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HacrnsHo-yMeTHHqKo-HayqHo sene Ymrnep3HTeTa yMeTHocm y Eeorpa.n:y - <l>aKynTeTa 

rrpHMelheHHX yMeTHOCTH y Eeorpa.n:y, Ha ocHosy qnaHa 65. 3aKoHa o BHCOKOM o6pa3oBalhy 

(,,CJiy)K6eHH rnacHHK PC", 6p. 88/17, 27/18 - .n:p. 3aKOH, 73/18, 67/19 H 6/20 - ,n:p. 3aKoH) H 

qnaHa 49. CrnTyTa Ymmep3HTeTa yMeTHOCTH y Eeorpa.n:y - <l>aKymeT rrpHMelheHHX 

yMeTHOCTH y Eeorpa.n:y, Ha ce,n:HHQH o.n:p)KaHoj ,n:aHa 28.12.2021. ro,n:HHe, ,n:oHeJio je 

IlPABH.JIHHK 
0 YTIHCY CTY,Ll;EHATA HA CTY,Ll;HJCKE IlPOrPAME OCHOBHHX H 

HHTErPHCAHHX AKA,Ll;EMCKHX CTY,IJ;IIJA 
<I>AKY.JITETA IlPHMElbEHHX YMETHOCTH Y EEOrPA,n:Y 

Ocnon11e o,l1.pe,l1.6e 

Os.HM 11paBHJIHHKOM ypeljyjy ce ycnOBH H Hal.fHH yrr11ca Ha OCHOBHe H HHTerpHcaHe 

ai<a,n:eMcKe cTy,n:Hje Koje ce opraHH3yjy Ha Ymrnep3HTeTy yMernocm y Eeorpa.n:y -

<I>ar<ynTeTy rrp11Me1-be1-rnx yMen-rocTH y Eeorpa,n:y (y ,n:aJbeM TeKcTy: <I>arcynTeT), H rn : ycnoBH 

3a yrr11c Ha cTy,n:11je, nocTynaK np1-1jaBJbHBaI-ba 11 yn11ca Ha cTy,n:wjcKH nporpaM, 6nmKa 

Mep1rna 3a yTBpljwsa1-be pe.n:ocne.n:a Ha paHr JlHCTH, ca.n:p)Kaj H Ha'-IHH rronara1-ba HcrrHTa 3a 

nposepy CI<JIOHOCTH H cnoco6HOCTH, Ha'-JHH 60.n:osalba, ITHTal-ba y Be3H ca crreu.mpHqHHM 

3axTeBHMa cTy,n:11jc1<0r nporpaMa, 6mrnrn ycJIOBH H Ha'-!HH yIDica 6e3 nonaralha Hcrr11Ta 3a 

nposepy CKJIOHOCTH H cnoco6HOCTH, nocTyna1< ocTsapwsal-ba npasa Ha yn11c rrp11rra,n:Hm<a 

Mal-bHHCKHX rpyrra, TIOCTynaK OCTBapHBal-ba npaBa Ha ynHC CTy,n:eHTa ca noce6HHM 

noTpe6aMa, Ha'-1111-1 ocTBapwsa1-ba npasa Ha )Kan6y, Kao w .n:pyra nHTaI-ba o.n: 3HaYaja 3a ymi:c . 

Ilpano na ynuc 

11paso ymrca Ha He1<11 o.n: cTy,n:11jc1rnx nporpaMa <l>a1<ynTeTa HMajy n11u.a Koja 11crryHe ycnose 

yTBpljeHe 3arcoHOM, CTaTYTOM 11 onwTHM aKTHMa Y1-1wsep3HTeTa yMeTHOCTH y Eeorpa.n:y (y 
,n:aJbeM TeKcTy: YHHBep3HTeT), CTaTYTOM <l>aKynTeTa 11OBHM11paBHJJHHKOM. 

Jlwu.e H3 CTaBa 1. osor qJiaHa ocTBapwno je npaso Ha y1mc Ha cTy,n:11jcI<H nporpaM, a1<0 ce 

rrpwjaBHJIO Ha KOHKypc 11 YKOJIHKO ce HaJia3H Ha paHr JIHCTH JJ:O 6poja I<OjH je KOHKypcoM 

rrpe,n:BHljeH 3a yrrHC y CKJia.n:y ca OBHM 11paBHJIHHKOM. 

y OCTBapHBalhy rrpaBa ynHca Ha CTY.JJ:HjCKe rrporpaMe <l>aI<yJITeTa J<aH,n:H,n:aTH HMajy je,n:HaKa 

npasa rcoja He Mory 6HTH orpaHH'-faBaHa rro ocHosy rrona, pace, 6pa'-lHor CTal-ba, 6oje Kmrce, 

je3HKa, BepoHCIIOBeCTH, IIOJJHTH'-fKOr y6eljel-ba, HaU:HOHaJIHor, COD;HjaJIHOr HJIH eTHHqKor 

rroperorn, HHBaJIHJJ:HOCTH HJIH no .n:pyroM CJJH'-fHOM OCHOBy, rronm1<ajy HJIH OKOJIHOCTH, y 
CKJia,n:y ca 3aKOHOM. 



 

 

Основне академске студије 
 

Члан 3.  
 

Основне академске студије на Факултету изводе се, на основу акредитованих 
студијских програма, у трајању од четири године, обима 240 ЕСПБ бодова. 
 
