
 
 
 
 
 

 

Обавештење о спровођењу пријемног испита и уписа на Филозофски факултет 

у  септембарском уписном року академске 2018/2019. године 

 
На основу OДЛУКЕ O УПИСУ СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 05/2-7 бр. 622/1 oд 23.4.2018. 
године обавештавамо кандидате о поступку полагања пријемног испита и упису на Филозофски 
факултет у другом, септембарском уписном року и то за : 

 
- 13 слободних места на ОАС археологије, за студенте који се финансирају на терет буџета; 
- 20 слободних места на ОАС историје, за студенте који се финансирају на терет буџета; 
- 19 слободних места на ОАС историје уметности, за студенте који се финансирају на терет 

буџета; 
- 10 слободних места на ОАС класичних наука, за студенте који се финансирају на терет 

буџета; 
 
- 6 слободних места за кандидате који су средњу школу, или део средњег школовања 

завршили у иностранству, за студенте који се финансирају на терет буџета. 
 
УСЛОВИ ЗА УПИС  

Право да се пријаве на конкурс имају сви кандидати који: а) су завршили четворогодишњу 
средњу школу, б) студирају на другој високошколској установи ако у прву годину студија нису 
били уписани као студенти који се финансирају на терет буџета или в) студирају на другој 
студијској групи групи Филозофског факултета у Београду ако у прву годину студија нису били 
уписани као студенти који се финансирају на терет буџета. 

Кандидати, држављани Републике Србије, који су средњу школу, или део средњег 
школовања завршили у иностранству, у школској 2017/18. години, могу да полажу пријемни испит у 
септембарском уписном року. Укупан број места за која кандидати конкуришу у септембарском 
уписном року је  шест (6) и то по једно место на студијским групама на које кандидати конкуришу.  
  Kандидати који су средњу школу, или део средњег школовања завршили у иностранству, 
дужни су да уз остала тражена документа предају и нострификована школска документа или 
потврду министарства  надлежног за послове просвете о томе да је започета нострификација 
неопходних школских докумената. 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 
  
 Избор кандидата врши се на основу следећих критеријума: 
1. Успех на пријемном испиту; 
2. Општи успех у средњем образовању у сва четири разреда; 
3. Изражени редослед жеља. 
 
НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА 
  
 Избор кандидата обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту, општем 
успеху постигнутом у средњем образовању, као и израженом редоследу жеља, а на основу ранг-
листе која се сачињава према укупном броју бодова и израженом редоследу жеља сваког кандидата 
према утврђеним критеријумима. Пријемни испит састоји се из теста опште 



информисаности и теста знања. На студијској групи за класичне науке уместо теста знања може се 
организовати писмени испит. Максималан број поена који се може стећи на пријемном испиту 
износи 60, а по основу школског успеха 40 поена. За упис на студије основ је КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА. 
Ако се кандидати који се налазе на коначној ранг листи у оквиру горе наведеног броја слободних 
места не упишу у предвиђеном року, Факултет ће у року назначеном у конкурсу уписати уместо 
њих одговарајући број других кандидата према редоследу на ранг листи.  
 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС  
  
 Кандидати се пријављују на конкурс 3. и 4.9.2018, од 10,00 до 14,00 сати, на шалтерима 
студентске службе у приземљу. Кандидати не морају лично да се пријаве на конкурс, односно може 
да их пријави и друго лице.  
 Кандидати приликом пријаве на конкурс достављају неоверене фотокопије, а НА УВИД 
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА: 
- сведочанства свих разреда претходног средњег образовања; 
- сведочанство (диплому) о завршном испиту; 
- решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о нострификацији сведочанства и 
дипломе стечене у иностранству или потврда да су школске исправе предате на нострификацију, за 
кандидате који су средњу школу, или део средњег школовања завршили у иностранству; 
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати на уплатницу уносе следеће 
податке:    

Сврха уплате: Пријемни испит 
Прималац: Филозофски факултет, Београд 
Износ: 9.630,00 РСД 
Рачун примаоца: 840-1614666-19 
Модел: 97     
Позив на број: 47114 

 
ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА И ПРАВИЛА УПИСА   

 Приликом пријављивања кандидати подносе тражена документа, попуњавају пријавни лист 
и добијају листић са пријавним бројем и ово обавештење са тачним датумима у вези са конкурсним 
роком и пријемним испитом. Листић са пријавним бројем (отцепак), који се добија приликом 
пријављивања на конкурс, кандидати обавезно треба да понесу са собом на испит и да га 
чувају до краја конкурса.  

 Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног 
испита, правила уписа и правила студирања на Филозофском факултету, као и да пријављује све 
обавезне предмете предвиђене за прву годину студијског програма основних студија на студијској 
групи на коју намерава да се упише. Такође, кандидат својим потписом 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 просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, 
као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.  

 Кандидат се не може пријавити на конкурс за упис на студијску групу на којој је већ уписан 
као студент или је био уписан у текућој школској години.  

 Кандидати имају право да на пријавном листу наведу редослед жељених студијских група. 
Студијске групе које кандидати на основу редоследа жеља имају право да рангирају као другу или 
трећу жељу су: археологија, историја уметности, класичне науке. Као други или трећи избор не 
рангира се: историја.  

 На основу укупног броја бодова и пријављеног редоследа жеља, кандидат стиче право да 
конкурише за упис на студијским групама које је навео, уколико није стекао право да се на основу 
броја бодова из школе и оствареног броја бодова на тесту знања и тесту опште информисаности 
упише на ону студијску групу која му је била примарна жеља и уколико на тим групама има 
слободних места приликом разврставања кандидата по жељама.  



