЕЉАК, 05. СЕПТЕМБАР 2016. ГПДИНЕ, У 10 САТИ, НА АРХИТЕКТПНСКПМ ФАКУЛТЕТУ
Истицаое расппреда кандидата пп салама на пгласнпј табли Факултета
ппнедељак, 05. септембар 2016. гпдине у 8 сати.
Кандидати су дужни да у ппнедељак, 05. септембра 2016. гпдине дпђу на Архитектпнски
факултет најкасније сат времена пре ппшетка пријемнпг испита.
Истицаое прелиминарне ранг листе најкасније
среда, 07. септембар 2016. дп 23 сата.
Кандидат мпже ппднети жалбу на регуларнпст ппступка утврђенпг кпнкурспм, регуларнпст
пријемнпг испита или свпје местп на ранг листи
Ппднпщеое жалбе Кпмисији за спрпвпђеое уписа на регуларнпст ппступка утврђенпг кпнкурспм,
регуларнпст пријемнпг испита или свпје местп на прелиминарнпј ранг листи, искљушивп лишнп, у
писанпм пблику на пбрасцу кпји ће дпбити приликпм ппднпщеоа жалбе, у рпку пд 36 сати пд
пбјављиваоа прелиминарне ранг листе
четвртак, 08. септембар 2016. пд 09 дп 15 сати и петак, 09. септембар 2016. пд 09 дп 12 сати
у спби 215а.
Увид у радпве за кандидате кпји су ппднели жалбу Кпмисији
петак, 09. септембар 2016. у 14 сати у сали 217.
Објављиваое рещеоа Кпмисије на ппднету жалбу
петак, 09. септембар 2016. дп 20 сати.
Ппднпщеое жалбе Декану на рещеое Кпмисије за спрпвпђеое уписа, искљушивп лишнп, у
писанпм пблику на пбрасцу кпји ће дпбити приликпм ппднпщеоа жалбе, у рпку пд 24 сата пд
истека рпка за дпнпщеое рещеоа Кпмисије за спрпвпђеое уписа пп жалби кандидата,
субпта, 10. септембар 2016. пд 09 дп 20 сати у спби 215а .
Објављиваое кпнашне пдлуке Декана на ппднету жалбу
ппнедељак, 12. септембар 2016. дп 11 сати.
Објављиваое кпнашне ранг листе факултета на пгласнпј табли и на сајту Факултета
www.arh.bg.ac.rs.
ппнедељак, 12. септембар 2016. гпдине дп 20 сати.
Упис кандидата :
- утпрак, 13. септембар 2016. гпдине пд 10 дп 11 сати, у спби 205
- Кандидати кпји су стекли правп на упис а не упищу се 13. септембра 2016. гпдине дп 11 сати,
губе тп правп и Факултет ће на оихпвп местп уписати кандидате према редпследу на
Кпнашнпј ранг листи.
- утпрак, 13. септембар 2016. гпдине у 12 сати испред спбе 205., Архитектпнскпг факултета,
прпзиваое за кандидате према редпследу на кпнашнпј ранг листи дп пппуоаваоа квпте за
упис.
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03. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАОА





Кандидати се пријављују на кпнкурс првп у рашунарскпм центру факултета, а пптпм у спби 205.
Приликпм пријаве у рашунарскпм центру, укпликп је пптребнп, биће изврщена еквиваленција
пцена из средое щкпле, укпликп се разликују пд пцена кпје се дпбијају у дпмаћим щкплама
Кандидати, приликпм дпласка на факултет на пријављиваое на кпнкурс за упис, ппднпсе на увид
пригинална дпкумента, пверене фптпкппије и пптребне превпде следећих дпкумената:
-

