УСЛОВИ УПИСА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
за школску 2018/19. годину
Универзитет у Београду - Географски факултет, на основу Одлуке Владе Републике
Србије и Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, уписује у прву годину
основних академских студија у школској 2018/2019. години 310 студената према
следећој расподели:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Географија
Туризмологија
Просторно планирање
Демографија
Геопросторне основе животне средине
УКУПНО

БУЏЕТ
50
30
20
20
20
140

САМОФИНАНСИРАЊЕ
30
50
30
30
30
170

*Влада Републике Србије утврдила је и број студената који се могу уписати у
статусу финансирања из буџета у оквиру афирмативних група:
1) са инвалидитетом (1);
2) припадника ромске националности (1);
3) држављана РС који су у школској 2017/2018. години завршили средњу школу у
иностранству (1).
За упис у прву годину основних академских студија могу конкурисати кандидати који
имају средње образовање у четворогодишњем трајању.
Држављани Републике Србије који сузавршили претходно образовање или део
образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да
конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна
средњошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.
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 предати
нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација
потребних школских докумената.
Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања. Ови
кандидати прилажу Факултету, поред прописане документације и изјаву у писаној
форми да су припадници српске националне мањине.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република
Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република
Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

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.
Кандидати који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme пре школске
2017/2018 године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право
пријаве већ у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни
држављани). Вредновање успеха у средњој школи се врши по предложеној формули.
Пријављивање кандидата
Пријављивање кандидата врши се 20, 21. и 22. јуна 2018. године (среда, четвртак,
петак) од 09 - 14 часова, у просторијама Географског факултета, Београд, Студентски
трг 3/III.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а
уз пријавни лист (добија се и попуњава на месту пријављивања на Факултету)
подносе фотокопије следећих докумената:
− сведочанство за све разреде средње школе;
− 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, за сваки наредни
уплаћује joш по 1.000,00 динара,
− 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 који се полаже на пријемном испиту;
− решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе
да је поступак нострификације у току (страни студенти).
Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на рачун Географског факултета
број 840-1816666-75, са назнаком ''за пријемни испит'' и позивом на број У-07/18.
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.
Листа пријављених кандидата са постигнутим бодовима по основу општег успеха у
средњој школи биће објављена на огласној табли и интернет старници Факултета 22.
јуна 2018. године у 16 часова.
Приговори на листу подносе се 23. јуна од 9 до 12 часова, у просторијама Факултета на
Студентском тргу 3/III (коригована ранг листа истиче се до 14 часова истог дана).

Пријемни испит
Пријемни испит одржаће се у уторак, 26. јуна 2018. године у 12 часова. Тест
пријемног ради се 2 сата. Распоред полагања пријемног испита биће благовремено
оглашен на огласној табли и интернет страници Географског факултета
(www.gef.bg.ac.rs).
Приликом полагања пријемног испита, сваки кандидат је у обавези да понесе са собом
ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ, ПРИЈАВНИ БРОЈ И ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ.
Кандидати који су на републичким такмичењима из ГЕОГРАФИЈЕ, у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, остварили једно од прва три
места, добијају максималан број поена на пријемном испиту без полагања истог.
Прелиминарна ранг листа кандидата
Факултет објављује Прелиминарну јединствену ранг листу 27. јуна 2018. године у 15
часова, формирану на основу успеха у средњој школи (максимално 40 поена) и успеха
на полагању пријемног испита (максимално 60 поена).
Приговори кандидата на Прелиминарну јединствену ранг листу подносе се уписној
комисији 28. и 29. јуна 2018. године од 9-12 часова, на посебном формулару који се
подиже у деканату Географског факултета, Студентски трг 3/III.
Жалбе на одлуку Комисије подносе се Декану 29. јуна 2018. године од 13-14 часова.
Декан доноси решење по жалби истог дана.
Коначна ранг листа кандидата биће објављена 30. јуна 2018. године у 10 часова.
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 студира на „терет буџета“ Републике Србије мора постићи
најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину мора постићи 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 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. 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.
Ако се у првом конкурсном року не упише предвиђени број кандидата, Факултет ће
расписати други конкурсни рок.
Кандидати који стекну право на упис, подносе:
− оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства,
дипломе);
− извод из матичне књиге рођених;
− индекс и 2 обрасца ШВ - 20 (купује 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.
Упис кандидата обавиће се прозивањем према следећем распореду:
Редни број на коначној ранг листи
Од 1 до 40
Од 41 до 80
Од 81 до 120
Од 121 до 140
Од 141 до 180
Од 181 до 220
Од 221 до 260
Од 261 до 310

Датум уписа
02. јул
02. јул
02. јул
02. јул
03. јул
03. јул
03. јул
03. јул

Време уписа
од 8 часова
од 11 часова
од 13 часова
од 15 часова
од 8 часова
од 11 часова
од 13 часова
од 15 часова

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 10.12.2018.
до 10.02.2019.
до 10.04.2019.

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.
У просторијама Факултета налазиће се шалтер ПТТ-а на којем се могу извршити
уплате свих накнада, од пријављивања до уписа кандидата.

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 2018/19. 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
2018/19. годину.

Факултет задржава право да измени и допуни текст Услова уписа. Све
евентуалне исправке биће објављене на интернет страници Факултета.

(Београд, 05.06.2018. година)
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Дејан Филиповић

