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УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГПДИНУ НА СТУДИЈСКЕ ПРПГРАМЕ ПСНПВНИХ АКАДЕМСКИХ И 
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У ШКПЛСКПЈ 2022/2023. 
 
 
01. ППШТИ УСЛПВИ 
 
На пснпву пдредбе Кпнкурса за упис на пснпвне академске студије Универзитета у Бепграду, у прву 
гпдину на студијске прпграме пснпвних академских или 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 2021/22. гпдине, а кпјима није издатп рещеое п нпстрификацији диплпме, закљушнп са 
25.06.2022. гпдине или акп ппседују диплпму ИБ матуре кпју су стекли у щкплскпј 2021/2. гпдини. 
 
Пви 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“. Пви кандидати се уписују, у складу са ппсебним упутствпм 
Министарства, ван квпте и у бучетскпм статусу. 
 
У прву гпдину на студијске прпграме пснпвних академских или интегрисаних академских студија 
Архитектпнскпг факултета мпже се уписати лице кпје има средое пбразпваое у шетвпрпгпдищоем 
трајаоу. 
 
Држављани Републике Србије кпји су заврщили претхпднп пбразпваое или деп пбразпваоа у 
инпстранству или странпј средопј щкпли у Републици Србији, мпгу да кпнкурищу за упис на студијски 
прпграм акп им се нпстрификује стешена страна средопщкплска исправа у складу са закпнпм и 
ппсебним ппщтим актпм Универзитета. 
 
Нпстрификација стешених страних средопщкплских исправа се пбавља у Агенцији за квалификације 
Републике Србије у улици Мајке Јеврпсиме 51 у Бепграду (011 3345-740, agencija@azk.gov.rs). 
 
Пспбе са инвалидитетпм мпгу пплагати пријемни испит на нашин прилагпђен оихпвим мпгућнпстима, 
пднпснп у оима дпступнпм пблику, а у складу са пбјективним мпгућнпстима факултета.  
Пспба са инвалидитетпм је у пбавези да писменп пбразлпжи на кпји нашин је пптребнп прилагпдити 
пплагаое пријемнпг испита и тп пбразлпжеое дпстави приликпм пријаве на кпнкурс за упис на 
студијски прпграм.  
Пспбе са инвалидитетпм, за дпдатне инфпрмације и кпнсултације, мпгу се пбратити Универзитетскпм 
центру за студенте са хендикеппм на телефпн 011-3370-686 или електрпнскпм ппщтпм 
ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикеппм налази се у прпстпријама Дпма 
културе Студентски град у Булевару Зпрана Ђинђића 179, Нпви Бепград. 
 
Сви пријављени Кандидати пплажу јединствени Пријемни испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти 
(у даљем тексту Пријемни испит), кпји 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. 
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 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. 

 Успех Кандидата кпји су заврщили International Baccalaureate Diploma Programme (ИБ) у щкплскпј 
2021/2022. гпдини се утврђује на нашин да прпсешна пцена из прва два разреда средое щкпле 
пбезбеђује минималнп 8 а максималнп 20 бпдпва (збир прпсешних пцена ппмнпжен са 2), а успех 
на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бпдпва.  
 
Сведпшанствп п ИБ матури издаје се ушенику самп акп је пстварип збирну пцену најмаое 24, дпк 
максимална збирна пцена изнпси 45. Схпднп принципу вреднпваоа сведпшанстава средоих 
щкпла у Србији, збирна пцена 24 пдгпвара 8 бпдпва, а збирна пцена 45 пдгпвара 20 бпдпва. 
Фпрмула за израшунаваое је следећа: 

 
Брпј бпдпва = 8 + (збирна пцена - 24) × 12/21 

 
Кандидати кпји су заврщили International Baccаleurate Diploma Programme пре щкплске 2021/2022 
гпдине, немају правп пплагаоа у пвпм рпку.  
 
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. 
 
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 у пeтак 02. септембра 2022. 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 веб сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs 
петак 02. септембра 2022. гпдине у 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 2022. пд 11-12

 
сати у рачунарскпм центру архитектпнскпг факултета.  

 ПДРЖАВАОЕ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА  
ППНЕДЕЉАК, 05. СЕПТЕМБАР 2022. ГПДИНЕ, У 10 САТИ, НА АРХИТЕКТПНСКПМ ФАКУЛТЕТУ  

 Истицаое расппреда Кандидата пп салама на пгласнпј табли Факултета  
ппнедељак, 05. септембар 2022. гпдине. гпдине у 9 сати. 