Сведпшанства сва шетири разреда средое щкпле;
Диплпму п пплпженпм заврщнпм, пднпснп матурскпм испиту;
Извпд из матишне коиге рпђених;
Увереое п држављанству;
Кандидати кпји су претхпднп щкплпваое заврщили у инпстранству у тпку щкплске 2015/16
гпдине, дпстављају и пдгпварајући дпказ (пптврду или др.) кпјим дпказују свпј статус;
Дпказ п уплати накнаде за пплагаое пријемнпг испита у изнпсу пд 5.000,00 динара, на брпј
жирп рашуна Архитектпнскпг факултета у Бепграду:

840 – 1436666 - 34, ппзив на брпј 67-700027
са сврхпм дпзнаке: накнада за пријемни испит
●
●

●

Кандидати свпјим пптписпм на пријавнпм листу пптврђују да прихватају правила пријемнпг
испита и да су сагласни са кприщћеоем лишних ппдатака.
Кандидати ће приликпм предаје дпкумената и прпвере ппдатака дпбити пдщтампан пријавни
лист кпји мпрају пптписати. Такпђе ће дпбити пдщтампану прппусницу за пплагаое пријемнпг
испита и мпрају је имати на дан пплагаоа испита са спбпм.
Кандидати, припадници српске наципналне маоине из суседних земаља пријављују се и уписују
у складу са кпнкурспм за упис у прву гпдину пснпвних и интегрисаних студија на виспкпщкплским
устанпвама шији је псниваш Република Србија за щкплску 2016/2017. гпдину. Ови кандидати
прилажу факултету, ппред прпписане дпкументације и изјаву п наципналнпј припаднпсти.

04. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Кандидати кпји кпнкурищу за упис на пснпвне и интегрисане академске студије пплажу јединствен
пријемни испит кпји је класификаципнпг карактера.
Пплагаоем пријемнпг испита кандидат има правп кпнкурисаоа самп на један или на пба студијска
прпграма.
Пријемни испит се реализује у виду теста, у тпку једнпг дана, у једнпј смени, у трајаоу пд највище два
сата.
Тест се састпји из два дела, и тп:
-

први деп теста - питаоа из разлишитих пбласти културе релевантних за студије архитектуре,
бпдује се са највище тридесет ппена и
други деп теста - разумеваое и лпгишкп закљушиваое, бпдује се са највище тридесет ппена.

Тест се рещава запкруживаоем једнпг ташнпг пдгпвпра пд вище ппнуђених.
Кандидат на тесту мпже псвпјити максималних щездесет ппена.
Пријемни испит има класификаципни карактер.



Правп на рангираое ради уписа стиче кандидат кпји је пплагап пријемни испит.
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05. НАЧИН ППЛАГАОА ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА



Расппред кандидата пп салама за пријемни испит биће пбјављен у утврђенпм термину, на
пгласнпј табли Факултета.



Кандидат на испит дпнпси: важећи дпкумент за идентификацију (лишна карта или паспщ) и
прппусницу за пплагаое пријемнпг испита дпбијену приликпм предаје дпкумената;
Кандидати кпји немају наведене исправе и прппусницу не мпгу приступити пплагаоу пријемнпг
испита!



Свеску за израду задатака, пбразац за пдгпвпре и плпвку за израду задатка, кандидат дпбија пд
дежурнпг на испиту;



Кандидат на пбразац за пдгпвпре, на делу кпји је за тп предвиђен и јаснп пзнашен, уписује
презиме, име рпдитеља кап на пријавнпм листу, свпје име и брпј пријаве са пптврде п пријави;



Пре ппшетка израде испита дежурни прпверава идентитет кандидата, кап и ппдатке кпје је
кандидат уписап на пбразац за пдгпвпре и тп верификује свпјим парафпм на за тп пдређенпм
месту;
Пп заврщетку идентификације, кандидат уклаоа лишну карту или паспщ са стпла, такп да на стплу
пстане самп пптврда п пријави и прибпр дпбијен пд дежурнпг;




Накпн заврщене идентификације кандидат уписује, на за тп предвиђенп местп на пбрасцу за
пдгпвпре, щифру задатка, кпја је написана на наслпвнпј страни свеске са задацима;



Укпликп кандидат не напище щифру задатка, задатак не мпже бити прегледан и сматраће се да су
сви пдгпвпри неташни;



Кандидат се не сме пптписивати, нити стављати билп кпји други знак на пбразац за пдгпвпре
псим пнпга щтп је предвиђенп. Кандидат кпји на билп кпји нашин дпдатнп пзнаши пбразац за
пдгпвпре аутпматски се дисквалификује;
Кандидат кпји преда пштећен или пзначен рад биће дисквалификпван.



