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РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  
Ђушина 7 
Телефон: 011-3219-101 
Факс: 011-3235-539 
E-mail: dekan@rgf.bg.ac.rs 
Интернет адреса: www.rgf.bg.ac.rs 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 
 Буџет Самофинансирајући 

- Рударско инжењерство                         65*                                      15 
- Инжењерство нафте и гаса  25*                                                 5  
- Инжењерство заштите животне   
средине                                                          35*                                                 5  
- Геологија                                                60*                                                13               
- Хидрогеологија                         30*                                                 6   
- Геотехника                          20*                                                 4  
- Геофизика                                                 10*                                                 5 
                                       укупно                   245                                                53 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
У прву годину основних академских и интегрисаних академских студија које реализује 
Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је 
студијским програмом на који се врши упис кандидата.  
 
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 односно испиту за 
проверу склоности и способности .  
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно 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 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.  
Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде 
на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту 
признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном  испиту. 
 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже пријемни 
испит из најмање једног, а највише два од наведених предмета: Математика, или Физика, или 
Хемија по сопственом избору. Ако кандидат полаже пријемни испит из два предмета, за 
утврђивање ранг листе рачунаће се онај на коме освоји више бодова.     
Кандидати који су положили пријемни испит на другим природним и техничким факултетима 
у саставу Универзитета у Београду из предмета Математика, Физика или Хемија, могу се 
уписати у случају непопуњеног укупног броја слободних места и постојања накнадних рокова за 
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упис. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи 56.100,00 динара 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане износи 1.150,00 евра 

  
 
* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената о броју студената за упис у 
прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији 
је оснивач Република за школску 2015/2016. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, 
додаће се броју самофинсирајућих студената. 
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