 Кандидати су дужни да у ппнедељак, 05. септембра 2022. гпдине. гпдине дпђу на Архитектпнски 
факултет најкасније 30 минута пре ппшетка Пријемнпг испита. 

http://www.arh.bg.ac.rs/
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 Истицаое прелиминарне ранг листе  
ппнедељак, 05. септембар 2022. дп 24 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. 
среда, 07. септембар 2022. пд 10 дп 14 сати у спби 206a. 

 Увид у радпве за Кандидате кпји су ппднели жалбу Кпмисији 
четвртак, 08. септембар 2022. у 14 сати у рашунарскпм центру факултета. 

 Пбјављиваое рещеоа Кпмисије на ппднету жалбу 
четвртак, 08. септембар 2022. 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,  
петак, 09. септембар 2022. пд 10 дп 12 сати у спби 206a . 

 Пбјављиваое кпнашне пдлуке Декана на ппднету жалбу 
ппнедељак, 12. септембар 2022. дп 14 сати. 

 Пбјављиваое кпнашне ранг листе факултета на пгласнпј табли и на веб сајту Факултета 
www.arh.bg.ac.rs.  
ппнедељак, 12. септембар 2022. гпдине дп 22 сата. 

 Упис кандидата : 
- утпрак, 13. септембар 2022. гпдине пд 12 дп 14 сати, у спби 205 
- Кандидати кпји су стекли правп на упис а не упищу се 13. септембра 2022. гпдине дп 14 сати, 

губе тп правп и Факултет ће на оихпвп местп уписати кандидате према редпследу на 
Кпнашнпј ранг листи. 

- среда, 14. септембар 2022. гпдине у 14 сати испред спбе 205, Архитектпнскпг факултета, 
прпзиваое за кандидате према редпследу на кпнашнпј ранг листи дп пппуоаваоа квпте за 
упис. 

 
03. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАОА 
 
 Кандидати, приликпм дпласка на факултет на пријављиваое на кпнкурс за упис, ппднпсе на увид 

пригинална дпкумента а уз пријавни лист ппднпсе и пверене фптпкппије следећих дпкумената:  

o Сведпшанства сва шетири разреда средое щкпле; 
o Диплпму п пплпженпм заврщнпм, пднпснп матурскпм испиту; 
o Кппија пшитане лишне карте или фптпкппија лишне карте без шипа (пбе стране) или фптпкппија 

паспща; 
o Рещеое п нпстрификацији или пптврда да је ппступак заппшет; 
o Извпд из матишне коиге рпђених (факултет, пднпснп Универзитет прибавља пп службенпј 

дужнпсти извпд из матишне коиге рпђених, псим за стране држављане кпји су у пбавези да 
пвај дпкумент дпставе); 

o Увереое п држављанству (не старије пд 6 месеци); 
o Рещеое Ректпра п праву кандидата на упис афирмативне мере лица са инвалидитетпм; 
o 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 ће приликпм предаје дпкумената и прпвере ппдатака дпбити пријавни лист кпји 

мпрају пппунити и пптписати. Такпђе ће дпбити пдщтампану прппусницу за пплагаое пријемнпг 
испита и мпрају је имати на дан пплагаоа испита са спбпм. 

 Кандидати свпјим пптписпм на пријавнпм листу пптврђују да прихватају правила Пријемнпг 
испита. 

http://www.arh.bg.ac.rs/
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 Кандидат даје изјаву кпјпм пвлащћује Факултет и Универзитет да лишни ппдаци кпје је дап мпгу 
да буду унети у електрпнску базу ппдатака, те да се ти ппдаци мпгу кпристити за пптребе 
генерисаоа пптребних статистишких ппдатака, дпстављаоа тражених ппдатака Министарству 
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја без ппдатака п лишнпсти, кап и да неће бити дпступни 
непвлащћеним лицима. 

 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 2020/2021. гпдину. Пви Кандидати 
прилажу факултету, ппред прпписане дпкументације и изјаву п наципналнпј припаднпсти, кпју ће 
дпбити приликпм предаје дпкумената. 
 

 
04. КПНЦЕПТ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА 

 
Први деп теста Пријемнпг испита (0-24 бпдпва) пднпси се на питаоа из ППШТЕ КУЛТУРЕ ПД ЗНАЧАЈА 
ЗА СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ и састпји се из разлишитих питаоа са ппнуђеним пдгпвприма из пбласти 
архитектуре и уметнпсти и псталих оима кпмплементарних пбласти. Тест је кпнципиран и 
кпнструисан такп да мери знаое кпје су Кандидати кумулативнп стицали тпкпм свпг дпсадащоег 
фпрмалнпг и нефпрмалнпг пбразпваоа и инфпрмисаоа. Пвај деп теста нпси укупнп 40% бпдпва пд 
укупнпг брпја бпдпва кпје је мпгуће пстварити на Пријемнпм испиту. 
 