Максималан брпј ппена на тесту је 60. Сви задаци не мпрају да нпсе исти брпј ппена;



Брпј ппена пп задацима пзнашен је на тексту задатака;



Кандидат рещава задатке у свесци. На пснпву ппнуђених пдгпвпра, кандидат запкружује један пд
ппнуђених пдгпвпра у пбрасцу за пдгпвпре ппд брпјем кпји пдгпвара брпју тпг задатка;



За сваки задатак ппнуђенп је вище пдгпвпра, пд кпјих је самп један ташан. Ташан пдгпвпр дпнпси
пнпликп ппена кпликп је предвиђенп за тај задатак. Неташан пдгпвпр дпнпси нула ппена;



Кандидат запкружује искљушивп самп један пд ппнуђених пдгпвпра.



Незапкруживаое ниједнпг пдгпвпра, запкруживаое два или вище пдгпвпра, кап и прецртаваое
једнпг или вище пдгпвпра, или билп какав други нашин пзнашаваоа пдгпвпра псим запкруживаоа
самп једнпг пдгпвпра, дпнпси нула ппена пп задатку;



Кандидати мпрају пбрасце за пдгпвпре пппуоавати врлп пажљивп. На пбрасцу за пдгпвпре није
дпзвпљенп никаквп брисаое нити исправљаое већ запкружених пдгпвпра;



Од тренутка ппделе задатака није дпзвпљен никакав разгпвпр између кандидата. Укпликп
кандидати разгпварају међуспбнп или се кпристе недпзвпљеним средствима, биће удаљени са
испита и дисквалификпвани;



Кандидатима је забраоен разгпвпр са дежурнима, те се ппзиваое на усменп дпбијена упутства
неће уважити. Сва неппхпдна пбјащоеоа саппщтавају шланпви Кпмисије пре ппшетка пријемнпг
испита;
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На испиту је забраоенп кприщћеое билп каквих дпдатних ппмагала (чепни рашунар, мпбилни
телефпн, слущалице, цедуљице и слишнп), држаое на стплу хране, пића и слишнп;



Предаја рада пре заврщетка времена за израду теста је мпгућа најраније један сат ппсле ппшетка
испита и најкасније петнаест минута пре заврщетка испита. Накпн тпг времена није дпзвпљенп
напущтаое сале, нити ранија предаја заврщенпг теста.



Кандидати мпрају сашекати крај испита на свпјим местима, без устајаоа и разгпвпра, без пбзира
на тп да ли су предали свпј пбразац за пдгпвпре;



Напущтаое сале је мпгуће искљушивп уз пбавезну предају пппуоенпг пбрасца за пдгпвпре.
Ппвратак у салу није дпзвпљен пре заврщетка испита;



Када кандидат сматра да је заврщип са испитпм, ппзива дежурнпг дизаоем руке и на свпм месту
шека да га дежурни ппзпве да преда рад. Дежурни узима пбразац за пдгпвпре пд кандидата;



Обавещтеоа п ппшетку испита, прптеклпм времену и времену када мпже да се птппшне са
напущтаоем испита пбјављује дежурни;



Неппщтпваое некпг пд наведених правила ппвлаши за спбпм дисквалификацију кандидата без
пбзира на претхпднп псвпјене ппене.



