Факултет је дужан да путем web сервиса Универзитету достави листе
пријављених кандидата, коначне ранг листе, као и листе уписаних студената по
студијским програмима у складу са утврђеном динамиком, на основу чега Универзитет
утврђује број непопуњених места за упис.
Факултет је дужан да Универзитету достави податке и о студентима уписаним
без полагања пријемног испита.
III ПРАВО НА УПИС
Члан 3
Право уписа на студијски програм има лице које испуњава услове утврђене
Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон), Статутом и општим актима
Универзитета, општим актима Факултета, студијским програмом и условима
утврђеним конкурсом Универзитета и Факултета.
Лице из става 1. овог члана је остварило право на упис на студијски програм ако
се пријавило на конкурс и уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом
предвиђен за упис, у складу са овим правилником.
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.
Термини и изрази употребљени у овом правилнику у мушком роду,
подразумевају мушки и женски род лица на која се односе.
Упис лица која су претходно образовање или део образовања завршила у
иностранству
Члан 4
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у
иностранству може да се упише на студијски програм ако се призна стечена страна
школска односно високошколска исправа, уколико испуни услове прописане Законом
и општим актом Универзитета.
Лице из става 1. овог члана може да конкурише на студијски програм и уз
одговарајућу потврду да је започет поступак признавања стечене стране школске
односно високошколске исправе у складу са Законом и општим актом Универзитета.
Школске, односно високошколске исправе из Републике Српске не подлежу
поступку признавања, осим када се ради о завршеном програму међународне матуре.
Упис страних држављана
Члан 5
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим
условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна школска односно
високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о
познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и општим актом
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Факултета, односно о познавању језика на којем се изводи настава, у складу са
акредитацијом и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако
међународним споразумом није другачије одређено.
Члан 6
Лице из члана 4. и 5. овог правилника 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 и то уз
потврду да је поступак признавања започет.
Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране
школске односно високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на
који се лице пријавило, сматраће се да лице није уписано.
Лицу из става 2. овог члана биће враћен уплаћени износ школарине, умањен за
трошкове уписа.
IV УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Пријава на конкурс
Члан 7
Кандидати се пријављују на основу обједињеног конкурса који расписује
Универзитет, према динамици и роковима утврђеним конкурсом.
Текст конкурса објављује се на интернет страници Факултета.
Приликом пријаве на конкурс, кандидат прилаже сву потребну документацију
предвиђену конкурсом.
Запослени задужен за пријем докумената, својим потписом на пријави кандидата
потврђује да је извршио увид у оригинал докумената и да је кандидат приложио сву
потребну документацију.
Образац пријаве на конкурс Факултет објављује на својој интернет страници.
За упис у прву годину основних академских студија може конкурисати лице које
има средње образовање у четворогодишњем трајању, утврђено студијским програмом.
Факултет, у складу са Законом, уписује кандидате уз признавање опште, односно
стручне матуре за упис на академске студије.
До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру,
упис на основне акадeмске студије врши се у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона.
Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе на увид оригинална документа,
а уз пријаву на конкурс (која се добија и попуњава на Факултету), подносе фотокопије
следећих докумената:
(1) сведочанство за све разреде средње школе,
(2) диплома о положеном завршном односно матурском испиту,
(3) доказ о уплати накнаде за трошкове полагања пријемног испита,
(4) дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су
као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве
три награде из предмета Географија,
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(5) фотокопија решења о признавању средњошколске стране исправе или потврду
надлежног органа о томе да је поступак признавања у току (прилажу кандидати који
су претходно образовање стекли у иностранству).
По потреби, Факултет може тражити од кандидата и друга документа и доказе.
Износ накнаде за трошкове полагања пријемног испита објављује се на интернет
страници Факултета.
