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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Географија (240 ЕСПБ)
Туризмологија (240 ЕСПБ)
Просторно планирање (240 ЕСПБ)
Демографија (240 ЕСПБ)
Геопросторне основе животне средине (240 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Буџет
Самофин.
Географија
50
30
Туризмологија
30
50
Просторно планирање
20
30
Демографија
20
30
Геопросторне основе животне средине 20
30
* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину
студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач
Република за школску 2016/2017. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се
броју самофинaнсирајућих студената.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
У прву годину основних 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.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из
буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја
одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.
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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.
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 географије, признаје се максималан
број бодова на пријемном испиту.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит на свим студијским програмима, полаже се из ГЕОГРАФИЈЕ,по наставном
плану и програму за I, II и III разред гимназије.
Пријављивање кандидата врши се у утврђеним роковима на адреси Студентски трг 3/III сала
бр. 2. Сваки кандидат дужан је да приликом пријављивања поднесе на увид оригинална
документа и фотокопије истих. Фотокопије се задржавају и не враћају се.
Пријемни испит из географије - тест се ради 2 сата. Распоред полагања пријемног испита
биће благовремено оглашен на огласној табли и сајту Географског факултета, Студентски
трг 3/III. Приликом полагања пријемног испита, сваки кандидат је у обавези да понесе са
собом хемијску оловку, пријавни број и личну карту или пасош.
Упис на студијски програм врши се према жељи кандидата, по редоследу на Коначној ранг
листи, и то ПРОЗИВАЊЕМ. Уколико прозвани кандидат није присутан, уписује се следећи
присутан кандидат са Коначне ранг листе. За кандидате, који према назначеном распореду
уписа не буду присутни на прозивци сматраће се да су одустали. Уколико по завршеном упису,
прозивањем последњег кандидата са Коначне ранг листе, остане слободних места, иста ће
бити попуњена кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, али су закаснили на
прозивку.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 86.000,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 2.500,00 евра
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