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ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСУ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ (ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК)
1. На слободна места може конкурисати лице које је завршило средње образовање у
четворогодишњем трајању.
Студијски програми
Буџет*
Самофинансирање
Укупно
58
24
Српски језик и књижевност
82
28
47
Српска књижевност и језик
75
15
26
Српска књижевност и језик са компаратистиком
41
39
175
Језик, књижевност, култура
214
4
/
Бугарски
4
/
4
Општа књижевност са теоријом књижевности
4
/
21
Руски
21
4
/
Пољски
4
/
1
Чешки
1
6
/
Словачки
6
/
Италијански
/
/
24
Француски
24
/
/
Шпански
/
/
8
/
Румунски
8
/
12
Немачки
12
/
/
Скандинавски
/
/
20
Енглески
20
/
/
Арапски
/
/
6
Турски
6
/
/
Јапански
/
/
/
Кинески
/
7
/
Албански
7
/
22
Општа лингвистика са страним језиком
22
/
35
Библиотекарство и информатика са страним језиком
35
/
30
Грчки
30
6
/
Мађарски
6
/
/
Холандски
/
4
/
Украјински
4
139
273
Укупно за сва четири програма
412
* Влада Републике Србије је утврдила и број студената који се могу уписати у статусу финансирања из
буџета у оквиру афирмативних група:
1) са инвалидитетом (5);

2) припадника ромске националности (4);
3) држављана РС који су у школској 2018/2019. години завршили средњу школу у иностранству (8).

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
I
За студијске програме Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик и Српска
књижевност и језик са компаратистиком кандидати полажу пријемни испит:
1) српски језик (30 поена)
2) српска књижевност (30 поена)
II За студијски програм Језик, књижевност, култура кандидати полажу:
а)
1) српски језик (20 поена)
2) француски језик (40 поена),
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија књижевности,
руски, пољски, чешки, словачки, француски, румунски, турски, албански, општа лингвистика са
страним језиком, библиотекарство и информатика са страним језиком, грчки, мађарски и
украјински.
б) 1) српски језик (20 поена)
2) немачки језик (40 поена),
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија књижевности,
руски, пољски, чешки, словачки, француски, румунски, немачки, турски, албански, општа
лингвистика са страним језиком, библиотекарство и информатика са страним језиком, грчки,
мађарски и украјински.
в) 1) српски језик (20 поена)
2) енглески језик - (40 поена - испит има квалификациони карактер с прагом од 24 поена), уколико
конкуришу за предмет/профил Енглески језик, књижевност, култура.
За предмет/профил Енглески језик, књижевност, култура кандидати могу да конкуришу искључиво
ако освоје минимум 24 поена на тесту из енглеског језика. Овим пријемним испитом кандидати такође
могу конкурисати за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија књижевности,
руски, пољски, чешки, словачки, француски, румунски, турски, албански, општа лингвистика са
страним језиком, библиотекарство и информатика са страним језиком, грчки, мађарски и
украјински. За ове предмете/профиле не важи квалификациони праг од 24 поена.
г) 1) српски језик (20 поена)
2) енглески језик (40 поена),
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија књижевности,
руски, пољски, чешки, словачки, француски, румунски, турски, албански, општа лингвистика са
страним језиком, библиотекарство и информатика са страним језиком, грчки, мађарски и
украјински.
д) 1) српски језик (20 поена)
2) руски језик, или италијански језик, или шпански језик (40 поена),
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија књижевности,
руски, пољски, чешки, словачки, француски, румунски, турски, албански, општа лингвистика са
страним језиком, библиотекарство и информатика са страним језиком, грчки, мађарски и
украјински.
ђ) 1) српски језик (20 поена)
2) страни језик по избору (40 поена)
као главни предмет/профил за који се кандидат опредељује: бугарски, пољски, чешки, словачки,
румунски, турски, албански, грчки, мађарски или украјински. Кандидати такође могу конкурисати за
предмете/профиле: општа лингвистика са страним језиком, библиотекарство и информатика са страним
језиком, општа књижевност и теорија књижевности.

ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА
Пријем докумената обавиће се у складу са Конкурсом, а према предметима које је кандидат
одабрао за полагање на пријемном испиту.
02. септембра 2019. године (понедељак) од 10 до 15 часова обавиће се преглед и пријем
докумената.
За кандидате који конкуришу на студијски програм Језик, књижевност, култура преглед и пријем
дикумената обавиће се у Сала 33.
За кандидате који конкуришу на студијски програм Српска књижевност и језик , Српска књижевност и
језик са компаратистиком преглед и пријем дикумената обавиће се у Сала 34.
За кандидате који конкуришу на студијски програм Српски језик и књижевност преглед и пријем
дикумената обавиће се у Сала 34.
ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Кандидат се јавља комисији за утврђивање средњошколског успеха и подноси на увид
оригинална докумената и фотокопије следећих докумената:
 конкурсну пријаву (својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
Конкурса);
 сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда средње школе са унетом просечном оценом успеха за сваки
разред, израженом са две децимале;
 диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању;
 кандидати који су средњу школу завршили пре 2018/2019. године приликом пријаве достављају
и потписану Изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену
студија за који конкуришу;
 решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак
нострификације у току (за стране држављане; за припаднике српске националне мањине из
суседних земаља - не важи за школе са седиштем у Републици Српској; за држављане Републике
Србије који су завршили средњу школу или део средње школе у иностранству);
 дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег
или четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се
полаже на пријемном испиту;
 Изјава у писаној форми да су припадници српске националне мањине за кандидате припаднике
српске националне мањине из суседних земаља;
 копију личне карте (уколико је лична карта без чипа) или одштампане податке из личне карте
(уколико је лична карта са чипом) или фотокопију пасоша;
 сертификат о знању српског језика (за стране држављане - не важи за припаднике српске
националности из суседних земаља)
 доказ о извршеној уплати за трошкове учешћа на Конкурсу (висина уплате 7.500,00 динара).

Сва документа која су на страном језику морају бити преведена на српски језик. Превод ради
овлашћени судски преводилац.
Када комисија изврши преглед докумената и на пријавном листу упише и овери средњошколски
успех, кандидат предаје: потписану пријаву, фотокопије средњошколских докумената, очитану личну
карту или фотокопију пасоша и доказ о извршеној уплати за трошкове учешћа на Конкурсу (висина
уплате 7.500,00 динара).
Кандидату који је уредно предао документа комисија издаје потврду о учешћу на Конкурсу за
упис на основне академске студије за школску 2019/2020. годину.
Уплате у вези са конкурсом кандидати уплаћују на жиро рачун: Филолошки факултет, Београд,
Студентски трг 3, 840-1615666-26, шифра плаћања 189.
3. септембра 2019. године Факултет објављује листе пријављених кандидата, на огласној табли
и интернет страници Факултета. Кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака
Архиви Факултета 3. септембра 2019. године (уторак) од 11 до 13 часова.
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Енглески језик, профил Енглески језик,
књижевност, култура (испит има квалификациони карактер с прагом од 24 поена).
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Руски језик
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Италијански језик
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Француски језик
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Шпански језик
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Немачки језик
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Бугарски језик; Српски језик и Пољски језик;
Српски језик и Чешки језик; Српски језик и Словачки језик; Српски језик и Румунски језик; Српски
језик и Турски језик; Српски језик и Албански језик; Српски језик и Грчки језик; Српски језик и
Мађарски језик; Српски језик и Украјински језик.
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Енглески језик за студијски програм Језик,
књижевност, култура, за профиле: бугарски, општа књижевност и теорија књижевности, руски, пољски,
чешки, словачки, француски, румунски, турски, албански, општа лингвистика са страним језиком,
библиотекарство и информатика са страним језиком, грчки, мађарски и украјински.
4. септембра 2019. године (среда) у 10:00 / Српски језик и Књижевност за студијске програме Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик и Српска књижевност и језик са компаратистиком.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ-ЛИСТИ
Избор кандидата за студије врши се на основу ранг-листе за сваки студијски програм (Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком и
Језик, књижевност, култура).
1. Упис кандидата за студијске програме Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком врши се према објављеним ранг-листама по
студијским програмима;