Приликом попуњавања пријаве на конкурс, кандидат уписује назив једног или
више студијских програма, по редоследу жеља.
Приликом пријављивања, сваки кандидат добија број пријаве, који је дужан да до
окончања уписа има са собом и стави га на увид на захтев овлашћеног лица Факултета.
Кандидат учешћем на конкурсу потврђује да прихвата правила конкурса.
Пријаву на конкурс, са потврдом о прихватању правила конкурса и изјавом о
добровољном давању личних података, кандидат потписује лично.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени по конкурсу, не враћају
се.
Листа пријављених кандидата са постигнутим бодовима на основу општег
успеха у средњој школи, објављује се на огласној табли и интернет страници
Факултета, у оквиру рокова прописаних конкурсом.
У случају техничке грешке, кандидат може уложити примедбу на листу
пријављених кандидата, у оквиру рока прописаног конкурсом.
Пријемни испит
Члан 8
Кандидати пријављени за упис у прву годину основних академских студија, и
налазе се на листи пријављених кандидата, полажу пријемни испит, у облику теста, из
програмског садржаја наставног предмета Географија за I, II и III разред гимназије у
Републици Србији.
Датум полагања пријемног испита утврђује се у оквиру рокова прописаних
конкурсом за упис. Факултет је у обавези да датум полагања пријемног испита
благовремено објави на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.
Лице са инвалидитетом полаже пријемни испит на начин прилагођен његовим
потребама, у складу са објективним могућностима Факултета.
Лице из става 3. овог члана приликом пријаве на конкурс подноси писани
предлог о начину полагања пријемног испита.
Пријемни испит полажу сви кандидати, независно од броја пријављених
кандидата.
Пријемни испит полаже се писмено у просторијама Факултета, или на другом
месту и траје два сата.
Пре полагања пријемног испита, проверава се идентитет кандидата увидом у
важећу личну карту или други лични документ са фотографијом.
Кандидат је у обавези да дође на испит најкасније 30 минута пре почетка
испита.
Кандидат је у обавези да на пријемни испит понесе хемијску оловку, пријавни
број и документ за идентификацију (важећу личну карту или пасош).
Пре почетка пријемног испита, кандидати добијају информације од наставног
особља задуженог за дежурство о начину попуњавања теста и понашању на испиту.
Кандидат који на пријемном испиту користи недозвољена средства (мобилни
телефон, други технички уређај, „бубице“, „пушкице“ и слично) разговара или на
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други начин комуницира са другим кандидатом или преписује, као и кандидат који
погрешно попуни податке и број пријаве, губи право полагања пријемног испита и
дежурни наставник га удаљава са испита, што се констатује у записнику.
О спровођењу пријемног испита се води записник, у који се уносе подаци о
броју кандидата који полажу испит са бројевима пријаве, број и имена кандидата који
нису приступили пријемном испиту, време почетка и завршетка пријемног испита,
подаци о кандидатима који не полажу пријемни испит (освајачи награда на
републичком и међународном такмичењу) и други подаци од значаја за поступак
спровођења испита.
Кандидат који је у трећем или четвртом разреду средње школе освојио једну од
прве три награде на републичком или међународном такмичењу из Географије из
календара такмичења министарства надлежног за послове образовања, не полаже
пријемни испит, већ му се пријемни испит вреднује максималним бројем бодова, што
се констатује у записнику.
Доказ о познавању језика на ком се изводи настава
Члан 9
Лице из члана 5. овог правилника прилаже доказ о познавању језика на ком се
изводи настава, пре полагања пријемног испита.
Начин бодовања, ранг листе
Члан 10
Избор кандидата за упис у прву годину студијског програма обавља се према
резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у
средњој школи.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из
свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом
основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој
школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то
по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на
пријемном испиту.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Уколико два или више кандидата имају исти број бодова остварених у средњој
школи и на пријемном испиту, предност при упису има кандидат са већим бројем
бодова остварених на пријемном испиту.
После завршеног уношења података, саставља се јединствена прелиминарна
ранг листа, која садржи: број пријаве, име и презиме кандидата, број бодова из средње
школе,број бодова на пријемном испиту и укупан број бодова.
Јединствена прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли и на
интернет страници Факултета, у оквиру рока прописаног обједињеним конкурсом
Универзитета.
Приговор
Члан 11

5

Након објављивања прелиминарне ранг листе, кандидат може поднети приговор
нa тачност бодовања свог теста, тачност бодовања успеха у средњој школи, на своје
место на ранг листи, као и на регуларност поступка спровођења пријемног испита.
Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста, има право да
присуствује комисијском прегледу теста, уколико то изричито захтева у приговору.
Приговор се подноси Комисији, у року прописаном конкурсом. Комисија
одлучује о приговору одмах, а најкасније у року од 24 сата од пријема приговора.
Уколико је незадовољан одлуком Комисијe, кандидат има право да у
другостепеном поступку уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 сата од пријема
одлуке Комисије.
Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе.
Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, Факултет
утврђује и објављује коначну јединствену ранг листу свих кандидата са укупним
бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом, као и коначну
ранг листу по студијским програмима.
Коначне ранг листе потписује председник Комисије, а објављују се на огласној
табли Факултета и на интернет страници Факултета.
Упис
Члан 12
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се
финансира из буџета уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис
кандидата на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам
финансира уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис
самофинансирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.
Кандидати који стекну право уписа у прву годину основних академских студија
уписују се у дане и термине који су објављени на огласној табли и на интернет
страници Факултета.
Упис кандидата врши се према жељи кандидата наведеној у пријави, по
редоследу на коначној ранг листи студијског програма, и то прозивањем према
редоследу са коначне јединствене ранг листе. Кандидат треба да се строго придржава
објављеног распореда уписа. Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се
следећи присутан кандидат са коначне јединствене ранг листе. За кандидате који према
назначеном распореду уписа не буду присутни на прозивци, сматраће се да су одустали
од уписа.
Уколико по завршеном упису, прозивањем последњег кандидата са коначне
јединствене ранг листе, остане слободних места, иста ће бити попуњена кандидатима
који се налазе на коначној јединственој ранг листи, али су закаснили на прозивку.
Уколико се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата,
Факултет ће расписати други конкурсни рок.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да буде уписан на само
један студијски програм на истом нивоу студија.
Начин бодовања и уписа кандидата са међународно признатом матуром
(International Baccaleurate Diploma Programme)
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Члан 13
Кандидати који су завршили програм међународне матуре и који имају решење
о нострификацији дипломе остварују право уписа у првом уписном року.
Кандидати који су завршили програм међународне матуре и који немају решење
о нострификацији дипломе могу се пријавити са потврдом Министарства да су поднели
средњошколска документа на нострификацију, у другом уписном року.
Кандидати који су завршили програм међународне матуре, а држављани су
Републике Србије могу да конкуришу за посебна буџетска места одређена Одлуком
Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу,
односно завршили средњу школу у иностранству.
Успех кандидата који су завршили међународну матуру утврђује се тако што се
просечна оцена из прва два разреда средње школе множи са два, што износи
минималних 8, а максималних 20 бодова, а успех на међународној матури вреднује се
са максималних 20 бодова. Сведочаноство о међународној матури издаје се ученику
само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи
45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна
оцена 24 вреднује се са 8 бодова, а збирна оцена 45 вреднује се са 20 бодова. Формула
за израчунавање је следећа:
12
• Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) × .
21
Документа за упис
Члан 14
Кандидат који је остварио право на упис у прву годину основних академских
студија подноси оригинална документа на увид, као и:
(1) попуњен уписни лист (образац се добија на Факултету),
(2) образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана потписана
верзија се предаје на Факултету);
(3) две фотографије формата 4,5x3,5 цм;
(4) доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа;
(5) доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
(6) извод из матичне књиге рођених;
(7) оверене фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе, дипломе о
положеном завршном односно матурском испиту, диплома са републичког или
међународног такмичења(за кандидате који су као ученици трећег и четвртог
разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета
Географија), решења о признавању средњошколске стране исправе или потврде
надлежног органа о томе да је поступак признавања у току (прилажу кандидати
који су претходно образовање стекли у иностранству),
(8) по потреби и друга документа и доказе.
Факултет приликом уписа издаје кандидату индекс, којим 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.
Износ школарине за самофинансирајуће студенте утврђује се ценовником
Факултета, објављеним на интернет страници Факултета.
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V УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Члан 15
У прву годину основних академских студија може се без пријемног испита
уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог
степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре
доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 87/16, у даљем тексту: Закон о високом образовању од 2005. године)
2. студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ
бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској
установи, под условима које прописује Факултет, односно Универзитет;
3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски
програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под
условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку
утврђеним општим актима факултета;
4. студент коме је престао статус студента у складу са Законом и општим
актима Универзитета и Факултета, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на
студијском програму.
Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући
студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске
установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у
његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској
установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
Лице из става 1. овог члана може поднети Факултету захтев за упис, у роковима
одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет.
О поднетом захтеву одлучује декан, решењем.
Наставно-научно веће Факултета одлучује о признавању положених испита.
Решење декана о упису на студијски програм садржи следеће податке:
- број признатих ЕСПБ бодова
- дужину трајања студија
- статус самофинансирајућег студента.
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ
бодова на студијском програму.
Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број школских
година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност
продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са општим актом
Универзитета и Факултета.
VI УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Услови за упис
Члан 16
У прву годину мастер академских студија, обима 60 ЕСПБ бодова, у трајању од
два семестра, могу се уписати:

8

1. кандидати који су завршили основне академске студије на Универзитету у
Београду - Географском факултету, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, или су на
Универзитету у Београду - Географском факултету стекли високо образовање
завршетком основних студија у трајању од осам семестара по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању од 2005. године,
2. кандидати који су завршили основне академске студије на осталим
акредитованим високошколским установама, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова,
или су стекли високо образовање на осталим високошколским установама завршетком
основних студија у трајању од осам семестара по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању од 2005. године.
У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је
завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање
300 ЕСПБ бодова.
Документа за пријављивање кандидата
Члан 17
Кандидати приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм мастер
академских студија предају:
(1) попуњену пријаву (образац пријаве добија се на Факултету),
(2) оригинал (на увид) и фотокопије дипломе и додатка дипломе или уверење о
дипломирању,
(3) уверење о положеним испитима (за кандидате који немају додатак дипломи),
(4) доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.
По потреби Факултет може тражити од кандидата и друга документа.
Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се
исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване
високошколске установе за акредитовани студијски програм.
Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења
Закона о високом образовању од 2005. године, уз диплому, уместо додатка дипломи
обавезно доставља уверење о положеним испитима.
Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о
дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од
годину дана, достави Факултету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном
степену високог образовања.
Факултет је дужан да провери поднете високошколске исправе и уколико
утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на
упис.
Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену
студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са
Законом.
За кандидате који конкуришу за упис на студијски програм Географски
информацини системи, датум одржавања пријемног испита одређује се у оквиру
рокова предвиђених конкурсом.
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Пријемни испит за студијски програм Географски информациони системи
Члан 18
Кандидати пријављени за упис на студијски програм мастер академских студија
Географски информациони системи полажу пријемни испит, у облику теста, из области
гео-наука и рачунарских наука.
У погледу рокова полагања пријемног испита, правила понашања кандидата на
пријемном испиту, полагања пријемног испита лица са инвалидитетом, вођења
записника и друго, примењују се одредбе члана 8 ст.2 - 12 овог правилника.
Редослед кандидата
Члан 19
Редослед кандидата за упис на студијске програме: Географија, Просторно
планирање, Туризмологија, Демографија, Геопросторне основе животне средине,
утврђује се посебно за сваки студијски програм, и то на основу:
- опште просечне оцене кандидата остварене на основним академским студијама,
односно основним студијама,
- дужине студирања на основним академским студијама, односно основним
студијама,
- компатибилности студијског програма који је кандидат завршио са програмом
основних академских студија Факултета.
Редослед кандидата за упис на студијски програм Географски информациони
системи утврђује се на основу:
- опште просечне оцене кандидата остварене на основним академским студијама,
односно основним студијама,
- дужине студирања на основним академским студијама, односно основним
студијама,
- резултата оствареног на пријемном испиту.
За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена
студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним
академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних
дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским
студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод
Општа просечна оцена (ОПО) =
ОСбод + МСбод
За кандидате са стеченим високим образовањем по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању од 2005. године, вреднује се просечна
оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
Критеријуми за упис на студијске програме, саставни су део овог правилника и
налазе се у прилогу*.
Приговор
Члан 20
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Кандидат незадовољан местом на прелиминарној ранг листи, која се сачињава за
сваки студијски програм посебно, може уложити приговор Комисији, у року од 24 часа
од објављивања ранг листе на интернет страници Факултета и на огласној табли
Факулета.
На одлуку Комисије може се изјавити жалба декану, као другостепеном органу, у
року од 24 сата од дана пријема одлуке.
Упис
Члан 21
Кандидат је остварио право на упис на студијски програм мастер академских
студија уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен
за упис.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се
финансира из буџета Републике Србије уколико се налази на коначној ранг листи до
броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам
финансира уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис
самофинансирајућих студената.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе доказ о уплати накнаде за
трошкове у вези са спровођењем конкурса.
Кандидати који су претходно образовање стекли у иностранству прилажу и
фотокопију решења о признатим високошколским исправама или потврду да је
поступак започет, у складу са општим актом Универзитета.
Кандидат учешћем на конкурсу потврђује да прихвата правила конкурса.
Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци
које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу
користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања
тражених података Министарству без података о личности, као и да неће бити
доступни неовлашћеним лицима.
Кандидат који је остварио право на упис на мастер академске студије,
оригинална документа подноси на увид, а предаје следећа документа:
(1) попуњен уписни лист (образац се добија на Факултету),
(2) образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се
потписана предаје на факултету),
(3) оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе или уверења о
дипломирању,
(4) извод из матичне књиге рођених,
(5) индекс (добија се на Факултету),
(6) две фотографије формата 45 x 35 мм,
(7) доказ о уплати школарине,
(8) доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.
По потреби Факултет може тражити од кандидата и друга документа.
VII УПИС СТУДЕНАТА ПО АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА
Члан 22
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Упис студената по афирмативним мерама обавља се на основу стручног
упутства министрa надлежног за послове образовања, до доношења општег акта
Сената Универзитета.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Факултета.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе чланови 21, 22, 23. и
24. Правилника о основним академским студијама број 743 од 05.06.2008. године, као и
чланови 9, 10, 11, 24, 25. и 26. Правилника о дипломским академским - мастер
студијама број 1089 од 13.09.2010. године.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ДЕКАН
____________________________________
Проф. др Дејан Филиповић

