ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Београд, Благоја Паровића 156
Тел.: 011/3531-000, 3531-011
Факс: 011/35-31-100
E-mail: dekanat@fsfv.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.fsfv.bg.ac.rs
*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 2018/2019. годину. Уколико места на буџету не буду
одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
- основне струковне студије - студијски програм Спорт (180 ЕСПБ)
- основне струковне студије - студијски програм Рекреација (180 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
- основне струковне студије - студијски програм Спорт
(90 студената; 22 буџетска и 68 самофинансирајућих студената)
- основне струковне студије - студијски програм Рекреација
(30 студената; 8 буџетских и 22 самофинансирајућа студента)
УСЛОВИ УПИСА
У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има завршену
средњу школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати за упис морају да испуњавају и посебне услове:
 да су здравствено способни за студирање на Факултету спорта и физичког
васпитања (доказ-лекарско уверење са мишљењем о способности за студије на
Факултету спорта и физичког васпитања);
 да нису били ослобађани наставе физичког васпитања у току средњег
образовања, дуже од једне школске године;
 да су моторички и функционално способни за студирање на факултету спорта
и физичког васпитања (тестови се спроводе на факултету спорта и физичког
васпитања).
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
Кандидати који конкуришу за упис на основне струковне студије полажу пријемни
испит, односно испит за проверу склоности и способности.
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 мора да
освоји најмање 30.6 бодова на пријемном испиту, да би положио пријемни испит.
У случају да кандидати имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао
већи број бодова на пријемном испиту, односно на испиту за проверу склоности и
способности.

Категорисани спортисти и категорисани тренери имају право на ослобађање од
теста моторичких способности или стицање бонус поена на том месту, у зависности
од категоризације. Категоризација се врши према Правилнику о критеријумима за
категоризацију спортиста и тренера Спортског Савеза Србије.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит за упис на основне струковне студије студијског програма Спорт
састоји се из:
- Тест информисаности о спорту (максимално 12,5 бодова);
- Тест процене опште способности (максимално 12,5 бодова);
- Тест моторичких способности (максимално 20 бодова);
- Интервју (максимално 10 бодова)
- Процена вештине пливања и безбедности у води (максимално 5 бодова)
Пријемни испит за упис на основне струковне студије студијског програма Рекреација
састоји се из:
- Тест информисаности о спорту (максимално 12,5 бодова);
- Тест процене опште способности (максимално 12,5 бодова);
- Тест моторичких способности (максимално 20 бодова);
- "Покажи шта знаш" (максимално 10 бодова)
- Процена вештине пливања и безбедности у води (максимално 5 бодова)
Упозоравају се кандидати да се придржавају рокова за подношење пријава и упис.
Уколико се кандидат не упише у предвиђеном року сматраће се да је одустао од уписа,
а на његово место биће уписан следећи кандидат са објављене ранг листе.
Програм пријемног испита детаљно је изложен у Информатору Факултета који се
може наћи на званичној интернет страници Факултета (http://www.fsfv.bg.ac.rs ).
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за самофинансирајуће студенте, држављане Републике
Србије износи 106.500,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане износи 1.170,00 евра.