Факултет организује основне академске студије на следећим студијским програмима: 
 
I Студијски програм ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – модули: 

 
1. Анимација; 
2. Графика и књига; 
3. Графички дизајн; 
4. Дигитални графички медији; 
5. Фотографија. 

 
II Студијски програм ДИЗАЈН – модули: 

 
1. Индустријски дизајн; 
2. Tекстил; 
3. Унутрашња архитектура и дизајн намештаја. 

 
Интегрисане академске студије 

 
Члан 4.  

 
Интегрисане академске студије на Факултету изводе се на основу акредитованих 
студијских програма у трајању од пет година, обима 300 ЕСПБ бодова. 
 
Факултет организује интегрисане академске студије на следећим студијским 
програмима: 
 
I Студијски програм КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА – модули: 
 

1. Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру; 
2. Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета. 

 
II Студијски програм ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ – модули: 
 

1. Керамика; 
2. Примењено вајарство; 
3. Примењено сликарство; 
4. Савремено одевање; 
5. Сценографија; 
6. Сценски костим. 

 
Услови за упис 

 
Члан 5. 



 

 

 
У прву годину основних или интегрисаних академских студија студијских програма 
које реализује Факултет, може да конкурише за упис лице које има средње образовање 
у четворогодишњем трајању. 
 
У прву годину основних или интегрисаних академских студија студијских програма 
које реализује Факултет, може да конкурише за упис, уз претходно положен  Допунски 
испит, и лице које има завршено средње образовање у трогодишњем трајању или три 
разреда средње школе. 
 
Факултет у складу са Законом и општим актима Универзитета и Факултета, уписује 
кандидате уз признавање опште, уметничке, односно стручне матуре за упис на 
основне студије и интегрисане академске студије. 
  
До почетка примене прописа који уређују општу, уметничку и стручну матуру, упис на 
основне и интегрисане академске студије врши се у складу са прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона. 
 
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу успеха постигнутог у 
средњем образовању и резултата постигнутих на Испиту за проверу склоности и 
способности, према мерилима утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис на 
студијске програме. 
 
Кандидат се може уписати на основне и интегрисане 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.  
 
Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу буџетског 
студента само једанпут на истом степену студија. 
 
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. 
 

Допунски испит 
 

Члан 6. 
 

Лице које нема завршено средње образовање у четворогодишњем трајању полаже  
Допунски испит пре подношења пријаве на конкурс за упис у прву годину основних 
академских или интегрисаних академских студија. 
   

Члан 7. 
 

Допунским испитом проверава се знање кандидата из наставних предмета: 
- српски језик и њижевност,  
- филозофија, 
- историја уметности,  
- и из страног језика, 
по програму четвртог разреда уметничких школа за средње образовање. 



 

 

 
Потврда о положеном Допунском испиту кандидату се издаје на лични захтев. 

 
Члан 8. 

 
Кандидат приликом пријаве за полагање Допунског испита подносе  Факултету следећа 
документа: 
 

1. пријаву за полагање Допунског испита  (пријава се добија на Факултету);  
2. очитану личну карту; 
3. сведочанстава о завршеном првом, другом и трећем разреду средње школе 

(кандидат који при пријављивању за полагање Допунског испита може доставити 
само сведочанства за први и други разред средње школе у обавези је да 
сведочанство о завршеном трећем разреду достави најкасније до завршетка 
Испита за проверу склоности и способности, у супротном третираће се као 
кандидат са завршена два разреда средње школе без права на рангирање за упис); 

4. диплому о завршеном средњем образовању у трогодишњем трајању; 
5. нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање 

стечено у иностранству; 
6. уверење о држављанству уколико кандидат није држављанин Републике Србије; 
7. доказ о уплати накнаде за полагање Допунског испита.   

 
Члан 9. 

 
Проверу знања кандидата на Допунском испиту врши Комисија за проверу знања на 
Допунском испиту у саставу два наставника са Катедре друштвено-хуманистичких 
наука и професор средње школе из наставног предмета. 
Комисија за проверу знања на Допунском испиту сачињава записник о полагању 
Допунског испита који садржи податке о датуму и месту одржавања Допунског испита, 
податке о кандидату, наставном предмету који је кандидат полагао, оцену којом је 
вредновано знање кандидата и потписе чланова комисија за проверу знања. 
 

Члан 10. 
 
Лицу које је положило Допунски испит из наставних предмета српски језик и 
књижевност, филозофија, историја уметности и из страног језика Факултет издаје 
уверење о положеном Допунском испиту (на лични захтев) на основу записника 
сачињеног од стране Комисије за проверу знања на Допунском испиту.  
 
Записник се чува две године од дана сачињавања у архиви Факултета. 
 

Члан 11. 
 
Лице које је положило Допунски испит стиче право пријављивања на Конкурс за упис у 
прву годину основних академских или интегрисаних академских студија (у даљем 
тексту: Конкурс) и право на полагање Испита за проверу склоности и способности. 
 
За кандидата који нема завршено средње образовање у четворогодишњем трајању 
општи успех при рангирању се вреднује на основу успеха постигнутог у трогодишњем 
образовању и просечне оцене постигнуте на Допунском испиту. 



 

 

 
Просечна оцена постигнута на Допунском испиту мења просечну оцену четвртог 
разреда средњешколског образовања. 
 

Испит за проверу склоности и способности 
 

Члан 12. 
 
Кандидати за упис на основне или интегрисане академске студије полажу Испит за 
проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских и 
интегрисаних академских студија Факултета примењених уметности у Београду (у 
даљем тексту: Испит за проверу склоности и способности). 
 
