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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Физичко васпитање и спорт (240 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА:
На основне академске студије физичког васпитања и спорта уписује се укупно 160 студената,
и то 150 на терет буџета и 10 самофинансирајућих.
Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник број 76/20) Факултету је одобрен упис 190
студената финансираних из буџета на прву годину основних академских и основних
струковних студија.
Наведеном Одлуком Владе, Факултет је добио додатна буџетска места за студенте ромске
националности (1 место) и студенте са инвалидитетом (1 место).
Број самофинансирајућих студената ће бити умањен уколико остваре право уписа студенти
припадници ромске националности и студенти са инвалидитетом.
Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број кандидата држављана Републике Србије
који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству који се може
уписати на терет буџета (2 местa за Факултет).
ОПШТИ и ПОСЕБНИ 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.
Кандидати за упис морају да испуњавају и посебне услове:
 да су здравствено способни за студирање на Факултету спорта и физичког
васпитања,
 да су моторички и функционално способни за студирање на Факултету спорта и
физичког васпитања,
 да нису били ослобађани наставе физичког васпитања у току средњег образовања,
дуже од једне године.
Кандидати за упис у прву годину дужни су да приликом пријаве на конкурс пруже доказе о
здравственим способностима (лекарско уверење са мишљењем о способности за студије на
Факултету).
Испит за проверу склоности и способности полажу сви кандидати који се пријаве за упис на
студијски програм основних академских студија.
Пре полагања испита за проверу склоности и способности, на Факултету се врши
посебна провера здравствених способности кандидата - тест моторичких и функционалних
способности.
Испит за проверу склоности и способности могу полагати кандидати који доставе
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доказ да су здравствено способни за студирање на Факултету и који добију позитивно
мишљење на тесту моторичких и функционалних способности.
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 испиту за проверу склоности и
способности.
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 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 испиту за проверу склоности и способности кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидат мора да освоји најмање 24 бода на испиту за проверу склоности и способности, да
би положио испит за проверу склоности и способности.
У случају да кандидати имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао већи
број бодова на испиту за проверу склоности и способности.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Испит за проверу склоности и способности за упис на студијски програм основне академске
студије - Физичко васпитање и спорт састоји се од следећих тестова:
1)
тест информисаности о физичком васпитању и спорту (максимално 6 бодова);
2)
тест когнитивних способности (максимално 4 бода);
3)
тест пливања и специфичних моторичких вештина и способности у води - тест
је елиминационог карактера у делу пливања, односно сваки кандидат мора да преплива 50
метара (максимално 10 бодова);
4)
тест специфичних моторичких способности са лоптом (максимално 15 бодова);
5)
тест општих моторичких способности (максимално 15 бодова);
6)
тест за процену осећаја за покрет и ритам и проверу музикалности
(максимално 10 бодова).
Категорисани спортисти имају право на ослобађање једног од четири теста
моторичких способности (наведених под тачком 3-6). Уколико се кандидат определи за
ослобађање од теста пливања и специфичних моторичких вештина и способности у води,
тада је кандидат обавезан да преплива 50 метара. Категоризација се врши према Правилнику
о критеријумима за категоризацију спортиста Спортског савеза Србије.
Бодовање резултата на тесту кога је категорисани кандидат ослобођен врши се у
односу на остварену спортску категорију. Кандидати из категорије врхунски спортиста и
спортисти I јуниорског разреда (спортисти који су наступали за јуниорску репрезентацију
Републике Србије на Олимпијским играма за младе, Светском првенству, Европском
првенству или су освојили једну од медаља на Првенству Балкана или Првенству Медитерана),
за тест којег су ослобођени добијају максималан број бодова који је предвиђен за тај тест.
Кандидати из категорије спортисти I јуниорског разреда (спортисти освајачи I места
на првенству Републике Србије за јуниоре и спортисти који су наступали за јуниорску
репрезентацију на Првенству Балкана или Првенству Медитерана), за тест којег су
ослобођени добијају 2/3 бодова од максималног броја бодова који је предвиђен за тај тест
(6,66 у тесту који се бодује са 10 бодова, односно 10 у тесту који се бодује са 15 бодова).
Приликом категоризације не узимају се у обзир учешћа у репрезентацији на ОПЕН
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такмичењима, пријатељским утакмицама, турнирима, куповима, првенства других група
(дивизија) и слично. Такође, без обзира на држављанство, не вреднују се наступи у страним
лигама и репрезентацијама.
Категоризација се остварује на основу резултата који су постигнути у последње две
године.
Садржај и начин спровођења испита за проверу склоности и способности ближе се
уређује одлуком Наставно-научног већа.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 148.500,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 2.000,00 евра

3

