
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 02-801/7  
Дана: 05.07.2021. године 
Београд 

 
На основу члана 100. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. 

закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон и 11/21 – аут. тумачење) и члана 26. Правилника о упису студената 
на студијске програме Универзитета у Београду (''Гласник УБ'', бр. 208/19 и 212/19), поступајући по 
Жалби бр. 02-801/4-8 од 04.07.2021. године, изјављене од Иве Ђурић из Ужица, ул. Димитрија Туцовића 
бр. 44, а преко пуномоћника Милице Вученовић адвоката из Нове Пазове, Декан Универзитета у 
Београду-Архитектонског факултета, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
1. Жалба кандидата Иве Ђурић из Ужица поднета на Решење 02-801/3 Комисије за спровођење 

уписа од 03.07.2021. године, одбија се као неоснована. 
2. Ова Одлука је коначна даном доношења. 
3. Ову Одлуку истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Разматрајући основаност поднете жалбе кандидата Иве Ђурић из Ужица, на Решење 02-801/3 Комисије 
за спровођење уписа од 03.07.2021. године, извршена је детаљна анализа жалбе, а од Комисије за 
спровођење уписа је затражено образложење у вези са целокупним поступком спровођења конкурса за 
упис студената у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија, у школској 
2021/2022. години, при чему је утврђено: 
 

1. Да је жалба наведена у тачки 1 ове Одлуке допуштена, благовремена и изјављена од стране 
овлашћеног лица;  

2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом образовању, 
општим актима Универзитета у Београду и Факултета и објављеним конкурсом за пријем 
студената;  

3. Да су сви кандидати, укључујући и кандидата Иву Ђурић, путем Информатора упознати са 
правилима полагања пријемног испита, што су потврдили својим потписом на пријавном листу; 

4. Да су сви радови, укључујући и рад кандидата Иве Ђурић, рађени и оцењени под шифром, што је 
обезбеђивало тајност и објективност у оцењивању; 

5. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење 
уписа, на Прелиминарну ранг листу; 

6. Да је свим кандидатима на Конкурсу укључујући и кандидата Иву Ђурић, који су поднели жалбу 
на Прелиминарну ранг листу омогућено да изврше увид у своје радове; 

7. Да је свим кандидатима на Конкурсу који су поднели жалбу на Прелиминарну ранг листу 
омогућено да уложе жалбу Декану Факултета; 

8. Да је кандидат Ива Ђурић као и сви остали кандидати на почетку пријемног испита обавештена о 
дужини трајања пријемног испита у трајању од 150 минута, усменим путем и писмено ( на првој 
страни радне свеске где су се налазила питања), као и да су дежурни у сали пре почетка испита 
прочитали упутство кандидатима и да су им непосредно пре почетка испита рекли да још једном 
сами прочитају прву страну свеске са задацима и након тога им на табли написали време 
трајања пријемног испита; 

9. Да је кандидат Ива Ђурић, као и сви остали кандидати добила одштампано упутство-ПРОЦЕДУРА 
ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ, које су имали све време трајања испита испред 
себе; 

10. Да се из записника дежурног на пријемном испиту утврђује да је кандидат Ива Ђурић, број 
пријаве 538, тражила заменски образац за одговоре и добила га; 

11. Да се из записника дежурног у сали где је Ива Ђурић полагала пријемни испит утврђује да је 
почетак испита био у 11.15 сати, а да се испит завршио у 13.45 сати; 

12. Комисија је у свом писаном одговору кандидату Иви Ђурић, навела ове разлоге, али кандидат 
није дошао на увид који је одржан дана 03.07.2021. године од 16.15 сати. 
 

 



 
Имајући у виду све наведене чињенице, као и Решење Комисије за спровођење уписа 02-801/3, 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Подносилац жалбе незадовољан овом Одлуком може покренути спор 

пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема ове Одлуке. 
  

Доставити: 
1х Кандидату; 
1х Председнику Комисије  
     за спровођење уписа;  
1x Огласна табла Факултета 
1х Интернет страна Факултета и 
1х Архиви. 

ДЕКАН 
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

  
 

Проф. др Владан Ђокић, с.р. 
 

____________________ 
 
 