Испит за проверу склоности и способности садржи задатке из области: цртања, 
сликања или вајања и из уже уметничке области, односно одређеног модула студијског 
програма за који се конкурише.  
 
Програм задатака на Испиту за проверу склоности и способности за упис у прву годину 
основних академских и интегрисаних академских студија на Факултету примењених 
уметности у Београду (у даљем тексту: Програм) са ближим обавештењима о садржају 
и начину полагања Испита за проверу склоности и способности доноси Наставно-
уметничко-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће) најкасније до 31. децембра 
текуће године за наредну школску годину и објављује се на интернет страници 
Факултета.  
 
Испит за проверу склоности и способности траје од 4 до 6 дана у зависности од 
Програма одређеног модула. 
 
Испит за проверу склоности и способности се полаже у просторијама Факултета или у 
складу са испитним задатком. 
 
Чланови Комисије за спровођење Испита за проверу склоности и способности и сви 
наставници укључени у процес формирања задатака из уже уметничке области за 
Испит за проверу склоности и способности дужни су да обезбеде тајност садржаја 
задатака до тренутка њихове реализације на Испиту. 
 

Члан 13. 
 

I Испит за проверу склоности и способности у трајању од шест дана полаже се на 
следећим студијским програмима, односно модулима: 
 
а) Студијски програм ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
 
Модули: 
1. Анимација; 
2. Графика и књига; 
3. Графички дизајн. 
 
б) Студијски програм ДИЗАЈН 
 



 

 

Модул: 
1. Tекстил. 
 
в) Студијски програм КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА 
 
Модули: 
1. Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета; 
2. Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру. 
 
 
г) Студијски програм ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ 
 
Модули: 
1. Керамика; 
2. Примењено сликарство; 
3. Савремено одевање; 
4. Сценографија; 
5. Сценски костим. 
 
II Испит за проверу склоности и способности у трајању од пет дана полаже се на 
следећем студијском програму:  
 
    Студијски програм ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
 
Модул: 
1. Фотографија. 
 
III Испит за проверу склоности и способности у трајању од четири дана полаже се на 
следећим студијским програмима: 

 
а) Студијски програм ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
 
Модул: 
1. Дигитални графички медији. 
 
б) Студијски програм ДИЗАЈН 
 
Модули: 
1. Индустријски дизајн; 
2. Унутрашња архитектура и дизајн намештаја. 
 
в) Студијски програм ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ 
 
Модул: 
1. Примењено вајарство. 

 
Трајање испитног дана дефинише се Програмом. 
 
 
 



 

 

Садржај Испита за проверу склоности и способности, врста задатака, бодовање и 
састав комисија 

 
Члан 14. 

 
Садржај Испита за проверу склоности и способности, врста задатака, бодовање и састав 
комисија за оцену задатака приказан је у следећим табелама: 
 
МОДУЛИ:  Примењено сликарство, Керамика, Графика и књига, Анимација, Сценографија,  

Сценски костим, Савремено одевање, Графички дизајн, Текстил,  Конзервација и 
рестаурација слика и уметничких дела на папиру 

Дан 
испита 

Број 
задатка 

Задатак 
састављају 
наставници 
из уже ум. 
области 

Програм задатка Број 
бодова 

Задатак оцењују 
3 наставника 
из уже или 
сродне ум. 
области 

I и II 1. Цртање и 
сликање 

Цртање  
 0 - 20 Цртање и 

сликање 

III и IV 2. Цртање и 
сликање Сликање  0 - 20 Цртање и 

сликање 

V 3.  за дати модул Задатак из уже уметничке 
области за дати модул 0 - 20 за дати модул  

VI 4.  за дати модул Задатак из уже уметничке 
области за дати модул 0 - 20 за дати модул  

 
МОДУЛ:  Примењено вајарство 

Дан 
испита 

Број 
задатка 

Задатак 
састављају 
наставници 
из уже ум. 
области 

Програм задатка Број 
бодова 

Задатак оцењују 
3 наставника 
из уже или 
сродне ум. 
области 

I и II 1. Цртање и 
сликање Цртање  0 - 40 Цртање и 

сликање 

III и IV 2. Примењено 
вајарство Вајање  0 - 40 Примењено 

вајарство 
 
МОДУЛ:  Фотографија 

Дан 
испита 

Број 
задатка 

Задатак 
састављају 
наставници 
из уже ум. 
области 

Програм задатка Број 
бодова 

Задатак оцењују 
3 наставника 
из уже или 
сродне ум. 
области 

I и II 1. Цртање и 
сликање Цртање  0 - 20 Цртање и 

сликање 

III 2. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 за дати модул  

IV 3. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 за дати модул  

V 4. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 
за дати модул 
или сродне 
области 



 

 