У згради факултета, пущеое је стрпгп забраоенп.
КАНДИДАТ КПЈИ ЈЕ ЗБПГ НЕДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ НЕППШТПВАОА ПРПЦЕДУРЕ УДАЉЕН СА
ППЛАГАОА ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА, ГУБИ ПРАВП НА РАНГИРАОЕ РАДИ УПИСА.



Сва сппрна питаоа у време пдржаваоа пријемнпг испита рещава Кпмисија за спрпвпђеое уписа.



Рпдитељима кандидата, пднпснп трећим лицима, није дпзвпљен:
-

улаз у пбјекат у кпме се пплаже пријемни испит, за време трајаоа активнпсти у вези са
прганизацијпм и спрпвпђеоем испита,
ппднпщеое жалбе у име кандидата,
увид у радпве кандидата.

06. ПРАВА И ПБАВЕЗЕ КАНДИДАТА



Ппднпщеоем пријаве на кпнкурс, прпписане дпкументације и уплатпм накнаде, кандидати стишу
сва права предвиђена Правилникпм п упису студената на студијске прпграме Универзитета у
Бепграду и Правилникпм п пплагаоу пријемнпг испита Факултета.



Листа кандидата пријављених на кпнкурс, са лишним ппдацима и ппдацима из средое щкпле,
биће истакнута у утврђенпм термину и дпступна свим пријављеним кандидатима на пгласнпј
табли и сајту Факултета.



Кандидати, шији су лишни и ппдаци п успеху у средопј щкпли евентуалнп ппгрещнп унети у листу
пријављених кандидата, мпгу да ппднесу примедбе Кпмисији за спрпвпђеое уписа, у
прпписанпм рпку.



Кпмисија ће пснпване примедбе прихватити и кпригпвати ппдатке, укпликп су ппнуђени
званични дпкази дпстављени у прпписанпм рпку.



Кандидати имају правп да, искљушивп лишнп, у рпку пд 36 сати пд пбјављиваоа прелиминарне
ранг листе, ппднесу жалбу Кпмисији, у писанпм пблику, на пбрасцу кпји ће дпбити приликпм
ппднпщеоа жалбе.



Кандидати кпји су ппднели жалбу имају правп да, ИСКЉУЧИВП ЛИЧНП, изврще УВИД У РАД.
Увид у рад ће бити изврщен неппсреднп накпн истека рпка за ппднпщеое жалбе Кпмисији у сали
217, у складу са терминским планпм.
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Кпмисија ће пдлушивати п жалби кандидата најкасније у рпку пд 24 сата, пд мпмента истека рпка
за ппднпщеое жалбе, п шему ће дпнети пдгпварајуће рещеое кпје ће бити истакнутп на пгласнпј
табли и сајту Факултета.



Кандидати шије су жалбе пдбијене у првпстепенпм ппступку имају правп да у другпстепенпм
ппступку улпже жалбу Декану Факултета у рпку пд 24 шаса пд истека рпка за дпнпщеое рещеоа
Кпмисије, на пбрасцу кпји ће дпбити приликпм ппднпщеоа жалбе.



Декан дпнпси кпнашну пдлуку у рпку пд 24 шаса пд пријема жалбе кандидата кпја се пбјављује на
пгласнпј табли и сајту Факултета.



Кпнашна ранг листа се пбјављује на пгласнпј табли, сајту Факултета и на сајту Универзитета.
Универзитетска кпнашна ранг листа је пснпв за упис кандидата.

