УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
На основу члана 98. став 1. Закона о високом образовању и члана 72. Статута
Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију,
Наставно-научно веће Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, на седници одржаној 26.6.2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Основне одредбе
Члан 1
Овим Правилником уређују се услови и начин уписа на основне академске
студије (у даљем тексту: студије) које се организују на Универзитету у Београду –
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем тексту: Факултет), и то:
услови за упис на студије, поступак пријављивања и уписа на студијски програм;
ближа мерила за утврђивање редоследа на ранг листи; садржај пријемног испита,
начин полагања пријемног испита, начин бодовања, питања у вези са специфичним
захтевима студијског програма, ближи услови и начин уписа без полагања пријемног
испита; поступак остваривања права на упис припадника мањинских група; 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.
Право на упис
Члан 2
Основне академске студије (у даљем тексту: основне студије) изводе се на
основу акредитованих студијских програма у трајању од четири студијске године,
обима 240 ЕСПБ бодова.
Факултет организује основне академске студије на следећим студијским
програмима:
1. Студијски програм Дефектологија, који има пет модула:
- Сметње и поремећаји вида;
- Сметње и поремећаји слуха;
- Моторичке сметње и поремећаји;
- Сензомоторичке сметње и поремећаји;
- Превенција и третман поремећаја понашања;
2. Студијски програм Логопедијa;
3. Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју.

Завршетком основних академских студија студијског програма Дефектологија
стиче се академски назив Дипломирани дефектолог, а у додатку дипломе назначава се
назив модула; Завршетком основних академских студија студијског програма
Логопедија стиче се академски назив Дипломирани логопед; Завршетком основних
академских студија студијског програма Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју стиче се академски назив Дипломирани
дефектолог.
Члан 2а.
Право уписа на неки од студијских програма Факултета имају лица која испуне
услове утврђене Законом, Статутом и општим актима Универзитета у Београду и
Статутом Факултета.
У остваривању права уписа на студијске програме Факултета 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, у складу са законом.
Услови за упис
Члан 3
У прву годину основних академских студија студијских програма које реализује
Факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем
трајању.
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту,
према мерилима утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис на студијске
програме.
Кандидат се може уписати на основне академске студије у статусу студента који
се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на
коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји
најмање 51 бод.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам
финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до
броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30
бодова.
Пријемни испит
Члан 4
Кандидат за упис на основне студије полаже пријемни испит.
Пријемни испит обухвата проверу знања из предмета: биологија, психологија и
социологија, који се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању.
Литература за припремање пријемног испита објављује се у Информатору – водичу за
упис.
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Начин бодовања
Члан 5
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно 100 бодова, и то
по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на
пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у
сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи
најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се
заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова, и то 20 бодова из
биологије, 20 из психологије и 20 из социологије.
Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили прво
појединачно место на републичком такмичењу које организује министарство надлежно
за послове образовања или прво, друго или треће појединачно место на међународном
такмичењу из наставног предмета из којег се полаже пријемни, не полажу тај део
пријемног испита, а признаје им се максималан број бодова из тог дела пријемног
испита.
Члан 6
Кандидат за упис на студијски програм има право да тражи исправку личних
података, бодова по основу општег успеха у средњој школи, на начин и у време који су
истакнути у тексту конкурса.
Члан 7
Кандидат за упис на студијски програм има право да тражи преиспитивање
обрачунатих бодова по основу резултата које је постигао на пријемном испиту, на
начин и у време који су истакнути у тексту конкурса.