 
МОДУЛ:  Индустријски дизајн 

Дан 
испита 

Број 
задатка 

Задатак 
састављају 
наставници 
из уже ум. 
области 

Програм задатка Број 
бодова 

Задатак оцењују 
3 наставника 
из уже или 
сродне ум. 
области 

I и II 1. Цртање и 
сликање Цртање  0 - 40 Цртање и 

сликање 

III 2. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 за дати модул  

IV 3. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 за дати модул  

 
МОДУЛИ:  Унутрашња архитектура и дизајн намештаја, Дигитални графички медији 

Дан 
испита 

Број 
задатка 

Задатак 
састављају 
наставници 
из уже ум. 
области 

Програм задатка Број 
бодова 

Задатак оцењују 
3 наставника 
из уже или 
сродне ум. 
области 

I и II 1. Цртање и 
сликање Цртање  0 - 20 Цртање и 

сликање 

III 2. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 за дати модул  

IV 
 

3. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 за дати модул  

4. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 за дати модул  

 
МОДУЛ:   Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета 

Дан 
испита 

Број 
задатка 

Задатак 
састављају 
наставници 
из уже ум. 
области 

Програм задатка Број 
бодова 

Задатак оцењују 
3 наставника 
из уже или 
сродне ум. 
области 

I и II 1. Цртање и 
сликање Цртање  0 - 20 Цртање и 

сликање 

III и IV 2. Примењено 
вајарство Вајање 0 - 20 Примењено 

вајарство 

V 3. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 
за дати модул 
и Примењеног 
вајарства 

VI 4. за дати модул 
Задатак из уже 
уметничке области за 
дати модул 

0 - 20 
за дати модул 
и Примењеног 
вајарства 

 
Испит за проверу склоности и способности се полаже по програму који Веће усваја 
сваке године.  
 



 

 

Начин бодовања 
 

Члан 15. 
 

Кандидат за упис на студијски програм укупно може остварити највише 100 бодова, и 
то по основу општег успеха у средњој школи највише 20 и по основу резултата 
постигнутог на Испиту за проверу склоности и способности највише 80 бодова.  
 
Општи успех у претходном школовању вреднује се са најмање 8, а највише 20 бодова.   
 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком 
разреду четворогодишњег средњошколског образовања. 
 
Под општим успехом у средњој школи за кандидата који нема завршено средње 
образовање у четворогодишњем трајању подразумева се збир просечних оцена у сваком 
разреду трогодишњег средњошколског образовања и просечне оцене постигнуте на 
Допунском испиту која мења просечну оцену четвртог разреда средњешколског 
образовања. 
 
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 
 

Члан 16. 
 

Рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских и интегрисаних 
академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем 
образовању и резултата постигнутих на Испиту за проверу склоности и 
способности. 
 
Право на рангирање за упис имају кандидати који су на Испиту за проверу 
склоности и способности остварили најмање 41 бод. 
 

Начин бодовања и уписа кандидата са међународно признатом матуром 
(International Baccalaureate Diploma Programme) 

 
Члан 17. 

 
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.  
 
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 збиру 
просечних оцена из прва два разреда средње школе (минимално 4, а максимално 10 



 

 

бодова) додаје успех на међународној матури који се такође вреднује у распону од 
минималних 4 до максималних 10 бодова, што укупно даје минималних 8, а 
максималних 20 бодова. 
 
Сведочанство о међународној матури се издаје ученику само уколико 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 4 
бода, а збирна оцена 45 са 10 бодова. Формула за израчунавање бодова је следећа: 
 
                                                                                                             6 

Број бодова = 4 + (збирна оцена - 24) × --- 
                                                                                                            21 

 
Конкурс за упис на студије и спровођење уписа 

 
Члан 18. 

  
Упис у прву годину студијског програма врши се на основу конкурса.  
 
Сенат Универзитета расписује обједињени конкурс за упис на акредитоване студијске 
програме Универзитета које реализују факултети и Универзитет.  
 
Универзитет јавно објављује конкурс за упис у прву годину студијског програма на 
начин утврђен одлуком о расписивању конкурса.  
 
Одлуку о расписивању конкурса за упис на студијски програм доноси Сенат најкасније 
до последње недеље априла за наредну школску годину, на предлог Већа Факултета.  
 
Конкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске године.  
 
Конкурс садржи:  
1. број студената за сваки студијски програм, односно модул;  
2. услове за упис;  
3. роковe за спровођење појединих фаза Конкурса, као што су: 

- подношење пријаве на Конкурс и докумената, 
- подношење пријава за полагање Допунског испита, 
- време и место полагања Допунског испита, 
- објава резултата Допунског испита, 
- време и место одржавања Испита за проверу склоности и способности, 
- објава резултата Испита за проверу склоности и способности,  
- време уписа кандидата са коначне ранг листе. 

4. мерила за утврђивање редоследа кандидата;  
5. поступак спровођења конкурса;  
6. начин и рокове за подношење жалбе ;  
7. висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти. 
 
 

 
 
 



 

 

Број студената 
 

Члан 19. 
 

Факултет доставља Сенату Универзитета предлог броја студената који се уписују на 
студијске програме Факултета најкасније до 10. марта текуће године за упис у наредну 
школску годину.  
Предлог садржи: назив студијског програма, језик на ком се изводи настава, број 
студената који се финансирају из буџета, број самофинансирајућих студената и број 
студената који ће се уписивати по међународним уговорима, које је закључио 
Универзитет. Укупан број студената предложен за упис не може бити већи од броја 
студената одобреног акредитацијом тог студијског програма.  
 
Влада утврђује додатни број студената чије се студије финансирају из буџета за 
реализацију афирмативних мера. Број студената уписаних на буџет по афирмативној 
мери одузима се од броја самофинансирајућих студената. 
 

Комисија за спровођење Испита за проверу склоности и способности 
 

Члан 20. 
 
Веће Факултета именује Комисију за спровођење Испита за проверу склоности и 
способности коју чине: Централна комисија, Комисија за поставку модела и мртве 
природе, Комисија за оцењивање задатака и Техничка комисија. 
 

 Члан 21. 
 
