
На основу члана 42. Статута Факултета савремених уметности Наставно- уметничко веће, 
доноси

ПРОГРАМ ДОПУНСКОГ ИСПИТА НА
ФАКУЛТЕТУ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ

 

Чланом 67. Статута утврђено је право уписа на први ниво студија на Факултету 
савремених уметности кандидату који нема завршену средњу школу у 
четворогодишњем трајању уз услов да положи допунски испит.  
Право полагања допунског испита има кандидат који је завршио најмање два разреда 
средње школе по следећем програму. 

ПРОГРАМ ДОПУНСКОГ ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ 
ЗАВРШИЛИ ДВА РАЗРЕДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 

I. За стицање услова за полагање пријемног испита на студијском програму Глума и
Менаџмент уметничке продукције и медија:
А)  КЊИЖЕВНОСТ /ТЕСТ 3 И ТЕСТ 4/

Литература за Тест 3: 

-КЊИЖЕВНОСТ И СРПСКИ ЈЕЗИК 3

Приручник за ученике трећег разреда гимназије и средњих стручних школа

-АУТОРИ: Часлав Ђорђевић и Мр. Предраг Лучић

-ИЗДАВАЧ: Издавачка агенција „Д-ЂОРЂЕВИЋ“

 Издавачка агенција „ВЕНЦЛОВИЋ“ 

-ГОДИНА ИЗДАЊА: 2007

-ОБЛАСТ: од 9 до 288 стране

Тест има 10 питања. Кандидат који одговори тачно на 5 питања није положио тест. 

Тест је положен уколико је тачно : 

-6 одговора/ са оценом 2 (довољан)

-7 одговора/ са оценом 3 (добар)

-8 одговора/ са оценом 4 (врло добар)

-9 и 10 одговора/ са оценом 5 (одличан)

Литература за Тест 4 

- КЊИЖЕВНОСТ И СРПСКИ ЈЕЗИК 4

Приручник за ученике четвртог разреда гимназије и средњих стручних школа

-АУТОРИ: Часлав Ђорђевић и Мр. Предраг Лучић

-ИЗДАВАЧ: Издавачка агенција „Д-ЂОРЂЕВИЋ“

 Издавачка агенција „ВЕНЦЛОВИЋ“ 

-ГОДИНА ИЗДАЊА: 2007

-ОБЛАСТ: од 9 до 285 стране



Б) ПИСМЕНИ САСТАВ НА ЗАДАТУ ТЕМУ (састав се оцењује оценом од 1

(недовољан)  до 5 (одличан). 

II. За стицање услова за полагање пријемног испита на студијском програму Визуелних
уметности (сликарство, дизајн ентеријера, дизајн костима и графички дизајн) кандидат

полаже:

А)  КЊИЖЕВНОСТ /ТЕСТ 3 И ТЕСТ 4/

Б) ЛИКОВНА КУЛТУРА /ТЕСТ/

Литература за Тест из ликовне културе: 

-ЛИКОВНА КУЛТУРА

за гимназије и стручне школе

-АУТОРИ: Видосава Галовић и Бранка Гостовић

-ИЗДАВАЧ: Завод зауџбенике Београд

-ГОДИНА ИЗДАЊА: 2007

-ОБЛАСТ: I Поглавље  од 7 до 61 стране

     II Поглавље  од 65 до 120 стране 

Допунска литература: Историја уметности, Видосава Галовић, Завод за уџбенике Београд, 

шесто издање 2007 

Тест има 10 питања. Кандидат који одговори тачно на 5 питања није положио тест. 

Тест је положен уколико је тачно : 

-6 одговора/ са оценом 2 (довољан)

-7 одговора/ са оценом 3 (добар)

-8 одговора/ са оценом 4 (врло добар)

-9 и 10 одговора/ са оценом 5 (одличан)

Кандидату који оствари максималан број поена на допунском испиту (15) за 

позиционирање на ранг листу рачуна се 10 поена плус збир просечних оцена из два 

завршена разреда средње школе а кандидату који оствари минималан број поена на 

допунском испиту (6) за позиционирање на ранг листу рачуна се 4 поена плус збир 

просечних оцена из два завршена разреда средње школе. Збир вредноси између минималне 

и максималне за позиционирање на ранг листу дели се фактором 3. 

ПРОГРАМ ДОПУНСКОГ ИСПИТА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ 
ЗАВРШИЛИ ТРИ РАЗРЕДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 

-За упис на Глуму и Менаџмент уметничке продукције полаже
КЊИЖЕВНОСТ- Тест 4 и Писмени састав

-За упис на Визуелне уметности кандидат полаже
КЊИЖЕВНОСТ-Тест 4 и Тест из ликовне културе



Кандидату који оствари максималан број поена на допунском испиту (10) за 

позиционирање на ранг листу рачуна се 5 поена плус збир просечних оцена из три 

завршена разреда средње школе а кандидату који оствари минималан број поена на 

допунском испиту (4) за позиционирање на ранг листу рачунају се 2 поена плус збир 

просечних оцена из три завршена разреда средње школе. Збир вредности између 

минималне и максималне за позиционирање на ранг листу дели се фактором 2. 




