
Критеријуми уписа на студијске програме ОАС Филозофског факултета за 

школску 2024-25. годину 

На Наставно-научном већу усвојени су критеријуми уписа за школску 2024-25. годину на програме 

основних академских студија који се реализују на Филозофском факултету. Сходно препорукама 

МПНТР, као и специфичностима појединих студијских програма у критеријуме су укључени и 

елементи државне матуре за коју је планирано да почне да се спроводи од 2024. године. 

Филозофски факултет задржава право измене наведених критеријума у случају одлагања почетка 

примене државне матуре или других промена у концепцији државне матуре и увођењу нових 

испита који ће се у оквиру ње моћи полагати. 

Студијски програм ОАС Психологија 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 

 

 

3. Додатне провере специфичних знања, вештина и способности 

Назив 
обавезан 

(да/не) 
вредновање (%) 

Пријемни испит ДА 
30  

(минимални праг за положен 
пријемни испит 7 поена) 

1. Тест знања из психологије  Да 15 

2. Тест опште информисаности Да  15 
 

Вредновање такмичења: Кандидати који су освојили 1, 2. и 3. место током средње школе на 

Републичком такмичењу из психологије подржаном од стране МПНТР, ослобођени су теста знања 

из психологије, тј. добијају максимални број поена за овај тест. 

 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

15 

2. Математика  15 

3.  Општеобразовни предмет / 



Студијски програм ОАС Социјални рад 

 

4. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

5. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

15 

2. Математика  15 

3. Општеобразовни предмет / 

 

6. Додатне провере специфичних знања, вештина и способности 

Назив 
обавезан 

(да/не) 
вредновање (%) 

Пријемни испит ДА 
30  

(минимални праг за положен 
пријемни испит 7 поена) 

1. Тест знања из психологије 
или социологије 

Да 20 

2. Тест опште информисаности Да  10 
 

Вредновање такмичења: Кандидати који су освојили 1, 2. и 3. место током средње школе на 

Републичком такмичењу из психологије или социологије подржаном од стране МПНТР, 

ослобођени су теста знања из психологије или из социологије, тј. добијају максимални број поена 

за овај тест. 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм ОАС Педагогија 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 

 

*Стручни профили који имају директну проходност и теоријски део њиховог стручног испита мења 

општеобразовни предмет су: 

 Педијатријска сестра и  

 Медицинска сестра васпитач 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из психологије, социологије или филозофије подржаном од стране МПНТР или 

међународном такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

30 

2. Математика  15 

3.  
Општеобразовни предмет – било који предмет 
са Листе општеобразовних предмета 

15 

4. 

Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
испита 
(стручни/уметнички  образовни профили који 
имају директну проходност)* 
 

15* 



 

Студијски програм ОАС Социологија 

3. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

4. Обавезни део опште матуре 

 

 

*Стручни профили који имају директну проходност и теоријски део њиховог стручног испита мења 
општеобразовни предмет су:  

 Профил: новинар сарадник (из области Култура, уметност и јавно информисање)  

 Профили: пословни администратор, економски техничар, комерцијалиста (из области 
Економија, право и администрација)  

 Профил: медицинска сестра васпитач (из области Здравство и социјална заштита) 
 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из социлогије подржаном од стране МПНТР или међународном такмичењу, кандидат 

добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

30 

2. Математика  15 

3.  
Општеобразовни предмет – било који предмет 
са Листе општеобразовних предмета 

15 

4. 

Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
испита 
(стручни/уметнички  образовни профили који 
имају директну проходност)* 
 

15* 



 

Студијски програм ОАС Филозофија 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

30 

2. Математика  15* 

3.  
Општеобразовни предмет – било који предмет 
са Листе општеобразовних предмета 

15 

*Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из филозофије подржаном од стране МПНТР или међународном такмичењу, кандидат 

добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

Вреднују се следећа такмичења из филозофије:  

 Међународна филозофска олимпијада 

 Републичко такмичење из филозофије (Српска олимпијада филозофије СОФија) 

 Такмичење у беседништву ученика средњих школа Србије 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Историја 

 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

10 

2. Математика*  10* 

3. Општеобразовни предмет - Историја 40 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из историје  подржаном од стране МПНТР или међународном такмичењу, кандидат 

добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Журналистика 

 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

30 

2. Математика*  10* 

3. Општеобразовни предмет  / 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

3. Додатне провере специфичних знања, вештина и способности 

 Назив 
обавезан 

(да/не) 
вредновање (%) 

1. Тест опште информисаности Да 

20 (минимални праг за 

положен пријемни 

испит 5 поена) 

 

 

Вредновање такмичења: Са 10 поена или онолико поена колико је потребно до 100 поена 

вреднују се награде (прво, друго и треће место) на републичким такмичењима:  

 „Такмичење из српског језика и језичке културе“,  

 „Књижевна олимпијада“,  

 „Такмичење из мађарског језика и језичке културе“,  

 „Такмичење у знању словачког језика и језичке културе“,  

 „Такмичење у знању страних језика за ученике четвртог разреда средњих школа“, 

  „Такмичење из историје за ученике гимназија и средњих стручних школа“,  

 „Такмичење из социологије“ и  

 „Српска олимпијада филозофије (СоФија)“. 