Централна комисија има пет чланова и у оквиру својих надлежности:  
- организује, спроводи и контролише ток полагање Испита за проверу склоности и 
способности, 
- организује и координира рад Комисије за поставку модела и мртве природе, Комисије   
за оцењивање задатака и Техничке комисије,  
- организује дежурства на  Испиту за проверу склоности и способности, 
- организује груписање радова кандидата по завршеном Испиту за проверу склоности и 
способности, 
- контролише да ли се Пријемни испит у свему спроводи у складу са овим 
Правилником, Конкурсом и програмом; 
- подноси Већу Факултета извештај о обављеном Испиту за проверу склоности и 
способности пре објављивања резултата, 
- према мерилима утврђеним члановима 15. и 16. овог Правилника формира и објављује 
Прелиминарну ранг листу кандидата у конкурсом предвиђеном року,  
- организује уништавање радова кандидата са Испита за проверу склонисти и 
способноси након објављивања Коначне ранг листе, 
- одлучује у првостепeном поступку о приговорима кандидата,  
- врши контролу рада ангажованих лица у поступку уписа.  
 
Централна комисија је у обавези да након завршеног уписа Већу Факултета достави 
Извештај о упису са освртом на анализу жалби кандидата, као и решења по тим 
жалбама. 
 



 

 

Члан 22. 
Комисија за поставку модела и мртве природе има три члана који су из реда наставника 
из уже уметничке области Цртање и сликање. 
 
У оквиру своје надлежности Комисија за поставку модела и мртве природе задужена је 
да осмисли поставку модела или мртве природе у складу са датим задатком на Испиту 
за проверу склоности и способности. 
 
По потреби Комисија за поставку модела и мртве природе може имати више чланова и 
из друге уже уметничке области. 
 

Члан 23. 
 
Комисија за оцењивање задатака, именована у складу са чланом 14. овог Правилника, 
оцењује радове учесника на Испиту за проверу склоности и способности. 
 
Комисија за оцењивање задатака оцењивачке листе добија од Централне комисије. 
 
Сваки члан Комисије за оцењивање задатака индивидуално вреднује задатак сваког 
кандидата, ковертира оцењивачку листу и доставља је Централној комисији одмах 
након окончања оцењивања.  
 
Оцењивачка листа члана Комисије за оцењивање задатака садржи време, датум и место 
оцењивања, назив студијскг програма, односно модула за који кандидат конкурише, 
име и презиме кандидата, задатак, оцену, односно број бодова по задатку, име и 
презиме и потпис члана Комисије за оцењивање задатака.  
 
Оцењивачке листе са Испита за проверу склоности и способности чувају се у 
документацији Факултета најмање годину дана од дана објављивања Коначне ранг 
листе кандидата за упис.  
 

Члан 24. 
 
Техничка комисија се састоји од три члана у чијем су саставу 2 члана Већа Факултета и 
1 члан Службе за наставу и студентска питања.  
 
Техничка комисија врши обраду података из оцењивачких листа и сачињава Бодовну 
листу кандидата. 
 
Бодовна листа кандидата садржи имена и презимена кандидата, назив студијског 
програма, односно модула за који кандидат конкурише, задатке, оцену, односно број 
бодова који представља аритметичку средину свих стечених бодова по задатку, имена и 
презимена и потписе чланова Техничке комисије.  
 
Извод из Бодовне листе кандидата који се упише на неки од студијских програма 
Факултета саставни је део документације досијеа студента.  
 
Кандидат на лични захтев може добити свој извод из Бодовне листе оверен од стране 
члана Техничке комисије из Службе за наставу и студентска питања. 
 



 

 

 
Члан 25. 

 
Комисије за оцењивање задатака вреднује задатке кандидата на Испиту за проверу 
склоности и способности само уколико је кандидат приступио изради и предао све 
предвиђене задатке по Програму. Уколико кандидат није урадио све предвиђене 
задатке на Испиту за проверу склоности и способности, сматра се да је кандидат 
одустао од полагања Испита а урађени задаци се не оцењују. Централна комисија ту 
чињеницу констатује у Извештају. 
 
Накнадно полагање Испита за проверу склоности и способности, у оквиру истог 
Конкурса, из било ког разлога неће бити организовано. 

 
 

Поступак за пријављивање кандидата на конкурс 
 

Члан 26. 
 

Кандидат пријаву на конкурс подноси преко апликације за електронску пријаву која се 
налази на сајту Факултета. 
 
Кандидат у пријави наводи студијски програм и модул за који конкурише и учитава 
оригинална документа у PDF или JPG формату, и то: 
 

1. а) сведочанства сва четири разреда претходног средњошколског образовања или 
б) сведочанства за три разреда претходног средњошколског образовања; 

2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту; 
3. извод из матичне књиге рођених или очитану личну карту; 
4. уверење о држављанству уколико кандидат није држављанин Републике Србије; 
5. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврду да је поступак 

нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске 
исправе или завршили програм међунарoдне матуре). 

6. доказ о уплати накнаде за полагање Испита за проверу склоности и способности. 
 

Кандидат попуњавањем online пријаве потврђује да прихвата правила конкурисања на 
основне академске или интегрисане студије, као и услове уписа уколико буде остварио 
право на упис. 
 
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. 
 
Кандидати који су средњу школу завршили пре текуће школске године, приликом 
пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у 
буџетском статусу на степену студија за који конкуришу. 
 
 
 



 

 

Испит за проверу склоности и способности 
 

Члан 27. 
 