07. УПИС КАНДИДАТА




Упис кандидата пбавиће се у терминима утврђеним терминским планпм.
Кандидати кпји стекну правп уписа ппднпсе:
-

Оригинална дпкумента из средое щкпле (шетири сведпшанства и диплпму), на увид,

-

Извпд из матишне коиге рпђених,

-

Увереое п држављанству, не старије пд щест месеци,

-

Индекс (мпже се набавити у коижари Факултета),

-

Две фптпграфије 4.5x3.5 цм,

-

Пптписану сагласнпст п кприщћеоу лишних ппдатака (у једнпм примерку) за све студенте –
фпрмулар се дпбија приликпм уписа,

-

Пптписану изјаву п статусу у ппгледу финансираоа (у једнпм примерку) за бучетске студенте
– фпрмулар се дпбија приликпм уписа,

-

Дпказ п уплати щкпларине (за сампфинансирајуће студенте и стране држављане, пример
уплатница 1),

-

Дпказ п уплати накнаде за Центар за развпј каријере (пример уплатница 2) и

-

Пптписан угпвпр п студираоу у 2 примерка
Уплатница 1
Уплатилац

Архитектпнски факултет у Бепграду
име и презиме, адреса

Сврха уплате

щкпларина за I гпдину студија

Прималац

Архитектпнски Факултет у Бепграду

Изнпс

изнпс дефинисан угпвпрпм

Рашун примапца

840 – 1436666 – 34

Ппзив на брпј

501

Уплатница 2
Уплатилац

Архитектпнски факултет у Бепграду
име и презиме, адреса

Сврха уплате

Уплата за рад Универзитетскпг центра за развпј каријере

Прималац

Архитектпнски Факултет у Бепграду

Изнпс

100,00

Рашун примапца

840 – 1436666 – 34

Ппзив на брпј

501
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Шкпларина се плаћа у складу са угпвпрпм п студираоу.



Страни држављани, ппред наведенпг ппднпсе:
-



Нпстрификпвану диплпму,
Дпказ да су здравственп псигурани за щкплску гпдину кпју уписују,
Одгпварајуће увереое да владају српским језикпм и
Фптпкппију важећег паспща.

Кандидати кпји су стекли правп на упис, пбавезни су да пре ппднпщеоа дпкумената за упис, у
спби 215а пптпищу угпвпр п студираоу са Факултетпм кпјим се ближе уређују међуспбна права и
пбавезе. За студенте кпји плаћају щкпларину угпвпрпм се утврђују и финансијске пбавезе према
Факултету.

08. ИЗВПД ИЗ ПРАВИЛНИКА П ППЛАГАОУ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА, АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У
БЕПГРАДУ
ПРАВИЛНИК
п пријемнпм испиту
(Службени билтен Архитектпнскпг факултета у Бепграду бр.100/14)
Пснпвне пдредбе
Члан 1.
Овим Правилникпм Архитектпнски факултет у Бепграду (у даљем тексту: Факултет), уређује услпве и
нашин уписа на студијске прпграме првпг степена и интегрисаних академских студија, и тп: ппступак
пријављиваоа, нашин прганизације и садржај пријемнпг испита, нашин бпдпваоа, мерила за
утврђиваое редпследа за упис кандидата, нашин пствариваоа права на жалбу на пстварени брпј
бпдпва, прпцедуру уписа кап и друга питаоа пд знашаја за упис, у складу са специфишним захтевима
студијскпг прпграма Факултета.
Кпмисије
Члан 3.
Све радое везане за спрпвпђеое Кпнкурса и уписа на Факултет спрпвпди Кпмисија за спрпвпђеое
уписа (у даљем тексту: Кпмисија) са следећим ппткпмисијама:
1.
2.

Ппткпмисија за припрему тестпва и
Ппткпмисија за унпс ппдатака.

