
 
 
 
 
 

 
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 

 
 
 
 
 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О УПИСУ СТУДЕНАТА  
НА  СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА  

АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, 2007. 
 
 
 
 



На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05)  Статута Универзитета «Браћа Карић» и Правилника о 
упису на студије који је донео Сенат Универзитета, Наставно-уметничко веће на 
седници одржаној дана  15.03.2007. године  доноси 

 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 

АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ  
 
 
Основне одредбе 

Члан 1. 
Овим Правилником уређују се услови и начин уписа на студије  Академије 
уметности (у даљем тексту правилника: Факултет) и то: поступак пријављивања и 
уписа на студијски програм; мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг 
листи; садржај пријемног испита, односно испита за проверу склоности и 
способности, начин полагања и мерила за утврђивање редоследа кандидата за 
упис; ближи услови и начин уписа без полагања пријемног испита односно испита 
за проверу склоности и способности лица којем је престао статус студента или је у 
статусу студента на некој другој високошколској установи, 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. 

 
Члан 2. 

Наставно-уметничко веће Факултета ближе уређује начин бодовања, мерила за 
утврђивање редоследа за упис кандидата и друга питања са специфичним 
захтевима студијског програма или објективним потребама факултета у складу са 
овим правилником. 
 
Право на упис 
 

Члан 3. 
Право уписа на студијски програм имају лица која испуне услове утврђене 
законом, Статутом Универзитета, Статутом факултета и овим правилником. 
Упис студената се врши на основу резултата постигнутих на пријемном испиту, 
односно испиту за проверу склоности и способности и општег успеха постигнутог у 
средњем образовању. 
Лице из става 1. овог члана је остварило право на упис уколико се налази на ранг 
листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис. 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, инвалидности или по 
другом сличном основу, положају или околности. 



Услови за упис на студијски програм 
 

Члан 4. 
У прву годину основних академских студија може да се упише лице које има 
средње образовање у четворогодишњем трајању. 
Изузетно, у прву годину основних академских  студија може се уписати и лице са 
завршена најмање три разреда средњег образовања уколико на испиту за проверу 
склоности и способности покаже посебан таленат и положи допунски испит према 
програму образовања за средње школе из предмета: српски језик и књижевност, 
историја и страни језик. 
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха 
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту 
односно испиту за проверу склоности и способности према мерилима утврђеним 
овим правилником, општим актом факултета из члана 2. овог правилника и 
конкурсом за упис на студијске програме. 
Одговарајуће претходно стечено образовање из става 1. овог члана утврђено је 
студијским програмом на који се врши упис кандидата. За савладавање 
специфичних захтева студијског програма факултет може утврдити да су 
кандидати за упис дужни да приликом пријаве на конкурс пруже доказе о 
здравственим способностима. 
 
Пријемни испит 

 
Члан 5. 

Кандидат за упис на студије првог степена полаже испит за проверу склоности и 
способности. 
Испит за проверу склоности и способности посебно за сваки студијски програм  
садржи: 
 проверу талента; 
 проверу психичких и физичких способности, склоности и особина личности, 

које су неопходне за бављење уметничким радом. 
 
Провера се врши помоћу практичних задатака, усмених испита, писмених радова, 
тестова и интервјуа. 
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 
њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс 
за упис на студијски програма у складу са објективним могућностима факултета. 
Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до самог 
почетка пријемног испита. 
 

Члан 6. 
Редослед кандидата на ранг листи за упис у прву годину основних академских 
студија утврђује се према резултату постигнутом на испиту за проверу склоности и 
способности и према општем успеху постигнутом у средњем образовању. 
На испиту за проверу склоности и способности кандидат може освојити највише 80 
бодова.  



Сматра се да кандидат који освоји мање од 51 бод на испиту за проверу склоности 
и способности није положио  испит. 
По основу успеха постигнутог у средњој школи кандидат може стећи најмање 8 и 
највише 20 бодова. 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из 
предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду.  
 

Члан 7. 
На основу утврђених мерила Факултет саставља ранг листу пријављених 
кандидата и доставља Универзитету. 
Универзитет сачињава јединствену ранг листу пријављених кандидата, а право на 
упис стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности и 
који је рангиран у оквиру броја студената одобреног за упис. 

 
Члан 8. 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може 
да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска 
исправа, односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим 
актом Универзитета. 
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима 
као и домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину утврђену 
уговором о висини школарине за студирање у току целог школовања, осим ако 
међународним споразумом универзитета није другачије одређено. 
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о 
познавању српског језика, односно о познавању језика на којем се изводи настава 
и ако је здравствено осигуран.  
На прву годину основних академских студија може уписати неограничен број 
кандидата страних држављана. 
Страни држављанин и лице из става 1. овог члана може условно да се упише на 
студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно 
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 ни извршен. 
 