Сви кандидати који су поднели пријаву на Конкурс полажу Испит за проверу 
склоности и способности.  

 
Испит за проверу склоности и способности садржи задатке из области: цртања, 
сликања или вајања и из области уже струке за коју се конкурише.  
 
Задатке из области цртања, сликања или вајања и из области уже уметничке области за 
коју се конкурише сачињавају наставници из члана 14. овог Правилника, који 
ковертиране задатке предају председнику Централне комисије, најкасније у року од два 
дана пре почетка  израде тог задатка на Испиту за проверу склоности и способности. 
 
Централна комисија доставља задатке лицима ангажованим за дежурство на Испиту за 
проверу склоности и способности (у даљем тексту: Дежурно лице) непосредно пре 
почетка  израде тог задатка на Испиту за проверу склоности и способности. 
 
Испит за проверу склоности и способности траје од 4 до 6 дана у зависности од 
Програма одређеног модула. 
 
Испит за проверу склоности и способности се полаже у просторијама Факултета  или у 
складу са испитним задатком. 
 

Члан 28. 
 

Кандидати доносе на Испит за проверу склоности и способности сав потребан 
прибор за рад наведен у Програму испита. 
 
Кандидати су дужни да буду на месту полагања Испита за проверу склоности и 
способности 30 минута пре почетка Испита за проверу склоности и способности 
ради распоређивања по класама. 
 
Кандидату који Испиту за проверу склоности и способности приступи са 
закашњењем време полагања Испита за проверу склоности и способности неће                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
се продужавати. 
 
За време трајања Испита за проверу склоности и способности није дозвољено 
уношење и коришћење мобилних телефона и средстава за снимање видеа и слике. У 
супротном кандидат ће бити дисквалификован. 
 
Кандидати у току трајања Испита за проверу склоности и способности не могу 
напуштати двориште Факултета, осим ако се задатак не обавља на терену, уз надзор 
дежурног лица. 
 

Члан 29. 
 

Кандидат на Испит за проверу склоности и способности доноси документ за 
идентификацију: важећу личну карту или пасош. Пре поделе задатака, дежурно лице 



 

 

утврђује идентитет кандидата.  
 
Кандидат чији идентитет није утврђен до завршетка Испита сматра се да није 
приступио полагању Испита. 
 

Члан 30. 
 

 
Дежурно лице је дужно да прочита Важне напомене и текст задатка. 
 
Дежурно лице је овлашћено да удаљи кандидата са Испита за проверу склоности и 
способности, ако примети да се кандидат служи средствима која нису предвиђена 
Програмом испита или нарушава неко од упутстава из Важних напомена. Дежурно 
лице сачињава службену белешку о догађају. 
 

Члан 31. 
 

Лица са посебним потребама могу полагати Испит за проверу склоности и способности 
на начин прилагођен њиховим потребама, а који предложе лично или њихови пратиоци 
у писаном облику приликом пријаве на Конкурс, у складу са објективним 
могућностима Факултета. 
 

Утврђивање ранг листе 
 

Члан 32. 
 

Факултет објављује Листу пријављених кандидата за сваки студијски програм, односно  
модул на огласној табли и интернет страници Факултета, на које кандидати могу 
уложити примедбе у случају техничких грешака у року од 24 часа, од момента 
објављивања. По истеку тог рока подаци који подразумевају успех на претходним 
нивоима образовања сматрају се коначним.  
 

Члан 33. 
 

Редослед кандидата, за упис у прву годину основних и интегрисаних академских 
студија, утврђује се на ранг листи за сваки студијски програм, односно модул на основу 
следећих мерила: општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата 
постигнутих на Испиту за проверу склоности и способности. 
 
Кандидати који нису положили Испит за проверу склоности и способности и кандидати 
који су дисквалификовани, немају право на рангирање. 
 

Члан 34. 
 
За тачност података на Прелиминарној ранг листи одговорне су Централна комисија и 
Техничка комисија.  

Члан 35. 
 

Централна комисија након завршетка Испита за проверу склоности и способности 
доставља Прелиминарну ранг листу кандидата за упис на основне академске или 



 

 

интегрисане академске студије Већу Факултета. Веће Факултета усваја Прелиминарну 
ранг листу и Листу кандидата који нису положили Испит за проверу склоности и 
способности након чега се објављују на огласној табли и на сајту Факултета, у року 
који је утврђен Конкурсом. 
 

Члан 36. 
 

Прелиминарна ранг листа садржи укупан број кандидата који су положили Испит за 
проверу склоности и способности и објављује се за сваки студијски програм, односно 
модул.  
 
Прелиминарна ранг листа садржи: 

1. имена и презимена свих кандидата који су положили Испит за проверу 
склоности и способности, 

2. показани успех у средњошколском образовању изражен у бодовима;  
3. показан успех на Испиту за проверу склоности и способности изражен у 

бодовима; 
4. укупан број бодова који представља збир бодова остварених на основу 

успеха у средњошколском образовању и на Испиту за проверу склоности и 
способности. 

 
Листа кандидата који нису положили Испит за проверу склоности и способности 
садржи: 

- имена и презимена свих кандидата који нису положили Испит за проверу 
склоности и способности, тј. који су остварили мање од 41 бод на Испиту за 
проверу склоности и способности; 

- показан успех на Испиту за проверу склоности и способности изражен у 
бодовима 

 
Члан 37. 

