
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ 

НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

-Пречишћени текст- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бања Лука, 2020. године 

 



 

 

 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником одређују се услови уписа, поступак полагања пријемног испита, 

начин бодовања, поступак утврђивања редослиједа примљених кандидата и остала питања 

од значаја за упис на Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци. 

Члан 2. 

Пријем кандидата врши се на основу јавног конкурса који расписује Универзитет у 

Бањој Луци на основу Одлуке Владе Републике Српске о броју студената за упис на прву 

годину студија  првог циклуса.  

Текстом конкурса се дефинишу рокови за пријаву кандидата, термини полагања 

пријемног испита и рокови за упис примљених кандидата. 

Текст конкурса се објављује: 

• У средствима јавног информисања. 

• На интернет страницама Универзитета у Бањој Луци и Факултета 

безбједносних наука. 

Услови пријаве на конкурс за упис 

Члан 3. 

Право пријаве на конкурс имају кандидати који задовољавају опште и посебне 

услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Бањој Луци и 

интерним Правилницима Организационих јединица Универзитета. 

Члан 4. 

Општи услови које кандидат треба да испуни приликом конкурисања за упис у прву 

годину редовних и ванредних академских студија првог циклуса на Факултету 

безбједносних наука су: 

• Завршено четворогодишње средње образовање. 

• Укупан просјек свих оцјена изнад 2,60. 

Лица која су средње образовање стекла у иностранству (изузев Републике Србије) 

треба претходно да изврше нострификацију дипломе у Министарству просвјете и културе 

Републике Српске. 

Поступку нострификације из става 3. не подлијежу свједочанства или дипломе 

стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у 

образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (''Службени гласник 

Републике Српске'', број 79/05).  

 

 



 

 

Члан 5. 

Посебни услови које кандидат треба да испуни приликом конкурисања за упис у 

прву годину редовних и ванредних академских студија првог циклуса на Факултету 

безбједносних наука су: 

• Да испуњава опште или посебне здравствене и психолошке услове. 

• Да се против кандидата не води кривични поступак. 

 

Пријава на конкурс 

Члан 6. 

Кандидат приликом пријаве на конкурс прилаже сљедеће документе: 

• Свједочанства сва четири разреда средње школе (оригинал). 

• Диплому (оригинал). 

• Родни лист (оригинал). 

• Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита  

• Попуњен образац пријаве за упис на Факултет. 

• Љекарско увјерење са мишљењем психолога. 

• Увjерење да се не води кривични поступак. 

 

Пријемни испит 

Члан 7. 

Пријемни испит се састоји од: 

• Теста из српског језика и књижевности. 

• Теста из историје.  

• Теста моторичких способности. 

• Писменог рада на задану тему. 

• Диктата. 

 

 

Члан 8. 

На тесту из српског језика и књижевности кандидат може да оствари максимално 10 

(десет) бодова.  

На тесту из историје кандидат може да оствари максимално 10 (десет) бодова. 

На тесту из моторичких способности кандидат може да оствари максимално 20 

(двадесет) бодова. 

 Писмени рад и диктат се бодују максимално са по 5 (пет) бодова.  

 

 

 

 



 

 

Тест из српског језика и књижевности 

Члан 9. 

Тест из српског језика и књижевности се састоји од 10 (десет) питања. 

 Питања обухватају области српског језика и књижевности. 

 Питања могу садржавати понуђене одговоре или су формулисана на начин да се 

допуњавају. 

 Код питања које садржи понуђени одговор само један одговор се сматра тачним и на 

њега се одговара заокруживањем слова испред понуђеног одговора. Дозвољено је 

заокружити само један понуђен одговор.  

 Код питања која се допуњавају, тачним се сматра само онај писани или нумерички 

садржај који одговара садржају из литературе за спремање пријемног испита.  

 Тачан одговор на питање се бодује 1 (једним) бодом. 

 Тест се ради 20 (двадесет) минута. 

 

 Тест из историје 

Члан 9а 

Тест из историје се састоји од 10 (десет) питања. 

Питања обухватају област историје која се изучава у средњим школама. 

Свако питање садржи четири понуђена одговора од којих је само један тачан и на 

који се одговара заокруживањем слова испред одговора. Дозвољено је заокружити само 

један одговор.  

Тачан одговор на питање се бодује 1 (једним) бодом. 

 Тест се ради 20 (двадесет) минута.  

 

 

Тест моторичких способности 

Члан 10. 

Тест моторичких способности се састоји од седам тестова који су детаљно 

појашњени у Прилогу 1 који је саставни дио овог Правилника. 

Тестови се бодују скалом од 0 до 5 бодова, при чему кандидат може максимално да 

оствари 35 бодова.  

Остварен број бодова множи се са коефицијентом 0,57 чиме се добија укупан број 

остварених бодова. 

