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КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ  

У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ 

 

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК: 

• Дефектологија (240 ЕСПБ) 

• Логопедија (240 ЕСПБ) 

•  Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју (240 ЕСПБ) 
 
 
БРОЈ СТУДЕНАТА: 

  
Буџет 

 
Самофинансирање 

Дефектологија 0 12 

Логопедија 0  1 

Специјална едукација и рехабилитација особа са   

тешкоћама у менталном развоју 

 

0 

                  

                1 

 

Дефектологија према модулима:  

Моторичке сметње и поремећаји                                              0                     1 

Сензомоторичке сметње и поремећаји                                     0                     1 

Сметње и поремећаји вида                                                         0                     7 

Сметње и поремећаји слуха                                                       0                     3 

 

Одлуком Владе Републике Србије одобрена су два места за упис на терет буџета за 

кандидате држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у 

школској 2020/2021. години. 

 

http://www.fasper.bg.ac.rs/


УСЛОВИ КОНКУРСА: 

За упис у прву годину основних академских студија студијских програма Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију може да се пријави лице које има средње 

образовање у четворогодишњем трајању. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА: 

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог 

у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. 

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 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 два. 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. 

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије, полажу јединствен 

пријемни испит и имају право конкурисања на сва три студијска програма. 

Рангирање кандидата врши се посебно за сваки студијски програм. 

Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној ранг-

листи налази до броја који је конкурсом предвиђен за упис. Упис кандидата на студијске 

програме односно модуле врши се прозивањем према редоследу на коначним ранг-листама. 

Присуство на прозивању је обавезно. Уколико кандидат није присутан у тренутку 

прозивања, сматраће се да је одустао и биће уписан следећи кандидат са коначне ранг листе. 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу 

пријемни испит из биологије, психологије и социологије. 

На пријемном испиту кандидат може стећи максимално 60 бодова, и то 20 бодова из 

биологије, 20 из психологије и 20 из социологије. 

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве 

три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја из предмета који се полаже на 

пријемном испиту може се признати максималан број бодова из тог предмета. 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

Висина школарине за држављане Републике Србије: 84.000,00 динара. 

Висина школарине за стране држављане: 1.680,00 евра. 

 