 
Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних и интегрисаних 
академских студија, по основама и критеријумима утврђеним овим Правилником, имају 
исти број бодова предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на 
Испиту. У случају да кандидати имају исти број бодова и на Испиту за проверу 
склоности и способности, предност има онај кандидат који има већи број бодова 
остварених на задацима из уже уметничке области за дати модул. 
Уколико кандидати имају исти број бодова и на Испиту за проверу склоности и 
способности и исти број бодова остварених на задацима из уже уметничке области за 
дати модул, уписују се оба кандидата. 
 

Жалбе 
 

Члан 38. 
 
Жалбе кандидата на број бодова добијен од Комисије за оцењивање неће се узимати у 
обзир. 
 
Кандидат мора да пријави уочену неправилност процедуре спровођења Испита 
Централој комисији у току трајања Испита непосредно након што је уочио исту. 



 

 

Централна комисија и кандидат о уоченој неправилности састављају записник. 
 
На Прелиминарну ранг листу кандидат може поднети приговор Централној комисији, у 
року од 24 сата од објављивања исте. 
 
По приговору кандидата Централна комисија доноси решење у року од 48 сати након 
истека рока за достављање приговора и исто доставља кандидату. 
 
На решење Централне комисије кандидат може поднети жалбу декану Факултета у 
року од 24 сата од добијања истог. 

По жалби кандидата на решење Централне комисије, декан Факултета доноси одлуку у 
року од 48 сати од истека рока за подношење жалбе и исту доставља кандидату.  
 
Одлука декана Факултета је коначна. 

Кандидат подноси приговор, односно жалбу електронским путем на мејл адресу 
објављену у Конкурсу. 

Кандидату се решење по приговору, односно одлука по жалби доставља електронским 
путем. 

 Након окончања поступка по жалбама кандидата Факултет објављује Коначну ранг 
листу кандидата. 
 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 
 

Члан 39. 
 
Кандидатима и другим лицима није дозвољен увид у радове насталих на Испиту за 
проверу склоноси и способности.  
Након објављивања Коначне ранг листе радови се не чувају нити се враћају 
кандидатима. 
 

 
Упис на основне или интегрисане академске студије 

 
Члан 40. 

 
На основне или интегрисане академске студије уписују се кандидати који су положили 
Испит за проверу склоности и способности и рангирани су за упис до броја одобреног 
за упис у ту школску годину на поједине студијске програме, односно модуле, како за 
упис у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије, тако и за упис у 
статусу студента који сам финансира своје студије.  
 
Уколико се кандидат који је рангиран до броја одобреног за упис у ту школску годину 
не упише у предвиђеном року по Конкурсу Факултет ће уместо њега уписати наредног 
кандидата према редоследу на Коначној ранг листи. 
 
 



 

 

Поступак за упис кандидата 
 

Члан 41. 
 
Кандидат који је остварио право на упис при упису подноси следећа документа: 

●  оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе; 
● оригинал дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту; 
● оригинал решења о нострификацији сведочанства средње школе, ако је 

средњошколско образовање стечено у иностранству;  
● извод из матичне књиге рођених или очитата лична карта/фотокопија личне 

карте; 
● уверење о држављанству за стране држављане; 
● два обрасца ШВ-20; 
● две фотографије формата 4,5x3,5 cm; 
● студент страни држављанин подноси изјаву Факултету да влада српским језиком 

и ћириличним писмом; 
● студент страни држављанин подноси доказ да је здравствено осигуран за ту 

школску годину; 
● доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте; 
● доказ о уплати накнаде за индекс; 
● по потреби и друге доказе.  

 
Факултет приликом уписа издаје кандидату индекс који је јавна исправа и којим се 
доказује статус студента. 
При упису Факултет са студентом закључује уговор о студирању. 
 

Упис лица која су претходно образовање или део образовања  
завршила у иностранству 

 
Члан 42. 

 
На студијски програм може да се упише лице које је у иностранству завршило 
претходно образовање или део образовања, ако има признату стечену страну школску, 
односно високошколску исправу, уколико испуни услове прописане Законом, општим 
актом Универзитета и Факултета. 
 
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 и 
Факултета.  
 
Школске, односно високошколске исправе из Републике Српске не подлежу поступку 
признавања, осим када се ради о завршеном програму међународне матуре. 
 
 

Упис припадника српске националне мањине из земаља региона 
 

Члан 43. 
 
Припадници српске националне мањине из земаља региона 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. 
 
Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације, 
достављају и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине. 
 
Земље региона су: Република Мађарска, Република Румунија, Република Бугарска, 
Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република 
Словенија, Република Хрватска и Република Црна Гора. 
 

Упис страних држављана 
 

Члан 44. 
 

Страни држављанин конкурише на студијски програм под истим условима, као и 
домаћи држављанин, ако је призната стечена страна школска, односно високошколска 
исправа у складу са Законом и општим актима Универзитета и Факултета.  
 
Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и 
мора плаћати школарину, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. 
Студент страни држављанин, задржава тај статус у току трајања студија и не може 
тражити промену статуса. 
 
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о 
познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено 
осигуран. 

 
Упис лица са инвалидитетом 

 
Члан 45. 

 
Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера за упис лица са 
инвалидитетом, уз одговарајућу документацију, након полагања Испита за проверу 
склоности и способности, на њима прилагођен начин, могу да остваре право на упис у 
статусу буџетског студента, уколико су остварили најмање 41 бод по основу резултата 
постигнутог на Испиту за проверу склоности и способности. 

