
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА УПИС 

НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид. 

 

Уз попуњен пријавни лист кандидати подносе фотокопије следећих докумената: 

- сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања; 

- диплому о положеном завршном односно матурском испиту; 

- 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; 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара; 

 уплату извршити на рачун Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију  840-1787666-66  

 са позивом на број  872021OAS; 

- решење о нострификацији средњошколских исправа или потврду да је поступак нострификације  

 започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм  

 међународне матуре). 

Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера достављају и документацију која 

доказује да имају право да конкуришу по одређеном програму. 

Кандидати-страни држављани приликом пријаве достављају и извод из матичне књиге рођених. 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. 

Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, 

прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да 

лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе 

генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. 

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве 

достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену 

студија за који конкуришу. 

Кандидат на пријемни испит, доноси документ за идентификацију - важећу личну карту или пасош. 

Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није 

утврђен не може полагати пријемни испит. 

Кандидати-припадници српске националне мањине из суседних земаља, приликом пријављивања 

на конкурс у обавези су да предају решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о 

признавању страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет поступак, као и 

изјаву у писаној форми, оверену код јавног бележника у својој општини да су припадници српске 



националне мањине. Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не 

подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне матуре 

(ИБ) или некоj другоj страноj средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици 

Српској. 

Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих 

докумената подноси и решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој 

школи или потврду о томе да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у 

иностранству. 

Особа са инвалидитетом која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са 

инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред 

обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета у Београду о утврђивању права 

на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом. 

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске 

програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа. Ови кандидати 

прилажу факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне 

мањине и Препоруку Националног савета ромске наицоналне мањине. 