* Прилог:
- Критеријуми за упис на студијске програме мастер академских студија
Критеријуми за упис на студијске програме: Географија, Просторно планирање, Туризмологија,
Демографија, Геопросторне основе животне средине
Компатибилност
Укупан број
Општа просечна оцена
Дужина студирања (Б)
студијског програма (В)
поена
(табела Б)
помножена са 5 (А)
(табела В)
(А+Б+В)

Табела Б
Број месеци студирања
До 48
49-54
55-60
61-66
67-72
73-78
79-84
85-90
91-96
97 и више

Број бодова
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
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Табела В
Студијски програм који
кандидат уписује
Географија

Просторно планирање

Високошколска установа / студијски програм који је
кандидат завршио
Географски факултет** / Географија

Број
бодова
40

Географски факултет / остали студијски програми

20

Осталe акредитованe високошколске установе

***до 20

Географски факултет / Просторно планирање

40

Географски факултет / остали студијски програми

20

Осталe акредитованe високошколске установе
Туризмологија

до 20

Географски факултет / Туризмологија

40

Географски факултет / остали студијски програми

20

Осталe акредитованe високошколске установе
Демографија

до 20

Географски факултет / Демографија

40

Географски факултет / остали студијски програми

20

Осталe акредитованe високошколске установе
Геопросторне основе животне
средине

до 20

Географски факултет / Геопросторне основе животне средине

40

Географски факултет / остали студијски програми

20

Осталe акредитованe високошколске установе
** Универзитет у Београду – Географски факултет
*** Оцену компатибилности студијског програма даје Комисија

до 20

Критеријуми за упис на студијски програм: Географски информациони системи
Општа просечна оцена
помножена са 5 (А)

Дужина студирања
(Б)
(табела Б)

Пријемни испит (Г)
(максималан број
поена 40)

Укупан број поена
(А+Б+Г)
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