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на жељени студијски 
програм, кандидат подноси и један од следећих докумената: 

● Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или 
● Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ. 
● Мишљење Интерресорне комисије 
● Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена 

процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и 
помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје 
препоруку Факултету. 



 

 

Медицинска документацију из претходног става мора бити издата од надлежне 
здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на 
основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање 
утиче на исходе учења и свакодневно функционисање. 

Факултет је у обавези да приложена документа користи само у ову сврху и чува их у 
складу са Законом о заштити података о личности. 

 
Лица из става 1. која су положила Испит за проверу склоности и способности рангирају 
се на Листи по програму афирмативних мера – лица са инвалидитетом. 
 
Студенти са инвалидитетом, уписују се на буџет у складу са одобреном квотом, од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а према Ранг листи по 
програму за ову афирмативну меру. 
 
Кандидати из става 1. који су положили Испит за проверу склоности и способности а 
нису се уписали по одобреној квоти за афирмативну меру рагирају се у оквиру 
Прелиминарне ранг листе. 

 
Упис припадника мањинских група 

 
Члан 46. 

 
Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера уписа припадника 
ромске националне мањине, уз обавезну документацију, треба да доставе и Изјаву да су 
припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске 
националне мањине.  
 
Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера за упис лица 
припадника мањинске групе, уз документацију из става 1, након полагања Испита за 
проверу склоности и способности, могу да остваре право на упис у статусу буџетског 
студента, уколико су остварили најмање 41 бод по основу резултата постигнутог на 
Испиту за проверу склоности и способности. 

Факултет је у обавези да приложена документа користи само у ову сврху и да их чува у 
складу са законом о заштити података о личности. 

Лица из става 1. која су положила Испит за проверу склоности и способности рангирају 
се на Листи по програму афирмативних мера - лица ромске националне мањине. 
 
Студент припадник мањинске групе, уписују се на буџет у складу са одобреном 
квотом, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а према Ранг 
листи по програму за ову афирмативну меру. 
 
Кандидати из става 1. који су положили Испит за проверу склоности и способности а 
нису се уписали по одобреној квоти за афирмативну меру рагирају се у оквиру 
Прелиминарне ранг листе. 

Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу Програма 



 

 

афирмативне мере припадника ромске националне мањине у статусу студената који се 
финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ бодова, у складу са Законом о 
високом образовању, не рангирају се са осталим студентима већ задржавају статус 
студената који се финансирају из буџета. 

 Упис без Испитаза проверу склоности и способности 

Члан 47. 
 

На прву годину основних академских или интегрисаних академских студија може се 
без Испита за проверу склоности и способности уписати: 
 

1. лице које има стечено високо образовање из области Примењених уметности и 
дизајна или друге сродне области 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);  
 

2. студент друге високошколске установе из области Примењених уметности и 
дизајна или друге сродне области 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 који је уписан на један студијски програм може уписати 

други студијски програм, под условима одређеним студијским програмом, 
односно на начин и по поступку утврђеним општим актом Факултета; 

 
4. лицу коме је престао статус студента у случајевима исписивања са основних 

академских студија и неуписивања школске године, а које је остварило најмање 
60 ЕСПБ бодова на студијском програму. 

 
Признавање дела студијског програма или целокупног студијског програма стране 
високошколске установе се врши у складу са Правилником о вредновању страних 
студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка 
образовања Универзитета уметности у Београду. 
 
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 факултета, односно друге високошколске установе, не може се уписати 
на Факултет 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 захтев за упис на Факултет у року од 01. до 
10. септембра који се објављује на интернет страници Факултета. 
 
Одсек коме припада модул на који студент жели да се упише формира трочлану 
комисију за еквиваленцију предмета за лице из става 1. овог члана. Комисија се састоји 
од три наставника са одсека на који се лице уписује, од којих је један наставник из уже 
уметничке области Цртања и сликања. Комисија је дужна да свој предлог одлуке 



 

 

достави Већу најкасније до 20. септембра. 
  
О поднетом захтеву за упис одлучује декан Факултета на предлог Већа одсека ако 
Факултет има просторне и друге услове. 
 
Веће Факултета одлучује о признавању положених испита, на предлог Комисије за 
еквиваленцију предмета Већа одсека. Предлог одлуке на обрасцу „Извештај о 
еквиваленцији предмета” садржи признате предмете са ЕСПБ бодовима и оценама, као 
и предмете које студент треба да похађа и дужину трајања студија.  
 
Oдлукa садржи следеће податке: број признатих ЕСПБ бодова, предмете које студент 
треба да похађа, дужину трајања студија, статус самофинансирајућег студента. 
 
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на 
студијском програму који се разматра. 
 
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 Законом. 
 

Члан 48. 
 
Лице из члана 47. овог Правилника доставља Факултету: 
 

1. Захтев за упис у писаној форми; 
2. Захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима, опис (садржај) 

положених испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за 
прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома 
(за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса 
студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске 
године) и доказ да је уплатило трошкове поступка; 

3. мапу са радовима. 
 

Члан 49. 
 

Факултет је дужан да Универзитету путем елетронске поште достави листе 
пријављених кандидата, коначне ранг листе, као и листе уписаних студената по 
студијским програмима у складу са утврђеном динамиком.  
Факултет је дужан да достави Унверзитету податке и о уписаним студентима без 
пријемног испита. 

 
 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 50. 
 
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана усвајања на Наставно - 
уметничко - научном већу Факултета. 
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