Кпмисија и пдгпварајуће ппткпмисије имају свпг председника и пптребан брпј шланпва.
Све шланпве Кпмисије и пдгпварајућих ппткпмисија бира Наставнп-наушнп веће на предлпг декана.
Члан Кпмисије и ппткпмисије мпже бити и наставник другпг факултета.
Кпмисија дпставља Универзитетскпј кпмисији ппдатке п тпку уписа на Факултету.
За рад Кпмисије и пдгпварајућих ппткпмисија пдгпвпрни су оихпви председници.
Пријемни испит
Члан 6.
Кандидат за упис на студијске прпграме Факултета пплаже пријемни испит. Факултет прганизује
пријемни испит кпји се састпји из делпва кпји су утврђени пвим Правилникпм и ппсебним пдлукама
Факултета.
Факултет је дужан да пбезбеди тајнпст садржаја пријемнпг испита дп сампг ппшетка пријемнпг
испита. За тајнпст садржаја пријемнпг испита пдгпвпрна је Ппткпмисија за припрему тестпва.
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Начин бпдпваоа
Члан 7.
Кандидат за упис на студијски прпграм мпже псвпјити укупнп највище 100 бпдпва и тп пп пснпву
ппщтег успеха у претхпднпм пбразпваоу и пп пснпву резултата ппстигнутпг на пријемнпм испиту.
Ппд ппщтим успехпм у средопј щкпли ппдразумева се збир прпсешних пцена у свакпм разреду
средое щкпле ппмнпжен са 2. Пп пвпм пснпву кандидат мпже стећи најмаое 16, а највище 40
бпдпва. Опщти успех у средопј щкпли рашуна се запкруживаоем на две децимале.
На пријемнпм испиту кандидат мпже стећи пд 0 дп 60 бпдпва.
Кандидат се мпже уписати на студијски прпграм у статусу студента кпји се финансира из бучета
Републике (бучетски студент) акп псвпји најмаое 51 бпд и рангира се у пквиру квпте за упис на бучет,
схпднп прпцедури дефинисанпј пвим Правилникпм.
Кандидат се мпже уписати на студијски прпграм у статусу студента кпји се сам финансира
(сампфинансирајући студент) укпликп псвпји најмаое 30 бпдпва и рангира се у пквиру квпте за упис у
сампфинансирајућем статусу, схпднп прпцедури дефинисанпј пвим Правилникпм.
Редпслед кандидата и утврђиваое ранг листе
Члан 11.
Редпслед кандидата за упис у прву гпдину студија утврђује се на пснпву ппщтег успеха ппстигнутпг у
претхпднпм пбразпваоу и резултата ппстигнутих на пријемнпм испиту, према мерилима утврђеним
пвим Правилникпм и ппсебним пдлукама Факултета.
За ташнпст ппдатака на ранг листи Факултета пдгпвпран је Декан Факултета. Правп на упис стише
кандидат кпји се рангира дп брпја утврђенпг за упис у пдгпварајућем статусу.
Факултет пбјављује листу пријављених кандидата, на кпју кандидати мпгу улпжити примедбе у
слушају технишких грещака у рпку кпји пдреди Факултет.
Факултет пбјављује прелиминарну листу пријављених кандидата на пгласнпј табли и интернет
страници Факултета у рпку кпји је утврђен кпнкурспм.
Кандидат мпже ппднети жалбу Кпмисији Факултета на регуларнпст ппступка утврђенпг кпнкурспм,
регуларнпст пријемнпг испита или свпје местп на ранг листи у рпку пд 36 сати пд мпмента
пбјављиваоа прелиминарне ранг листе. Кпмисија Факултета дпнпси рещеое у рпку пд 24 шаса пд
истека рпка за ппднпщеое жалбе.
Кандидат мпже ппднети жалбу Декану на рещеое Кпмисије, у рпку пд 24 шаса пд мпмента
пбјављиваоа рещеоа Кпмисије, у писанпј фпрми, у служби Факултета пдређенпј у Инфпрматпру.
Декан дпнпси кпнашну пдлуку у рпку пд 24 шаса пд истека рпка за ппднпщеое жалбе.
Накпн пдлушиваоа п жалбама Факултет утврђује и пбјављује кпнашну ранг листу свих кандидата са
укупним брпјем бпдпва стешеним пп свим критеријумима. Резултати се пбјављују на пгласним
таблама и интернет страници Факултета и дпстављају Универзитету.
Кпнашна ранг листа Универзитета је пснпв за упис кандидата.
Кандидат кпји је стекап правп уписа, а не упище се у за тп предвиђенпм рпку, губи правп на упис.
Акп кандидат кпји је пстварип правп на упис, не изврщи упис у рпку утврђенпм у кпнкурсу, уместп
оега ће се ппнудити мпгућнпст уписа следећем кандидату према редпследу на кпнашнпј ранг листи.

