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III УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА 
 

Услови за упис на студијске програме основних студија 
Члан 7. 

У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње образовање 
у четворогодишњем трајању, утврђено студијским програмом, односно општим 
актом Универзитета. Универзитет у складу са Законом, уписује кандидате уз 
признавање опште, односно стручне матуре за упис на академске студије.  
До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру, упис 
на основне студије врши се у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона. 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 према 
мерилима утврђеним овим правилником, општим актом факултета из члана 2. 
овог правилника и конкурсом за упис на студијске програме. За савладавање 
специфичних захтева студијског програма факултет може утврдити да су 
кандидати за упис дужни да приликом пријаве на конкурс пруже доказе о 
здравственим способностима.  
 

Пријемни испит и испит за проверу склоности и способности 
Члан 8. 

Кандидат за упис полаже пријемни испит или испит за проверу склоности и 
способности. Испит за проверу склоности и способности полажу сви кандидати 
који се пријаве за упис на студијски програм где је полагање тог испита 
предвиђено, у складу са општим актом факултета. Пријемни испит обухвата 
програмске садржаје који се изучавају у средњој школи у четворогодишњем 
трајању. Пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности се 
полаже у складу са општим актом факултета. Лице са инвалидитетом може 
полагати пријемни испит на начин прилагођен његовим потребама у складу са 
објективним могућностима факултета.  
Лице из става 5. овог члана приликом пријаве на конкурс подноси писани предлог 
о начину полагања пријемног испита. Факултет је дужан да обезбеди тајност 
садржаја пријемног испита до самог почетка пријемног испита.  
 

Упис без пријемног испита 
Члан 9. 

На прву годину основних академских академских студија може се без пријемног 
испита уписати:  
1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог 

степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су 
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важиле пре доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);  

2. студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ 
бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској 
установи, под условима које прописује факултет, односно Универзитет;  

3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски 
програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под 
условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку 
утврђеним општим актима факултета;  

4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом 103. и чланом 105. 
став 3. Статута Универзитета, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на 
студијском програму.  

Лице из става 1. овог члана може се уписати као самофинансирајући студент и не 
убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм. Студент другог 
универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се 
уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, 
уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на 
којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.  
Лице из става 1. овог члана може поднети захтев за упис факултету, односно 
Универзитету у роковима одређеним конкурсом за упис студената који расписује 
Универзитет. О поднетом захтеву одлучује декан, односно ректор. Наставно-
научно веће факултета, односно Сенат при Универзитету одлучују о признавању 
положених испита. Декан, односно ректор доноси решење о упису на студијски 
програм које садржи и следеће податке:  
- број признатих ЕСПБ бодова  
- дужину трајања студија  
- статус  студента.  
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова 
на студијском програму.  
Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број школских 
година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз 
могућност продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са 
Статута Универзитета.  
 

Начин бодовања 
Члан 10. 

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, односно испиту за проверу склоности и способности. 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. Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе 
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освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу 
из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту Министарство), из предмета који се полаже на пријемном испиту 
може се признати максималан број бодова из тог предмета. Кандидат се може 
уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира уколико се 
налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата и ако оствари најмање 
51 бод.  
На студијски програм ОАС Класично сликарство  може се уписати лице  са 
претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању. 
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.  

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. 
 
 

Начин бодовања и уписа кандидата са међународно признатом матуром 
(International Baccaleurate Diploma Programme) 

Члан 11. 
Кандидати који су завршили програм међународне матуре и који имају решење о 
нострификацији дипломе остварују право уписа у првом уписном року. Кандидати 
који су завршили програм међународне матуре и који немају решење о 
нострификацији дипломе могу се пријавити са потврдом Министарства да су 
поднели средњошколска документа на нострификацију, у другом уписном року.  
Успех кандидата који су завршили међународну матуру утврђује се тако што се 
просечна оцена из прва два разреда средње школе множи са два, што износи 
минималних 8, а максималних 20 бодова, а успех на међународној матури вреднује 
се са максималних 20 бодова. Сведочаноство о међународној матури издаје се 
ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна 
оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у 
Србији, збирна оцена 24 вреднује се са 8 бодова, а збирна оцена 45 вреднује се са 20 
бодова. Формула за израчунавање је следећа:  

- Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) × (12:21) .  
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Услови за упис на студијске програме мастер академских студија 
Члан 12. 

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило 
основне академске студије, остваривши:  
1. најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 120 ЕСПБ 

бодова;  
2. најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова.  
У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило 
мастер академске студије у иностранству, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова.  
Студијским програмом мастер академских студија утврђује се који су програми 
основних академских студија одговарајући за наставак студија на одређеном 
студијском програму. Редослед кандидата за упис на прву годину мастер 
академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене, дужине 
студирања на претходним студијама, резултата пријемног испита (тест, есеј, 
мотивационо писмо, интервју и др.), уколико се пријемни испит организује, а према 
мерилима утврђеним општим актом факултета из члана 2. овог правилника.  
Лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) имају право на упис на студије из става 1. 
овог члана под условима и на начин прописан овим правилником и општим актом 
факултета и то:  
1) лице које има стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара 

има право да упише мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ 
бодова  

2) лице које има завршено високо образовање у трајању мањем од осам семестара 
има право да упише мастер академске студије у обиму од најмање 120 ЕСПБ 
бодова.  

За лице које је завршило основне академске студије вреднује се просечна оцена и 
дужина студирања на тим студијама и други услови прописани општим актом 
факултета.  
Услови за упис на студијски програм МАС Класично сликарство 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 



 

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

 

УСЛОВИ УПИСА-ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ КОЈИ 
БЛИЖЕ РЕГУЛИШЕ УПИС СТУДЕНАТА  НА АКС 

 

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.  
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. 
Студенти који су завршили Основне академске студије на сродним 
високошколским установама, такође могу да се упишу на овај студијски програм, 
под истим условима и начином предвиђеним за упис. 
 

V УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА 
 

Услови за упис на докторске академске студије 
Члан 13. 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:  
1) завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане 

студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање 
четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 
68/15 и 87/16) и општом просечном оценом од најмање 8 на основним 
академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама 
или  

2) завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане 
студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом од 8 и 
остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног 
министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима 
факултета, односно Универзитета.  

На студијске програме докторских студија може се уписати и лице које има 
академски степен магистра наука, у складу са општим актом који доноси Сенат. 
Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште 
просечне оцене и дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених 
научних резултата и других услова прописаних општим актом факултета.  



 

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

 

УСЛОВИ УПИСА-ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ КОЈИ 
БЛИЖЕ РЕГУЛИШЕ УПИС СТУДЕНАТА  НА АКС 

 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена 
остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и 
други услови прописани општим актом факултета. За кандидате који су стекли 
високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 
и 87/16), вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски 
рад, уколико исти постоји. Разговор са кандидатом могући је саставни део уписног 
поступка и вреднује се приликом уписа на начин прописан општим актом 
факултета, односно Универзитета. Факултет/Академија, односно Универзитет 
може увести додатне критеријуме за одређивање редоследа кандидата.  
 

 

 