 

Писмени рад на задану тему 

Члан 11. 

Писмени рад на задану тему састоји се од есеја на једну од три понуђене теме. У раду 

се бодује општа граматичка и литерарна писменост. 

Писмени рад се пише 45 минута.  

Оцјену рада врши професор српскога језика и књижевности и то: 
 

Не задовољава   0 бодова, 

Задовољава    1 бод. 

Добар     2 бода. 



 

Врло добар    3 бода. 

Одличан    4 бода. 

Нарочито се истиче   5 бодова. 

 

Диктат  

Члан 12. 

 

Диктат се састоји из записивања текста по казивању поштовањем правила 

граматичке правилности.  

Оцјену диктата врши професор српског језика и књижевности и то: 

Не задовољава   0 бодова. 

Задовољава    1 бод. 

Добар     2 бода. 

Врло добар    3 бода. 

Одличан    4 бода. 

Нарочито се истиче   5 бодова. 

Диктат се ради 20 (двадесет) минута. 

 

 

Члан 13. 

Приликом полагања пријемног испита, кандидати су дужни уз себе имати 

идентификациони документ (лична карта или пасош). 

 

Члан 14. 

Пријемни испит полажу сви кандидати, независно од броја пријављених кандидата. 

Право на рангирање и упис стиче кандидат који је положио пријемни испит. 

Поступак утврђивања редослиједа примљених кандидата 

Члан 15. 

 Избор кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија обавља се према 

резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успјеху у средњој школи. 

 Максималан број бодова који каднидат може да оствари на пријемном испиту је 100 

(сто) и то: 50 (педесет) на основу успјеха у средњој школи и 50 (педесет) на основу 

пријемног испита. 

Под општим успјехом у средњој школи подразумјева се просјек свих оцјена 

помножен са бројем 10 (десет). Општи успјех у средљој школи рачуна се заокруживањем 

на двије децимале. 

Уколико кандидати остваре једнак број бодова, предност се даје оном кандидату који 

је остварио бољи резултат на пријемном испиту. 

 

 

 



 

Објављивање ранг листе и период жалбе 

Члан 16. 

 Прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници 

Факултета у терминима који буду одређени конкурсом. 

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право 

приговора у року од 48 часова од објављивања резултата на огласној табли  и интернет 

страници Факултета.  

Приговор се подноси у писаној форми студентској служби и насловљава се на декана 

Факултета. 

Декан рјешава приговор кандидата у року од 48 часова, при чему је донесена одлука 

коначна. 

Након завршетка периода за приговор на огласној табли и интернет страници 

Факултета објављује се коначна ранг листа примљених кандидата. 

 

Упис примљених кандидата 

Члан 17. 

 Кандидати који су остварили право на упис достављају у студентску службу 

Факултета: 

• Двије фотографије 5x6cm. 

• Доказе о уплаћеним трошковима студија. 

• Попуњене обрасце за упис студената: индекс, уписни лист, итд. (обрасци се 

преузимају у студентској служби Факултета). 

Завршне одредбе 

Члан 18. 

Студенти потписују уговор са Факултетом којим се ближе одређују права и обавезе 

уговорних страна. 

Члан 19. 

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, 

губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат. 
 

Члан 20. 

Прилог 1 је саставни дио Правилника. 
 

Члан 21. 

Правилник ће се примјењивати од школске 2017/2018. године и биће објављен на 

интернет страници Факултета. 

  



 

ПРИЛОГ 1 

ОПИС ТЕСТОВА 

ЗА ПРОЦЈЕНУ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

 

СКОК У ДАЉ ИЗ МЈЕСТА 

 

Инструменти: Татами струњаче, челична трака за мјерење. 

Задатак: Испитаник се одрази суножно са линије обиљежене на паркету и доскочи на 

струњачу што даље може. Обавезан је суножан доскок. Изводе се три скока, а неправилно 

изведени скокови се понављају. 

Оцјењивање: Мјери се дужина скока нормално на одразну линију. Вриједи најдужи скок 

измјерен у центиметрима. 

Напомена: Прије сваког скока испитаник намаже пете магнезијумом. Испитаник скаче бос, 

дупли одраз није дозвољен. Скок се изводи из суножног положаја стопала. Дозвољено је 

подизање на прсте прије скока. 

 

БРОЈ СКЛЕКОВА ЗА 10 СЕКУНДИ 
 

Инструменти: Струњача, штоперица са 1/10 секунди. 

 

Вријеме рада: 10 секунди. 

Задатак: Испитаник заузме положај упора на рукама тако да прстима ногу и дланова 

додирује подлогу. Тијело и руке заузимају положај правог угла. Из те позиције испитаник 

се спушта напрежући мишиће све док грудима не додирне под, а затим се поново подигне 

у првобитни положај. Наведену вјежбу испитаник ради најбрже што може. 

Оцјењивање: Оцјењује се број правилно изведених склекова у интервалу од 10 секунди. 

Напомена: Испитаник све вријеме држи испружено тијело. Тијело се не смије њихати 

напријед или назад при спуштању. Лактови при спуштању и подизању морају пролазити уз 

тијело. 

 

БРОЈ ПОДИЗАЊА ТРУПА ЗА 30 СЕКУНДИ 
 

Вријеме рада: 30 секунди. 

Инструменти: Струњача, штоперица са 1/10 секунди. 

Задатак: Испитаник лежи на леђима, на тлу (струњача), са ногама згрченим под углом од 

90 степени. Дланови су укрштени на потиљку са лактовима размакнутим у страну. Партнер 

му фиксира стопала. Испитаник изводи подизање трупа са засуком, наизмјенично у лијеву 

и десну страну што брже може, у интервалу од 30 секунди. При том мора дотаћи лактом 

супротно кољено. 

Оцјењивање: Оцјењује се број правилно изведених  дизања трупа у времену од 30 секунди. 

Напомена: Испитаник при повратку у почетни положај мора сваки пут са оба лакта дотаћи 

струњачу а да се при том не помаже одбијајући се од ње. 

 

ОКРЕТНОСТ СА ПАЛИЦОМ 
 

Инструменти: Струњаче, палица дужине 1m, штоперица са 1/10 секунди. 

Задатак: Испитаник стоји на средини струњаче држећи палицу за крајеве иза леђа и изводи 

задатак по стриктно утврђеном редослиједу радњи. На знак испитивача прелази преко 

палице напријед (прекораком или суножним одразом по избору), предручи са палицом, 



 

окрене се за 180 степени, сједне, легне (руке су овом приликом у предручењу косо на доље)  

провуче палицу испод кољена, дигне се (палица му је остала иза леђа) пређе или суножно 

прескочи палицу и стане мирно са палицом у предручењу. Тест се изводи три пута. 

Оцјењивање: Мјери се вријеме од знака „сад“ до става мирно са предручењем у 1/10 

секунде. Уписују се резултати сва три мјерења, а рачуна се најбоље постигнуто вријеме. 

Напомена: За све вријеме извођења задатка испитаник мора да објема рукама држи палицу. 

Уколико је испусти, задатак наставља од дијела у којем му је испала. 

 

КОЛУТ НАПРИЈЕД – КОЛУТ НАЗАД – ТРЧАЊЕ 
 

Инструменти: Двије струњаче, штоперица са 1/10 секунди. 

Задатак: Испитаник из чучећег упора (са почетка  струњаче) на знак мјериоца направи 

колут напријед до чучња, окреће се у чучњу за 180 степени и направи колут назад тако да 

дође до друге ивице струњаче. Уколико се колут заврши раније, произвољним начином се 

долази до краја струњаче. Након тога, испитаник трчи до краја са којег је стартовао, окреће 

се за 180 степени и трчи назад до супротног краја струњаче настојећи да га што прије 

додирне ногом. 

Оцјењивање: Оцјењује се вријеме од знака мјериоца до тренутка испитаниковог додира 

ногом руба струњаче, а тачност мјерења се креће на нивоу 0,1 секунде. 

Напомена: Испитаник при извођењу колута напријед и колута назад мора да држи оба 

длана на струњачи. 

 

ТАПИНГ РУКОМ ЗА 20 СЕКУНДИ 
 

Вријеме рада: 20 секунди. 

Инструменти: Сто на којем су учвршћене двије округле плоче пречника 20 цм, на 

међусобној удаљености од 60 цм, штоперица са 1/10 секунди. 

Задатак: Испитаник сједи за столом са слабијом руком постављеном на средину (између 

плоча), а јачом укрштено преко слабије на супротну плочу. На знак мјериоца, јачом руком 

брзо наизмјенично додирује час једну час другу плочу. 

Оцјењивање: Оцјењује се број исправно изведених циклуса. 

Напомена: Остварени резултат се исказује у бодовима при чему један бод подразумјева два 

додира (јачом руком додирнути једну и другу плочу) односно један циклус. Непотпун 

циклус се не бодује. 

 

КУПЕРОВ ТЕСТ ТРЧАЊА 12 МИНУТА 
 

Инструменти: Штоперица са 1/10 секунди, стаза од 400 метара, пиштаљка 

Задатак: Испитаници са циља, из високог старта крећу на знак пиштаљке, са циљем да 

претрче или преходају што више метара за 12 минута. 

Оцјењивање: Мјери се претрчана дужина у метрима 

Напомена: Испитаници не смију стати, сјести или лећи за вријеме трајања теста. 