Начин уписа
Члан 8
Упис на прву годину студијског програма врши се на основу конкурса.
Сенат Универзитета расписује заједнички конкурс за упис на све акредитоване
студијске програме које реализује Факултет.
Универзитет јавно објављује заједнички конкурс за упис у прву годину
основних академских студија студијских програма Факултета.
Конкурс за упис на студије и спровођење уписа
Члан 9
Факултет, поред података из заједничког конкурса о студијским програмима
који реализује, у тексту Конкурса објављује и ближа мерила за упис на Факултет.
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Поред осталих елемената, конкурс садржи рокове за спровођење појединих
радњи у првом (по правилу јунском) и другом (по правилу септембарском) уписном
року.
Факултет организује други уписни рок уколико у првом року на неком
студијском програму није уписан број студената који је утврђен у складу са дозволом
за рад, као и за студенте који су средњу школу завршили у иностранству.
Поступак за пријављивање кандидата
Члан 10
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оверене фотокопије следећих
докумената (уз увид у оригинална документа):
1. сведочанство за све разреде претходно завршене средње школе;
2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
3. извод из матичне књиге рођених;
4. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидатe који су
као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три
награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
5. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
конкурисања на oсновне академске студије, као и услове уписа уколико буде остварио
право на упис.
Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да се лични
подаци које је дао, могу унети у електронску базу података и даље користити за
потребе генерисања потребних статистичких података и бити достављени
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Кандидати, који су пре школске 2017/2018. године завршили средњу школу,
достављају и потписану изјаву да нису били уписани на други факултет, у буџетском
статусу на степену студија на који конкуришу.
Полагање пријемног испита
Члан 11
Поступак уписа спроводи Комисија за упис коју именује декан Факултета.
Председник Комисије за упис (у даљем тексту: Комисија) је продекан за
наставу.
Комисија организује, спроводи и контролише полагање пријемног испита.
Пријемни испит се полаже писмено у виду теста знања.
Тест знања за полагање сачињавају компетентни наставници, који нису
учествовали у реализацији припремне наставе, уколико је иста организована.
Комисија за упис доставља тестове знања лицима ангажованим за дежурство на
испиту (у даљем тексту: дежурно лице) непосредно пре полагања пријемног испита.
Члан 12
Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу
личну карту или пасош. Пре поделе тестова, дежурно лице утврђује идентитет