Други деп теста Пријемнпг испита (0-18 бпдпва) пднпси се на ЛПГИЧКП РАЗУМЕВАОЕ ПРПСТПРНИХ 
ПД НПСА ППМПЋУ ПРЕППЗНАВАОА, УППРЕЂИВАОА ИЛИ ЗАМИШЉЕНПГ ДППУОАВАОА 
ПРПСТПРНИХ ЕЛЕМЕНАТА. Циљ пвпг дела теста је утврђиваое сппспбнпсти Кандидата за разумеваое 
лпгике прпстпра, међуспбних пднпса елемената у прпстпру и прпстпрних пднпса. Други деп теста 
састпји се пд лпгишких задатака из прпстпрних пднпса кпји мпгу бити рещавани и ппмпћу 
слпбпдпрушнпг скицираоа. Пвај деп теста нпси укупнп 30% бпдпва пд укупнпг брпја бпдпва кпје је 
мпгуће пстварити на Пријемнпм испиту. 
 
Трећи деп теста Пријемнпг испита (0-18 бпдпва) пднпси се на РЕШАВАОЕ ЛПГИЧКИХ ПРПСТПРНИХ 
ПРПБЛЕМА И ЗАМИСЛИ ППМПЋУ СЛПБПДПРУЧНЕ СКИЦЕ. Циљ пвпг дела теста је утврђиваое 
сппспбнпсти Кандидата за ппажаое прпстпрних пднпса и рещаваое лпгишких прпстпрних прпблема 
слпбпдпрушним скицама. Задацима из пвпг дела теста не валпризује се вещтина уметнишкпг 
истраживаоа и имагинације, већ сппспбнпст лпгишкпг расуђиваоа и кприщћеоа цртежа кап технике 
за разумеваое прпстпрних пднпса и средства представљаоа ташнпг рещеоа прпстпрнпг прпблема. 
Пвај деп теста нпси укупнп 30% бпдпва пд укупнпг брпја бпдпва кпје је мпгуће пстварити на 
Пријемнпм испиту. 
 

 
05. 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 три 
сата. 
 
Тест се састпји из три дела: 
 
Први деп - Ппщта култура усмерена на дисциплину архитектуре са ппсебним тежищтем ка 
разумеваоу и лпгишкпм закљушиваоу, на кпме Кандидат мпже стећи пд 0 – 24 бпдпва. Први деп теста 
се рещава запкруживаоем једнпг ташнпг пдгпвпра пд вище ппнуђених.  

 



инфпрматпр 2022   _____________________________________________________ СЕПТЕМБАР  

 

Страна | 5  

 

Други деп - Лпгишкп закљушиваое усмеренп ка разумеваоу прпстпрних пднпса релевантних за 
студије архитектуре, на кпме Кандидат мпже стећи пд 0 – 18 бпдпва. Други деп теста се рещава 
запкруживаоем једнпг ташнпг пдгпвпра пд вище ппнуђених.  
 
Трећи деп - Прпстпрнп ппажаое и сппспбнпст ликпвнпг представљаоа усмерен ка рещаваоу 
лпгишких прпблема и замисли путем скице (цртежа), на кпме Кандидат мпже стећи пд 0 – 18 бпдпва. 
Трећи деп теста се рещава мпгућим дпцртаваоем и слпбпдпрушним скицираоем и на пснпву анализе 
запкруживаоем једнпг ташнпг пдгпвпра пд вище ппнуђених. 
 
Тест се рещава запкруживаоем једнпг ташнпг пдгпвпра пд вище ппнуђених. 
 
Кандидат на тесту мпже псвпјити максималних 60 бпдпва. 
 
Пријемни испит има класификаципни карактер. 
 
 Правп на рангираое ради уписа стиче Кандидат кпји је пплагап Пријемни испит. 
 
 
06. НАЧИН ППЛАГАОА ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА 
 

 Расппред Кандидата пп салама за Пријемни испит биће пбјављен у утврђенпм термину, на 
пгласнпј табли и на веб сајту 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 прибпр за израду задатка, Кандидат дпбија пд 
дежурнпг на испиту; 

 Пбразац за пдгпвпре је јединствен за свакпг Кандидата и на себи има већ унапред пппуоенп име 
и презиме Кандидата кап и оегпв редни брпј пријаве. 

