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 Универзитет “МБ” у Београду   
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 
У складу са Законом о високошколском образовању, а на основу члана 83, став 1. 

(Службени гласник РС број 76/05) и Статутом Академије класичног сликарства 
 
 

РАСПИСУЈЕ  КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ 

Први уписни рок 

Улица Теодора Драјзера, бр. 27, 11000 Београд; тел. 011 3391641 
e-mail: fpi.menadzment@gmail.com ; www.ppf.edu.rs 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: 

1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

− Класично сликарство - 180 ЕСПБ, 20 студента   

 
2. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

− Класично сликарство - 120 ЕСПБ, 20 студента   

 УСЛОВИ ЗА УПИС: 

А) Основне академске студије.  

На конкурс за упис на прву годину основних студија могу се пријавити кандидати који су 
завршили средњу школу у четворогодишњем трајању. 
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Страни држављани који имају средње образовање у четворогодишњем трајању могу 
конкурисати за упис у I годину основних студија ако владају српским језиком и по претходно 
обављеној нострификацији дипломе средње школе. 
Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству, конкуришу за упис у прву 
годину основних студија, по претходно обављеној нострификацији дипломе средње школе. 
Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству уписују се под истим 
условима као и други кандидати. 

Кандидат за упис полаже пријемни испит. 

Б) Мастер академске студије 

На Академији класичног сликарства је у понуди мастер студијски програма на српском језику, 

у трајању од две године (120 ЕСПБ), на које се могу уписати студенти са претходно 

освојених најмање 240 ЕСПБ на основним академским студијама. 

Држављани Србије који су основне студије завршили у иностранству, конкуришу за упис у на 
мастер академске студије, по претходно обављеној нострификацији дипломе основних 
академских студија. 
Држављани Србије који су завршили основне студије у иностранству уписују се под истим 
условима као и други кандидати. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС 
Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе следећу документацију: 
− пријаву на конкурс (преузима се  на Академији класичног сликарства), 
− очитану биометријску личну карту са чипом, односно фотокопију биометријске личне 

карте без чипа, 
− сведочанства сва четири разреда средње школе, 
− диплому (сведочанство) о завршном испиту, 
− доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплата се врши у 

одговарајућем износу на жиро рачун Академије класичног сликарства У Беоограду). 
Потребну документацију кандидати достављају Служби за наставу и студентска питања. 

 
УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРС 
Кандидати који су испунили услове за упис на Академије класичног сликарства дужни су да у 
за то предвиђеном року Служби за наставу и студентска питања доставе попуњену следећу 
документацију - образце: 
− два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби  Пословног и правног факултета), 
− индекс (добија се у студентској служби  Пословног и правног факултета), 
− 2 фотографије формата 3,5 x 4,5 
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− доказ о уплати школарине, 
− уговор за студенте (добија се у студентској служби  Пословног и правног факултета, 
− Пријавни лист (добија се у студентској служби  Пословног и правног факултета). 
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, 
Пословни и правни факултет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на 
јединственој ранг листи. Ово клизање листе се обавља крајем радног дана у којем се 
завршава упис на прву годину студија. 
 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину основних 

академских студија Класичног сликарства чине општи успех у средњем образовању и 

резултат постигнут на пријемном испиту, и то: 

1. Редослед - ранг листа кандидата за упис утврђује се применом следећих мерила: 
1) општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних 

оцена сва четири разреда помножи са 2, тако да кандидат може остварити 
најмање 16, а највише 40 бодова;               

2) резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова. Кандидат је 
положио пријемни испит ако освоји минимум 31 бод. 

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја 
студената за упис на студијски програм.У случају када кандидати имају исти број бодова по 
наведеним мерилима, одлуку о њиховом редоследу доноси Уписна комисија. Учесник 
конкурса за упис може поднети приговор на редослед – ранг листу кандидата  Декану, у 
предвиђеном року, у складу са Статутом. 
2. Кандидат за упис на основне академске студије полаже пријемни испит:  

1) испит из провере практичних способности кандидата који се састоји из:  
а) цртања по моделу и  
б) сликања (мртва природа).  

Ранг листа кандидата се утврђује на основу укупног броја бодова, при чему је максималан 
број бодова из средње школе 40 и са испита за проверу склоности и способности 60. 
Кандидат који конкурише за упис на основне студије, поред неопходне документације, 
подноси на увид стручној комисији мапу радова која садржи 10 портрета, 10 актова, 10 табли 
малих цртежа и 5 сликаних картона формата 70 x100 cm.  

Увидом у приложену мапу стручна комисија позива кандидата на пријемни испит, који 
подразумева проверу знања цртања портрета и акта, као и сликање мртве природе. По 
завршеном пријемном испиту АКС објављује листу од 20 примљених кандидата који ће 
студирати у студијској групи, што гарантује квалитет и ефикасност студирања. 
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Редослед кандидата утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем 
образовању и резултата на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и 
способности. 

По завршеном пријемном испиту АКС објављује листу примљених кандидата који ће 
студирати на акредитованим студијским програмима, што гарантује квалитет и ефикасност 
студирања. 

АКС именује стручну комисију за пријем студената, прегледање тестова за проверу 
склоности и способности, вођење самог процеса пријемног испита и одабир најбољих 
студената.   

Услови уписа на студије, критеријуми за упис и процедура формирања ранг листе 
дефинисани су Правилником о условима и поступку уписа студената на студијске програме 
АКС. Правилником су прецизирани:  

− услови уписа и начин рангирања кандидата;  

− мерила за утврђивање редоследа кандидата; 

− поступак спровођења конкурса;  

− начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед.  

Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер академске студије 

Класично сликарство су:  

1. Услови за упис на студијски програм су:  

− завршене одговарајуће oсновне академске студије са најмање 180 ЕСПБ и  

− положен пријемни испит.  
Упис у прву годину Мастер академских студија Класично сликарство Академије класичног 
сликарство и спроводи се на основу Конкурса. Конкурсни рок за упис студената на Мастер 
студије организује се у септембарском року текуће године, а по потреби и у додатном року. 
Предлог конкурса утврђује Наставно-уметничко-научно веће Академије класично сликарство, 
а одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат Универзитета. Декан АКС именује Комисију 
за пријемни испит. Пријемни испит подразумева проверу кандидата на основу приложеног 
портфолиа, биографских података и подата о излагачкој активности. Кандидат Комисији 
доставља на увид портфолио са 6 реализованих радова из области графике (евентуално са 
пратећом презентацијом: скицама, фотографијама, видео записима) и 10 цртежа. Пријемни 
испит одвија се у форми разговора са кандидатом током кога је кандидат дужан да Комисији 
представи досадашњи рад и одговара на питања чланова комисије. Кандидат може да 
освоји максимално 100 бодова, од којих се пријемни испит максимално може вредновати до 
80 бодова, а успех постигнут на Основним академским студијама до 20 бодова. На основу 
остварених бодова врши се рангирање кандидата. Кандидат који не оствари више од 50% 
бодова на пријемном испиту, није положио пријемни испит и не стиче право рангирања на 
листи и право уписа. Студенти који су завршили Основне академске студије на сродним 
високошколским установама, такође могу да се упишу на овај студијски програм, под истим 
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условима и начином предвиђеним за упис. Услови уписа на студије, критеријуми за упис и 
процедура формирања ранг листе дефинисани су Правилником о условима и поступку уписа 
студената на студијске програме АКС. Правилником су прецизирани:  

− услови уписа и начин рангирања кандидата;  

− мерила за утврђивање редоследа кандидата; 

− поступак спровођења конкурса;  

− начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед.  
2  Редослед - ранг листа кандидата за упис утврђује се применом следећих мерила: 

1) општи успех на основним студијама вреднује се тако што се збир просечних оцена 
све 3 године помножи са (0,66), тако да кандидат може остварити најмање 12, а 
највише 20 бодова;               

2) резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 80 бодова. Кандидат је 
положио пријемни испит ако освоји минимум 41 бод. 

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја 
студената за упис на студијски програм. У случају када кандидати имају исти број бодова по 
наведеним мерилима, одлуку о њиховом редоследу доноси Уписна комисија. Учесник 
конкурса за упис може поднети приговор на редослед – ранг листу кандидата  Декану, у 
предвиђеном року, у складу са Статутом. 
Кандидати при припреми пријемног испита користе општа знања стечена током досадашњих 
школовања, информација из медија, културе нашег и других народа, спорта, политике, 
привреде, савремене историје и др.  

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА: 

Први уписни рок:  Јунски уписни рок: 

− Пријављивање кандидата у Служби за студентске послове Академије класичног 
сликарства: 23 до 26. јуна 2022. год. од 11:00 до 13:00 часова  

− Полагање пријемног испита на основним студијама: 28. јуна 2022. год. у 10:00 часова на 
Академије класичног сликарства: Класично сликарство 

− Објављивање ранг листе: 29. јуни 2022. год.  

− Упис кандидата: 30. јуни 2022. год. у 10:00 часова 
 

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД: 

Учесници конкурса за упис на основне, мастер студије могу поднети приговор на редослед-

ранг листу кандидата, декану, у року од три дана од дана објављивања ранг листе на 

огласној табли Факултета. 

mailto:fpi.menadzment@gmail.com


 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

КОНКУРС ЗА УПИС НА ОАС И МАС КЛАСИЧНО 
СЛИКАРСТВО 

 

Београд-Младеновац 11000 Београд; тел. 011 3391641 
e-mail: fpi.menadzment@gmail.com ; www.ppf.edu.rs 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

− Годишња школарина за основне академске студије износи: 
o Класично сликарство 1.800,00 €,  

− Годишња школарина за мастер академске студије Класично сликарство износи 2.000,00 
€ (у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије, на дан 
уплате) и плаћа се у 10 месечних рата. 

− Полагање пријемног испита се плаћа 5.000,00 динара, а Академија класичног сликарства 
делимично стипендира све студенте. 

− Академија класичног сликарства посебно излази у сусрет студентима- лицима са 
посебним потребама.  
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