Упис на пснпвне академске и интегрисане академске студије
Члан 13.
Кандидати кпји кпнкурищу за упис на пснпвне и интегрисане академске студије пплажу јединствен
пријемни испит кпји је класификаципнпг карактера.
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Пплагаоем пријемнпг испита кандидат има правп кпнкурисаоа самп на један или на пба студијска
прпграма.
Пријемни испит се реализује у виду теста, у тпку једнпг дана, у једнпј смени, у трајаоу пд највище два
сата.
Тест се састпји из два дела, и тп:
-

први деп теста - питаоа из разлишитих пбласти културе релевантних за студије архитектуре,
бпдује се са највище тридесет ппена и
други деп теста - разумеваое и лпгишкп закљушиваое, бпдује се са највище тридесет ппена.

Тест се рещава запкруживаоем једнпг ташнпг пдгпвпра пд вище ппнуђених.
Кандидат на тесту мпже псвпјити максималних щездесет ппена.
Правила пплагаоа
Члан 14.
Пријемни испит се пбавља пп следећим правилима:
1. Испит је писмени и траје ефективнп највище два сата;
2. Кандидат на испит дпнпси: дпкумент за идентификацију (лишна карта или паспщ) и
пптврду п пријави на кпнкурс;
3. Пре ппшетка испита дежурни прпверава идентитет кандидата, кап и ппдатке кпје је
кандидат уписап на пбразац за пдгпвпре и тп верификује свпјим парафпм на за тп
пдређенпм месту;
4. Пп заврщетку идентификације, кандидат уклаоа лишну карту или паспщ са стпла, такп да
на стплу пстане самп пптврда п пријави и прибпр дпбијен пд дежурнпг;
5. Свеску за израду задатака и пбразац за пдгпвпре кандидат дпбија пд дежурнпг на испиту;
6. Кандидат на пбразац за пдгпвпре, на делу кпји је за тп предвиђен и јаснп пзнашен, уписује
презиме, име рпдитеља кап на пријавнпм листу, свпје име и брпј пријаве са пптврде п
пријави;
7. Накпн пријема задатака кандидат уписује на предвиђенп местп на пбрасцу за пдгпвпре
щифру задатка, кпја је написана на тексту задатка;
8. Укпликп кандидат не напище щифру задатка, задатак не мпже бити прегледан и сматраће
се да су сви пдгпвпри неташни;
9. Кандидат се не сме пптписивати, нити стављати билп кпји други знак на пбразац за
пдгпвпре псим пнпга щтп је предвиђенп. Кандидат кпји на билп кпји нашин дпдатнп
пзнаши пбразац за пдгпвпре аутпматски се дисквалификује;
10. Максималан брпј ппена на тесту је 60. Сви задаци не мпрају да нпсе исти брпј ппена;
11. Брпј ппена пп задацима пзнашен је на тексту задатака;
12. Кандидат рещава задатке у свесци. На пснпву ппнуђених пдгпвпра, кандидат запкружује
један пд ппнуђених пдгпвпра у пбрасцу за пдгпвпре ппд брпјем кпји пдгпвара брпју тпг
задатка;
13. За сваки задатак ппнуђенп је вище пдгпвпра, пд кпјих је самп један ташан. Ташан пдгпвпр
дпнпси пун брпј ппена предвиђен за тај задатак. Неташан пдгпвпр дпнпси нула ппена;
14. Кандидат запкружује самп један пд ппнуђених пдгпвпра. Незапкруживаое ниједнпг
пдгпвпра, запкруживаое два или вище пдгпвпра, кап и прецртаваое једнпг или вище
пдгпвпра, дпнпси нула ппена пп задатку;
15. Кандидати мпрају пбрасце за пдгпвпре пппуоавати врлп пажљивп. На пбрасцу за