 Кандидат прпверава ташнпст унетих лишних ппдатака и тп пптврђује свпјим пптписпм на за тп 
пдређенпм месту. 

 Пре ппшетка израде испита дежурни прпверава идентитет Кандидата, кап и ппдатке кпји су унети 
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 за рад, дпбијен пд дежурнпг; 

 Накпн заврщене идентификације Кандидат пзнашава, на за тп предвиђенпм месту на пбрасцу за 
пдгпвпре, щифру задатка, кпја је написана на наслпвнпј страни свеске са задацима; 

 Укпликп Кандидат не пзнаши 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 на нашин и на места кпја су за тп предвиђена. 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 бпдпва на тесту је 60. Сви задаци не мпрају да нпсе исти брпј бпдпва; 
 Брпј бпдпва пп задацима јаснп је пзнашен ппред текста задатака; 
 Кандидат рещава задатке у свесци. На пснпву ппнуђених пдгпвпра, Кандидат пзнашава 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 бпдпва кпликп је предвиђенп за тај задатак. Неташан пдгпвпр дпнпси нула бпдпва; 

 Кандидат пзнашава искљушивп самп један пд ппнуђених пдгпвпра.  
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 Непзнашаваое ниједнпг пдгпвпра, пзнашаваое два или вище пдгпвпра, кап и прецртаваое једнпг 
или вище пдгпвпра, или билп какав други нашин пзнашаваоа пдгпвпра псим пзначаваоа самп 
једнпг пдгпвпра, дпнпси нула бпдпва пп задатку; 

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

 Пд 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; 

 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. 

 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 свеску и пбразац за пдгпвпре пд 
Кандидата; 

 Пбавещтеоа 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 бпдпве.  

 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: 
 
o улаз у пбјекат у кпме се пплаже Пријемни испит, за време трајаоа активнпсти у вези са 

прганизацијпм и спрпвпђеоем испита, 
o ппднпщеое жалбе у име Кандидата, 
o увид у радпве Кандидата. 

 
 
07. 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 веб 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, ИСКЉУЧИВП ЛИЧНП, 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. 
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Увид у рад ће бити изврщен неппсреднп накпн истека рпка за ппднпщеое жалбе Кпмисији, у 
складу са терминским планпм. 

 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 веб 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 веб сајту Факултета. 

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

 
 
08. УПИС КАНДИДАТА 
 
 Упис Кандидата пбавиће се у терминима утврђеним терминским планпм. 

 Кандидати кпји стекну правп уписа ппднпсе:  
 

o Лишна карта или паспщ на увид;  

o Кппија пшитане лишне карте или фптпкппија лишне карте без шипа или фптпкппија паспща; 

o  Oверене фптпкппије кппије сведпшанства за све разреде средое щкпле и пригинална 
дпкумента на увид;  

o Пверене фптпкппије диплпме п пплпженпм заврщнпм матурскпм испиту и пригинална 
дпкумента на увид;  

o Рещеое п нпстрификацији или пптврда да је ппступак заппшет;  

o Извпд из матишне коиге рпђених (факултет прибавља пп службенпј дужнпсти извпд из 
матишне коиге рпђених, псим за стране држављане кпји су у пбавези да пвај дпкумент 
дпставе);  

o Извпд из коиге држављана (не старији пд 6 месеци);  

o Рещеое Ректпра п праву на упис афирмативне мере лица са инвалидитетпм;  

o Индекс;  

o Пппуоен пбразац ШВ-20;  

o Две фптпграфије 4.5x3.5 цм;  

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

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

o Пптписан угпвпр п студираоу у 2 примерка – (дпбија се приликпм уписа);  

o Пптписан угпвпр п плаћаоу щкпларине у 2 примерка, за сампфинансирајуће студенте (дпбија 
се приликпм уписа);  

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

o Дпказ п уплати накнаде за Центар за развпј каријере (пример уплатница 2). 
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Уплатница 1 Архитектпнски факултет у Бепграду 

Уплатилац 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 

 
Уплатница 2 Архитектпнски факултет у Бепграду 

Уплатилац 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 

 

 Шкпларина се плаћа у складу са угпвпрпм п студираоу. 
 

 Страни држављани, ппред наведенпг ппднпсе: 
 

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

 

 Кандидати кпји су стекли правп на упис, пбавезни су да пре ппднпщеоа дпкумената за упис 
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. 

 
 
 
 
 

У Бепграду, август 2022. гпдине 
 

 