4

кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен и кандидат који је закаснио на
почетак полагања не може приступити полагању пријемног испита.
Члан 13
Дежурно лице на пријемном испиту обавезно је да пре почетка решавања
тестова упозори кандидате да: искључе своје мобилне телефоне, да у току трајања
пријемног испита није дозвољена комуникација са другим кандидатима, преписивање,
коришћење унапред припремљених материјала, електронских помагала и слично.
Дежурно лице је дужно да прочита детаљно упутство за решавање тестова
знања. Када почне решавање теста, није дозвољен разговор између дежурног и
кандидата.
Дежурно лице је овлашћено да удаљи кандидата са пријемног испита ако
примети да се кандидат служи недозвољеним средствима или нарушава неко од
упутстава из претходних ставова. Дежурно лице сачињава службену белешку о
догађају уз одузимање недозвољених средстава.
Члан 14
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин
прилагођен њиховим потребама и који предложе у писаном облику, приликом пријаве
на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима
Факултета.
Утврђивање ранг листе
Члан 15
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на ранг
листи за сваки студијски програм, на основу следећих мерила: општег успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Кандидат може бити рангиран само на једној ранг листи, у складу са мерилима
утврђеним овим чланом.
Члан 16
Факултет саставља прелиминарне ранг листе кандидата за упис, са поенима на
основу успеха из средње школе и резултатима са пријемног испита. За тачност
података из прелиминарне ранг листе Факултета одговорна је Комисија. Право на упис
стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.
Факултет објављује ове прелиминарне ранг листе, на огласној табли и сајту
Факултета, у року који је утврђен конкурсом.
Члан 17
Кандидат може поднети жалбу Комисији за упис на регуларност поступка
утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи, у
року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли Факултета.
Комисија доноси решење по жалби у року од 24 сата од њеног пријема.
Жалбе на решење Комисије подносе се декану, који доноси решење по жалби у
року од 24 часа.
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Након одлучивања о жалби, Факултет утврђује и објављује коначне ранг листе
свих кандидата са укупним бројем бодова, стеченим по свим критеријумима, за сваки
студијски програм.
Коначне ранг листе су основ за упис кандидата.
Поступак за упис кандидата
Члан 18
Комисија за упис организује и спроводи упис, даје ближа упутства за
спровођење поступка уписа, врши контролу рада ангажованих лица у поступку уписа и
даје саопштења за јавност у вези са уписом.
Кандидат који је остварио право на упис, поред оригиналних докумената из
члана 10. став 1. тачка 1., 2 и 3 овог правилника, подноси:
1. два обрасца ШВ-20;
2. две фотографије формата 3.5х4.5 цм;
3. доказ о уплати школарине, односно прве рате школарине за
самофинансирајуће студенте;
4. индекс;
5. доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере;
6. по потреби и друге доказе.
Факултет приликом уписа оверава кандидату индекс, којим се доказује статус
студента.
Члан 19
Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, по
основама и критеријумима утврђеним овим Правилником, имају исти број бодова,
предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У
случају да кандидати имају исти број бодова и на пријемном испиту, предност има онај
кандидат који има већу просечну оцену из средње школе из предмета из којих је
полагао пријемни испит.
Уколико кандидати имају исти број поена на пријемном испиту и исту просечну
оцену из средње школе из предмета из којих су полагали пријемни испит, уписују се
оба кандидата.
Члан 20
Факултет у конкурсу објављује термине уписа кандидата који су то право
стекли.
Ако кандидат који је стекао право на упис не изврши упис у року утврђеном
конкурсом, уместо њега се уписује следећи кандидат, према редоследу утврђеном
коначном ранг листом. Право уписа по овом поступку утврђује се јавном прозивком.
Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са
јединствене ранг листе за овај студијски програм, од броја 1 па надаље, уз опредељење
за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу. Присуство на прозивању је обавезно.
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Члан 21
Кандидат који је стекао право уписа по основу коначне ранг листе, а не упише
се у за то предвиђеним роковима, губи право на упис.
Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, а нису
приступили пријемном испиту или су на основу члана 13. став 3. овог Правилника
удаљени са полагања пријемног испита, немају право на упис.
Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству
Члан 22
Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу
или је завршио програм ИБ матуре може остварити право уписа у оквиру буџетске
квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију кандидата у другом уписном року.
Статус студента који се финансира из буџета кандидат остварује уколико се
квалификује до броја студената утврђеног Одлуком Владе за ту категорију студената.
Кандидати се на конкурс пријављују са решењем Министарства о нострификацији
стране средњошколске исправе или са потврдом Министарства да је процес
нострификације започет.
Члан 23
Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу
или је завршио програм ИБ матуре пре школске 2017/2018. године може да конкурише
за упис у прву годину студијског програма и у првом и другом уписном року. У
зависности од оствареног резултата и положаја на ранг листи, кандидати остварују
право уписа у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам
финансира. Кандидат се на конкурс пријављује са решењем Министарства о
нострификацији страних средњошколских исправа.
Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Члан 24
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 Министарства 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 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,
достављају 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.
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Упис страних студената
Члан 25
Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под
истим условима, као и држављани Републике Србије.
Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам
финансира и мора плаћати школарину. Студент, страни држављанин, задржава статус
страног држављанина у току трајања студија и не може тражити промену статуса.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред
осталих докумената подноси и решење Министарства о нострификацији исправа о
завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак нострификације.
Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе
доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
- да влада српским језиком.
Страни држављанин 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 извршен.
Упис лица са инвалидитетом
Члан 26
Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа
кандидата са инвалидитетом, уз одговарајућу документацију, након полагања
пријемног испита, на њима прилагођен начин, могу да остваре право на упис у статусу
буџетског студента, уколико су остварили најмање 30 бодова.
Студенти са инвалидитетом уписују се у складу са одобреном квотом од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Упис припадника мањинских група
Члан 27
Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа
припадника ромске националне мањине, уз обавезну документацију, треба да доставе и
изјаву у писаној форми да су ромске националности и препоруку Националног савета
ромске националне мањине, упис на Факултет могу да остваре у статусу буџетског
студента, уколико су остварили најмање 30 бодова.
Студенти ромске националне мањине уписују се у складу са одобреном квотом
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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Упис без пријемног испита
Члан 28
На прву годину студирања може се без пријемног испита уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог
степена;
2. студент основних студија другог универзитета, односно друге
високошколске установе, који је положио све испите са прве године и
остварио 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на који је уписан;
3. студент факултета у саставу Универзитета, који је уписан на један
студијски програм може уписати други студијски програм у оквиру истог
факултета под условима одређеним студијским програмом, односно на
начин и по поступку утврђеним општим актом факултета;
4. лице коме је престао статус студента због исписивања са студија из члана
92. став 6. тачка 2. Статута Универзитета, ако је претходно положило све
прописане испите на првој години студијског програма, односно ако је
остварило 60 ЕСПБ бодова.
Лице из става 1. и 2. овог члана може се уписати само као самофинансирајући
студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси декан
на предлог Већа одељења.
Лице из става 1. и 2. овог члана доставља:
1. писани захтев за упис најкасније до 15. септембра, односно до истека другог
конкурсног рока за упис у наредну школску годину;
2. план студијског програма, уверење о положеним испитима, захтев за
признавање испита и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за
признавање испита.
Студент из става 1. овог члана може остварити право на упис ако Факултет има
кадровске, просторне, техничке и друге услове.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 29
Овај Правилник ступа на снагу одмах, након усвајања од стране Наставнонаучног већа Факултета.

Декан
Проф. др Снежана Николић

9