Упис без пријемног испита 
 

Члан 9. 
Лице са завршеним високим образовањем из области драмске, примењене, 
ликовне, музичке уметности и електротехничке струке може се уписати на 
Факултет уз полагање испита за проверу склоности и способности у складу са 
студијским програмом. 

Лице које је изгубило статус студента у складу са Законом о високом 
образовању, а положило испит за проверу склоности и способности на овом 
Факултету, може се уписати на Факултет без поновног полагања испита за проверу 
склоности и способности. 



Лице које је положило испит за проверу склоности и способности на другом 
факултету, утврђених ст. 1 овог члана, може се уписати на Факултет без поновног 
полагања испита за проверу склоности и способности, уколико се из приложеног 
студијског програма и уверења о положеним испитима утврди испуњеност услова 
за упис у складу са студијским програмом. 
Одлуку o упису без пријемног испита доноси Декан. Декан  доноси одлуку о 
признавању положених испита, односно ЕСПБ  бодова. У складу са одлуком о 
признатим испитима и оствареним бројем ЕСПБ бодова студент уписује  
одговарајућу годину студија.  
Лице из става 1. овог члана доставља: 

1. молбу за упис на студије; 
2. диплому о стеченом високом образовању; 
3. уверење о положеним испитима.  

 
Члан 10. 

На другу и трећу годину студија може се уписати студент са другог сродног 
факултета, односно академије, ако испуни услов за упис у наредну годину студија 
на факултету, односно академији на којој је уписан, уз посебне услове и то: 
 1) да пружи доказе о упису у претходни факултет, односно академију; 
 2) да пружи доказе о овереним семестрима и положеним испитима,  

заједно са наставним плановима и програмима тог факултета, односно  
академије; 

 
Катедра утврђује испуњеност услова из ст. 1. овог члана, с предлогом уписа у 
одговарајућу годину студија. Одлуку о преласку студента и признавању испита 
доноси Декан . 
Захтев за прелазак с једног на други факултет студент може поднети најкасније до 
10. новембра текуће школске године. 

 
Начин уписа 

 
Члан 11. 

Упис у прву годину основних академских студија врши се на основу конкурса. 
Сенат Универзитета расписује заједнички конкурс за упис на све студијске 
програме  факултета. У промотивне сврхе факултета и уписа на студијске 
програме, факултет може објављивати податке из заједничког конкурса о 
студијским програмима  које реализује. 
 
Конкурс за упис на студије и спровођење уписа 
 

Члан 12. 
Одлуку о расписивању конкурса за упис на студијски програм доноси Сенат 
најкасније до 25. априла за наредну школску годину на предлог Наставно- 
уметничког  већа факултета. 
Конкурс садржи: 
1. број студената за сваки студијски програм ; 
2. услове за упис 



3. мерила за утврђивање редоследа кандидата; 
4. поступак спровођења конкурса; 
5. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед; 
6. висину школарине коју плаћају студенти. 
 
Конкурс садржи рокове за спровођење појединих радњи у првом – јунском и 
другом – септембарском року уколико у јунском року на студијски програм није 
уписан број студената који је утврђен у складу са законом и Статутом 
Универзитета.  
Други – септембарски рок може се поред објављених, спровести и у додатним 
терминима које факултет јавно објављује у складу са одлуком наставно-
уметничког  већа факултета. 
 

 
Поступак за пријављивање кандидата 
 

Члан 13. 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална 
документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената: 
1. сведочанство за све разреде претходно завршене школе; 
2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту; 
3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за 
проверу склоности и способности; 
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 
пријемног испита. 
Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну 
карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. 
Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит. 
 
 
Утврђивање ранг листе 

 
Члан 14. 

Факултет саставља ранг листу пријављених кандидата, које чине јединствену ранг 
листу Универзитета. 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. 
Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата, на огласној 
табли факултета. 
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, на чији предлог декан доноси 
решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. 
Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих 
кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. 



Универзитет објављује све коначне ранг листе факултета. Коначна ранг листа је 
основ за упис кандидата. 
 
 
Поступак за упис кандидата 

 
Члан 15. 

Кандидат који је остварио право на упис, поред поднетих оверених фотокопија 
докумената из става 1. тачка 1. и 2, подноси: 
1. два обрасца ШВ-20; 
2. две фотографије формата 4x6 цм; 
3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа; 
4. доказ о уплати рате школарине; 
5. по потреби и друге доказе. 
Факултет односно Универзитет приликом уписа кандидата из става 2. овог члана 
издаје кандидату индекс и идентификациону картицу, којима се доказује статус 
студента. 
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у 
конкурсу уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном 
редоследу. 

Члан 16. 
Студент закључује уговор о школарини за студирање, којим се ближе уређују 
међусобна права и обавезе студента и Факултета. 
 

Члан 17. 
Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 

Председник Наставно-уметничког већа 
 
             проф. др Велимир Абрамовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