пдгпвпре није дпзвпљенп никаквп брисаое ни исправљаое већ запкружених пдгпвпра;
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16. Од тренутка ппделе задатака није дпзвпљен никакав разгпвпр између кандидата.
Укпликп кандидати разгпварају међуспбнп или се кпристе недпзвпљеним средствима,
биће удаљени са испита и дисквалификпвани;
17. Кандидатима је забраоен разгпвпр са дежурнима, те се ппзиваое на усменп дпбијена
упутства неће уважити. Сва неппхпдна пбјащоеоа саппщтавају шланпви Кпмисије пре
ппшетка пријемнпг испита;
18. На испиту је забраоенп кприщћеое билп каквих дпдатних ппмагала (чепни рашунар,
мпбилни телефпн, слущалице, цедуљице и слишнп), пущеое, држаое на стплу хране,
пића и слишнп;
19. Када кандидат сматра да је заврщип са испитпм, ппзива дежурнпг дизаоем руке.
Дежурни узима пбразац за пдгпвпре пд кандидата и пптписује пптврду п пријави;
20. Пптписану пптврду п пријави кандидати мпрају пажљивп сашувати, јер је пна дпказ да је
задатак предат;
21. Ппсле ппшетка испита није дпзвпљенп удаљаваое са места пплагаоа;
22. Напущтаое сале је мпгуће најраније један сат ппсле ппшетка испита, уз пбавезну предају
пппуоенпг пбрасца за пдгпвпре. Дежурнпм на излазу се ппказује пптписана пптврда п
пријави. Тек ппсле тпга мпже се напустити сала. Ппвратак у салу није дпзвпљен пре
заврщетка испита;
23. Петнаест минута пре заврщетка испита није дпзвпљенп напущтаое сале. Кандидати
мпрају сашекати крај испита на свпјим местима, без устајаоа и разгпвпра, без пбзира на
тп да ли су предали свпј пбразац за пдгпвпре;
24. Обавещтеоа п ппшетку испита, прптеклпм времену и времену када мпже да се птппшне са
напущтаоем испита пбјављује дежурни;
25. Неппщтпваое некпг пд наведених правила ппвлаши за спбпм дисквалификацију
кандидата без пбзира на претхпднп псвпјене ппене.
Члан 18.
Накпн заврщетка пријемнпг испита пбјављује се прелиминарна ранг листа са брпјем бпдпва кпје су
кандидати псвпјили на испиту.
Кпнашна ранг листа пбјављују се пп пбјављиваоу пдлуке декана пп жалбама.
На прелиминарнпј и кпнашнпј ранг листи се налазе сви кандидати кпји су пплагали пријемни испит.
Местп на ранг листи и брпј укупнп пстварених бпдпва пдређују да ли кандидат мпже бити уписан у
прву гпдину студија, кап и да ли ће бити финансиран из бучета или ће сам финансирати щкпларину.
Прпцедура уписа ппшиое и пдвија се у заказаним терминима, п шему су кандидати уппзнати путем
Инфпрматпра.
Ппследоа фаза уписа јесте прпзивка. Кандидати рангирани дп брпја за бучет кпји се не упищу
закљушнп са истекпм времена за упис не мпгу се накнаднп уписати.
Упис кандидата на сампфинансирајућа места врщи се схпднпм применпм претхпднпг става.
За места кпја евентуалнп препстану накпн пбављених уписа врще се у истпм уписнпм рпку у
утврђенпм термину.
Студент закљушује са Факултетпм угпвпр п студираоу, кпјим се ближе уређују међуспбна права и
пбавезе, кап и ппсебан угпвпр кпјим се утврђује висина щкпларине и нашин плаћаоа.

У БЕОГРАДУ,
АВГУСТ 2016.
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