КОНКУРС
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ
за школску 2020/2021. годину
Универзитет у Београду - Географски факултет организује трећи уписни рок за упис у прву
годину основних академских студија у школској 2020/2021. години, за студијске програме:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Географија
Туризмологија
Просторно планирање
Демографија
Геопросторне основе животне средине
УКУПНО

БУЏЕТ
17
/
/
8
/
25

СЛОБОДНА МЕСТА
САМОФИНАНСИРАЊЕ
27
10
22
25
15
99

Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број студената који се могу уписати у статусу
финансирања из буџета, у оквиру афирмативних мера, и то:
1) студенти са инвалидитетом (1);
2) припадници ромске националности (1);
3) држављани РС који су у школској 2019/2020. години завршили средњу школу у
иностранству (1).
Општи услови Конкурса
За упис у прву годину основних академских студија може конкурисати лице које има средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Упис држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години стекли страну
средњошколску исправу
Држављанин Републике Србије који је у школској 2019/2020. години средњу школу завршио у
иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем
акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране
средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације (у даљем тексту: ималац
стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у
оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у
школској 2019/2020. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе може бити уписан на студије у статусу студента чије
се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије
финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата.
Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) да је у току поступак
нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за
нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву
годину студија у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре,
високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите
предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate
Diploma Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе који оствари право уписа на студије у оквиру одлуком
Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја
самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину
студија, уз обавезу достављања решење Агенције о нострификацији средњошколске исправе
до почетка наставе.
Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији
под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско
финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и
решење о нострификацији страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет
процес нострификације.
Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку
признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или
некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици
Српској. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације
предају и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.
Суседне земље су: Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Северна Македонија,
Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна
Гора.
Упис страних држављана
За упис могу конкурисати и страни држављани који су претходно нострификовали диплому о
завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Ови кандидати поред
нострификованих докумената подносе и уверења да су здравствено осигурани и да владају
српским језиком.
Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила
Страни држављани у статусу миграната/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под
истим условима као и држављани Републике Србије.
Упис лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине
Упис који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом и за лица који су
припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са Програмом афирмативне
мере уписа лица са инвалидитетом, Смерницама за прилагођавање пријемног испита особама
са инвалидитетом које желе да упишу студије у оквиру програма афирмативних мера уписа
лица са инвалидитетом, и Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске
националне мањине.

Конкурсни рокови
Пријављивање кандидата
Листа пријављених кандидата
Примедбе на листу пријављених кандидата
Коначна листа пријављених кандидата
Пријемни испит
Прелиминарне ранг листе
Жалбе на прелиминарне ранг листе
Решење Комисије по жалби
Жалбе на решење Комисије декану
Решење декана по жалби
Коначна ранг листа
Упис кандидата

21. септембра 2020. године од 09 до 13 часова
21. септембра у 14 часова
21. септембра од 14 до 15 часова
21. септембра 2020. године у 16 часова
22. септембра 2020. године од 12 до 14 часова
23. септембра 2020. године у 09 часова
23. и 24. септембра 2020. године 09 до 15 часова
у року од 24 сата од пријема жалбе
у року од 24 сата од истека рока за
доношење решења Комисије
у року од 24 часа од пријема жалбе
26. септембра 2020. године до 12 часова
28. септембра 2020. године

Пријављивање кандидата
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз
пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
 сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
 диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
 доказ о уплати накнаде за полагање испита у износу од 4.000,00 динара (за један
студијски програм),
 уколико кандидат конкурише за више студијских програма, додатно уплаћује по
1.000,00 динара, за сваки наведени студијски програм,
 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
географије,
 решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак
нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе
или завршили програм међународне матуре).
Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве
достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на
степену студија за који конкуришу.
Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на рачун Географског факултета број 8401816666-75, са назнаком „за пријемни испит“ и позивом на број У-09/20. Оригинална
признаница се прилаже уз пријаву и осталу документацију. Кандидати који не полажу
пријемни испит (добитници награда на републичким такмичењима из географије) плаћају
4.000,00 динара.
Приликом пријављивања сваки кандидат добија ПРИЈАВНИ БРОЈ, који је дужан да
приликом даље процедуре конкурса увек има са собом и стави га на увид овлашћеним лицима
Факултета.
Кандидати предају пријаву и осталу тражену документацију у седишту Факултета,
Студентски трг 3/III.

Пријемни испит
Пријемни испит биће одржан у уторак, 22. септембра 2020. године од 12 до 14 часова, у
згради Факултета, Студентски трг 3/III. Приликом полагања пријемног испита, сваки кандидат
је у обавези да понесе са собом ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ, ПРИЈАВНИ БРОЈ И ЛИЧНУ КАРТУ
ИЛИ ПАСОШ.
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.
Рокови и начин подношења жалби
Факултет објављује листу пријављених кандидата са подацима о бодовима на основу успеха
из средње школе на огласној табли и интернет страници, на које кандидати могу уложити
примедбе у случају техничких грешака у року који одреди Факултет. По истеку тог рока,
подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.
Након пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, уколико се
исти спроводи, Факултет објављује јединствену прелиминарну ранг листу и прелиминарне
ранг листе за сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници
Факултета, у року који је утврђен овим конкурсом.
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног овим конкурсом,
регуларност пријемног испита или на своје место на ранг листи у року од 36 сати од
објављивања прелиминарних ранг листа.
Жалба се подноси Комисији за студије првог степена, која доноси решење по жалби у року од
24 сата од пријема жалбе.
Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану Факултета, у року од
24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.
Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку
доставља кандидату и Комисији за студије првог степена.
Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата
са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијски програм и
доставља je Универзитету.
По објављивању коначне ранг листе обавља се упис кандидата.
Упис кандидата
Коначна јединствена ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у
средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који се

финансира из буџета Републике (буџетски студент) мора остварити најмање 51 бод, а за статус
студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) најмање 30 бодова.
С обзиром на то да кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа
може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.
Упис кандидата врши се према жељи кандидата наведеној у пријави, по редоследу на
коначној јединственој ранг листи, и то ПРОЗИВАЊЕМ.
Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис („на терет буџета“ /„студент
који плаћа школарину“), да се строго придржавају РАСПОРЕДА УПИСА, који ће
благовремено бити објављен на интернет страници Факултета.
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.
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.
Кандидати који стекну право на упис, подносе:
 оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства,
дипломе);
 извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из
матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ
доставе);
 индекс и попуњен образац ШВ-20 (добијају се на Факултету);
 две фотографије формата 4,5x3,5 cm;
 решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у
иностранству, изузев Републике Српске);
 доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;
 доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.
Распоред, место и време уписа биће благовремено објављени, на интернет страници Факултета.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.
Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:
1.
2.
3.
4.

прва рата
друга рата
трећа рата
четврта рата

26.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

приликом уписа
до 10.12.2020.
до 10.02.2021.
до 10.04.2021.

Трошкови уписа, индекса, образаца и Центра за развој каријере износе 2.000,00 динара
(приликом уписа плаћају сви студенти). Самофинансирајући студенти плаћају и износ од
1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.

НАПОМЕНА:
Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду
желели да се испишу пре завршетка првог семестра, у обавези су да плате прве две рате
школарине за уписану школску 2020/2021. годину.
Студенти који након обављеног уписа у прву годину основних академских студија буду
желели да се испишу након првог, а пре завршетка другог семестра, у обавези су да
плате цео износ (све четири рате) школарине за уписану школску 2020/2021. годину.

Београд, 17.09.2020. године
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Дејан Филиповић