 
 
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА   
  
 Тест знања или писмени испит из области коју је кандидат одабрао, полаже се 5.9.2018. а 
тест опште информисаности 6.9.2018. Испити ће почети у 10.00 сати  у учионицама утврђеним 
распоредом полагања који ће бити објављен у приземљу и на сајту Факултета 4.9.2018. Кандидати 
морају да се у потпуности придржавају објављеног распореда. Уколико кандидат не дође на испит 
или део испита неће му бити дозвољено да накнадно полаже испит, односно неће бити рангиран. 
 Упутства о начину полагања теста знања и теста опште информисаности биће дата на 
самом испиту. На испиту кандидати морају имати листић са пријавним бројем, који су добили 
приликом пријављивања на конкурс, плаву хемијску оловку (не смеју се користити графитне 
оловке, фломастери и др.) и личну карту или пасош. Уколико неки кандидат закасни, неће му бити 
дозвољено да полаже испит. Кандидати се упозоравају да на испиту није дозвољено коришћење 
мобилних телефона и других техничких средстава. Кандидати који буду користили мобилне 
телефоне и друга недозвољена средства биће удаљени са испита. Удаљавањем са испита, кандидат 
губи право полагања пријемног испита и неће бити рангиран. Тест знања и тест опште 
информисаности састоје се од свеске са задацима и листа за одговоре. У свесци се не пише ништа, 
већ се одговор обележава само на листу за одговоре. На свако питање може се дати само један 
одговор. Напомињемо да није дозвољено преправљање већ заокруженог одговора, нити 
заокруживање више од једног одговора на једно питање, као ни остављање било каквих знакова на 
листу за одговоре. Такви одговори неће бити признати. Кандидати за упис на ОАС класичних наука 
полагаће испит из граматике српског језика који је обавезан део теста знања а кандидати који не 
полажу латински или грчки полагаће тест, односно испит из културне историје. 
 Уколико кандидат не изађе на тест знања, односно усмену проверу знања или/и тест опште 
информисаности, сматраће се  да је одустао од полагања пријемног испита и неће бити рангиран. 
  
УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ-ЛИСТЕ  

 Дaна 7.9.2018, до 12.00 сати, биће објављена прелиминарна ранг-листа. Жалбе на 
прелиминарну ранг-листу могу се поднети у архиви Факултета и на портирници Факултета у 
наредних 36 сати, од тренутка објављивања прелиминарне ранг-листе а најкасније 10.9.2018, до 8.00 
сати. Дана 10.9.2018, до 11.00 сати Комисија за упис ће донети решење по жалби. Жалбе на решење 
Комисије подносе се декану најкасније 11.9.2018.  до 11 сати, у архиви Факултета и на портирници 
Факултета. Декан доноси решење по жалби најкасније 11.9.2018. до 15.00 сати.  

 Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир поена за успех у школи 
и поена са пријемног испита, максимално 100 поена) биће објављена 12.9.2018. до 12.00 сати.  

УПИС НА ФАКУЛТЕТ    
  
 Упис на прву годину студија биће обављен 13.9.2018, од 10.00 до 14.00 сати, на шалтерима 
студентске службе у приземљу Факултета. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно 
може да их упише неко други. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја 
термина за упис, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа. Ако кандидат који je стекao право на 
упис одустанe од уписа, на њeгово место моћи ће да се упишу кандидати „испод црте” искључиво 
по редоследу на ранг листи.  
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ:     
Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу: 
- оверене фотокопије школских докумената и oригинална документа на увид; 
- извод из матичне књиге рођених; 
-један одштампан и потписан примерак обрасца ШВ-20 (претходно попуњен на адреси:    
http://sv20.f.bg.ac.rs); 
- индекс - добија се без накнаде на Факултету приликом уписа; 
- две фотографије формата 4,5x3,5 цм. 
  
 
 



ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕСНИКА НА КОНКУРСУ  
    
 Учесник на конкурсу може поднети захтев за заштиту права у роковима утврђеним  овим 
обавештењем. Све рокове утврђене овом одлуком кандидати морају поштовати и њихово 
пропуштање ће произвести губитак права на полагање пријемног испита, жалбу или упис. 
 
 
УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА   
  
 Приликом уписа на Факултет студенти се опредељују за слушање и полагање једног 
страног језика као обавезног предмета на свим студијским програмима основних студија. Услов за 
избор енглеског, руског, француског или немачког језика је најмање 8 година учења једног од тих 
језика током претходног школовања. Италијански и шпански језик изучавају се као почетни 
курсеви, без наведеног предуслова. При формирању група за стране језике узимају се у обзир жеље 
студената. Међутим, у случају да се за одређени језик пријави већи број студената, а због 
ограниченог броја студената по групама, предност ће имати студенти који су заузели виша места на 
ранг-листи примљених кандидата.  
 
ИНФОРМИСАЊЕ КАНДИДАТА 
        
 Додатне и прецизније информације кандидати ће добијати приликом пријаве на конкурс, на 
самом испиту, у приземљу Факултета код улаза у зграду и на сајту Факултета у рубрици Вести за 
будуће студенте (на http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS). 

У Београду, 29.08.2018.     ___________________ 

Проф. др Исидора Јарић,  
Продеканка за наставу 
Филозофског факултета 

        