Студијски програм ОАС Комуникологија и односи са јавношћу 

 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

30 

2. Математика*  10* 

3. Општеобразовни предмет  / 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

3. Додатне провере специфичних знања, вештина и способности 

 Назив 
обавезан 

(да/не) 
вредновање (%) 

1. Тест опште информисаности Да 

20 (минимални праг за 

положен пријемни 

испит 5 поена) 

 

Вредновање такмичења: Са 10 поена или онолико поена колико је потребно до 100 поена 

вреднују се награде (прво, друго и треће место) на републичким такмичењима:  

 „Такмичење из српског језика и језичке културе“,  

 „Књижевна олимпијада“,  

 „Такмичење из мађарског језика и језичке културе“,  

 „Такмичење у знању словачког језика и језичке културе“,  

 „Такмичење у знању страних језика за ученике четвртог разреда средњих школа“, 

  „Такмичење из историје за ученике гимназија и средњих стручних школа“,  

 „Такмичење из социологије“ и  

 „Српска олимпијада филозофије (СоФија)“ 

 



Студијски програм ОАС Културологија 

 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

30 

2. Математика*  15* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

15 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: Са 10 поена или онолико поена колико је потребно до 100 поена 

вреднују се награде (прво, друго и треће место) на републичким такмичењима:  

 „Такмичење из српског језика и језичке културе“,  

 „Књижевна олимпијада“,  

 „Такмичење из мађарског језика и језичке културе“,  

 „Такмичење у знању словачког језика и језичке културе“,  

 „Такмичење у знању страних језика за ученике четвртог разреда средњих школа“, 

  „Такмичење из историје за ученике гимназија и средњих стручних школа“,  

 „Такмичење из социологије“ и  

 „Српска олимпијада филозофије (СоФија)“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Српски језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност – признаје се 
само Српски језик и књижевност 

40 

2. Математика  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из Српског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Српски као нематерњи и страни језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност/ Матерњи језик 
и књижевност 

40 

2. Математика  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из Српског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Српска књижевност и језик  

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. Српски језик и књижевност 40 

2. Математика*  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из Српског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Компаративна књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. Српски језик и књижевност 40 

2. Математика*  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из Српског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и кутура 

модул - Мађарски језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. Мађарски језик и књижевност 40 

2. Математика*  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из мађарског језика  подржаном од стране МПНТР или међународном такмичењу, 

кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Румунски језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност/ Матерњи језик 
и књижевност (било који матерњи језик) 

40 

2. Математика*  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из румунског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Русински језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност/ Матерњи језик 
и књижевност (било који матерњи језик) 

40 

2. Математика*  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из русинског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Словачки језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност/ Матерњи језик 
и књижевност (било који матерњи језик) 

40 

2. Математика*  10* 

3. 
Општеобразовни предмет – било који 
предмет са Листе општеобразовних 
предмета 

10 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из словачког језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Енглески језик и књижевност 

 
 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

10 

2. Математика*  10* 

3. Општеобразовни предмет – Енглески језик 30 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

3. Додатне провере специфичних знања, вештина и способности 

 Назив 
обавезан 

(да/не) 
вредновање (%) 

1. 
Усмени испит из енглеског 

језика 
Да 

10 (минимални праг за 

положен пријемни испит  

2 поена) 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из енглеског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат је ослобођен усменог испита из енглеског језика, тј. остварује максимални 

број поена за усмени испит. 

 

 

 



 

Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Немачки језик и књижевност 

 

1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

10 

2. Математика*  10* 

3. Општеобразовни предмет – Немачки језик 40 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из немачког језика  подржаном од стране МПНТР или међународном такмичењу, 

кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Руски језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

20 

2. Математика  10* 

3.  
Општеобразовни предмет – било који Страни 
језик са Листе општеобразовних предмета 

30 

*Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из страног језика (било ког) и из српског језика подржаном од стране МПНТР или 

међународном такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Француски језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

20 

2. Математика  10* 

3.  
Општеобразовни предмет – било који Страни 
језик са Листе општеобразовних предмета 

30 

*Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из страног језика (било ког) подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Шпански језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

20 

2. Математика  10* 

3.  
Општеобразовни предмет – било који Страни 
језик са Листе општеобразовних предмета 

30 

*Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из страног језика (било ког) подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Језик, књижевност и култура 

модул – Италијански језик и књижевност 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик и 
књижевност) 

20 

2. Математика  10* 

3.  
Општеобразовни предмет – било који Страни 
језик са Листе општеобразовних предмета 

30 

*Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из страног језика (било ког) подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат добија 10 поена или колико је потребно до 100 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм ОАС Енглески језик и књижевност са другом страном 

филологијом 

 
1. Оцене из средње школе 

 Назив вредновање (%) 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40 

 

2. Обавезни део опште матуре 

 Назив вредновање (%) 

1. 
Српски језик и књижевност (Матерњи језик 
и књижевност) 

10 

2. Математика*  10* 

3. Општеобразовни предмет – Енглески језик 30 

* Ученицима који су математику учили две године или мање, те су у обавезном делу државне 

матуре полагали неки други оопшеобразовни предмет уместо математике, вреднује се 

општеобразовни предмет којим су заменили математику. 

 

3. Додатне провере специфичних знања, вештина и способности 

 Назив 
обавезан 

(да/не) 
вредновање (%) 

1. 
Усмени испит из енглеског 

језика 
Да 

10 (минимални праг за 

положен пријемни испит 

2 поена) 

 

Вредновање такмичења: За освојено 1, 2. и 3. место током средње школе на Републичком 

такмичењу из Енглеског језика и књижевности  подржаном од стране МПНТР или међународном 

такмичењу, кандидат је ослобођен усменог испита из енглеског језика, тј. остварује максимални 

број поена за усмени испит. За остварено неко од прва три места на наведеним такмичењима из 

неког другог страног језика кандидат добија додатних 10 поена или колико је потребно до 100. 

 

 

 

 

 



 

 