2. Ранг-листа за студијски програм Језик, књижевност, култура јединствена је за све главне
предмете/профиле. Кандидат ранг-листом стиче право на прозивку. Кандидат се уписује на главни
предмет/профил за који је ранг-листом и прозивком стекао право уписа. Одлуку о прихватању
понуђеног места доноси на прозивци кандидат лично и том приликом потписује изјаву. Кандидат који
на прозивци није присутан у термину који је за њега предвиђен губи права која је стекао ранглистом и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.
ФОРМИРАЊЕ РАНГ-ЛИСТЕ
Основни критеријум за формирање ранг-листе по студијским програмима јесте остварен укупан
број бодова (општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту).
Под успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе
помножен са 2.
Успех кандидата који су завршили међународну матуру утврђује се у складу са Правилником о
упису студената на студијске програме Универзитета у Београду.
Кандидатима који су у трећеем и четвртом разреду средње школе освојили једно од прва три
појединачна места на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, из предмета који се полаже на пријемном испиту
може се признати максималан број бодова из тог предмета.
Кандидат преко ранг-листе за студијски програм Језик, књижевност, култура стиче право да се
рангира на свим профилима на којима има слободних места и у свим статусима, а у складу са
положеним пријемним испитом.
Уколико на ранг-листи за студијски програм Језик, књижевност, култура буде више кандидата са
истим укупним бројем бодова, предност при рангирању има кандидат са већим бројем бодова на
пријемном испиту. Уколико на ранг-листи за студијски програм Језик, књижевност, култура буде више
кандидата са истим укупним бројем бодова и истим бројем бодова на пријемном испиту, предност при
рангирању има кандидат са већим бројем бодова на ИСПИТУ 2 (испит од 40 поена).
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета
Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за
упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. Кандидат се може уписати на студијски
програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на
јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање
30 бодова.
Прелиминарна ранг-листа биће објављена најкасније 5. септембра 2019. године (четвртак) до
16 часова.
Кандидат може поднети жалбу Централој уписној комисији на регуларност поступка утврђеног
конкурсом, регуларност пријемног испита или освојено место на ранг-листи у року од 36 сати од
објављивања прелиминарне ранг-листе на Факултету. Жалбе и доказ о извршеној уплати од 1.200,00
динара (трошкови жалбе Централној уписној комисији) се подносе у Архиви Факултета.
Централна уписна комисија доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24
часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата. Жалбе се подносе у
Архиви Факултета.
Декан Факултета доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема и одлука се доставља
кандидату и Централној уписној комисији.

Коначна ранг-листа ће бити објављена најкасније до 11. септембра 2019. године.
Уколико није било примедби на прелиминарну ранг-листу за одређен студијски програм,
па тиме ни потребе за роком за одлучивање декана по жалби, иста се сматра коначном.
РАСПОРЕД УПИСА
Кандидат се уписује на студијски програм/модул/профил за који је ранг-листом и прозивком
стекао право уписа. Одлуку о прихватању понуђеног места доноси на прозивци кандидат лично и том
приликом потписује изјаву. Кандидат који на прозивци није присутан у термину који је за њега
предвиђен губи права која је стекао ранг-листом и уместо њега ће се уписати следећи кандидат
према утврђеном редоследу.
12. септембра 2019. године (четвртак) у 09:30 / упис прозивком за студијски програм Језик,
књижевност, култура. Кандидат који не присуствује прозивци губи права која је стекао
јединственом ранг-листом.
13. септембра 2019. године (петак) од 10:00 до 12:00 / упис за студијске програме Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик и Српска књижевност и језик са компаратистиком. Упис ће
се обавити на шалтерима Одсека за студентска питања.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
Кандидати су у обавези да на упис донесу:
- индекс (кандидат купује у Скриптарници Факултета);
- образац ШВ-20;
- оверенa фотокопијa дипломе и оригинал дипломе о завршеној средњој школи у четворогодишњем
трајању;
- решење о нострификацији средњошколске дипломе (школа завршена у иностранству изузев Републике
Српске);
- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности, осим за кандидате
стране држављане који су у обавези да овај документ доставе и кандидате који нису рођени у Србији);
- доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
- две фотографије 4,5 x 3,5 цм;
- доказ о уплати накнаде на име Центар за развој каријере Универзитета у Београду - 100,00 динара (оба
статуса – буџет и самофинансирање);
- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа - 2.800,00 динара (оба статуса – буџет и
самофинансирање);
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте (кандидати који се уписују на
јавној прозивци предају доказ о уплати на дан уписа на шалтеру број 3, Одсека за студентска питања и
том приликом преузимају индекс).
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 119.000,00 динара за 60 ЕСПБ. Студент може
уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа, односно у шест рата с тим што приликом
уписа уплаћује 40.000,00 динара, а остале рате према следећем календару:

Износ
40.000,00
19.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Рата
1
2
3
4
5
6

Рок уплате
Приликом уписа
до 30.01.2020.
до 30.03.2020.
до 30.05.2020.
до 30.07.2020.
до 30.08.2020.

Школарина за студенте стране држављане за 60 ЕСПБ износи: 2.500 евра у динарској
противвредности, по средњем курсу НБС, на дан уплате, односно 6.500 евра у динарској
противвредности, по средњем курсу НБС, на дан уплате, уколико се менторска настава одвија на
енглеском језику. Школарина се плађа у једнократном износу.
Уплате у вези са уписом и школарином студенти уплаћују на жиро рачун: Филолошки факултет,
Београд, Студентски трг 3, 840-1615666-26, шифра плаћања 189.
Молимо кандидате да током уписног поступка и будућег школовања на Факултету, чувају своје
примерке уплатница.
Факултет задржава право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште одредбе за упис на
студије. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.
ДЕКАН ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић

