
 

На основу  члана 71. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 

Српске, број 73/10, 104/11, 84/12,108/13,44/15, 90/16, 5/17, 31/18 и 26/19 ), члана 54. 

Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Факултета физичког 

васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци,  на 10. сједници одржаној дана 

24.04.2019. године,  донијело је   

П Р А В И Л Н И К 

о упису кандидата на основни студиј 

Факултета физичког васпитања и спорта Универзитеат у Бањој Луци 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђује начин провођења пријемног испита и рангирања кандидата 

за упис у прву годину студија I циклуса. 

Правилником је обухваћен садржај пријемног испита, критеријум бодовања за провјеру 

способности и знања, критеријум бодовања успјеха у средњем образовању и коначно 

рангирање на листи за упис у прву годину основних студија I циклуса. 

Правилником се дефинише орган који спроводи пријемни испит, орган који спроводи упис 

у прву годину студија Факултета физичког васпитања и спорта (у даљем тексту Факултет) 

и заштита права кандидата. 

II ЗДРАВСТВЕНИ И ТЈЕЛЕСНИ СТАТУС 

Члан 2. 

За упис у прву годину основних студија I циклуса потребно је да кандидат донесе 

љекарско увјерење о томе да је ментално и тјелесно здрав и способан за полагање 

пријемног испита, похађање теоријске и практичне наставе, као и полагање испита на 

Факултету физичког васпитања и спорта.  
 

Потврду кандидату издаје Комисија надлежна за вршење љекарских прегледа у мјесту 

одакле долази кандидат (или у најближем мјесту које има адекватну здравствену установу 

која може издати такву потврду). 

Кандидат подноси љекарско увјерење, уз осталу документацију приликом пријаве на 

Конкурс за упис студената. Пријаве на конкурс предају се Студентској служби Факултета.  

 



III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 

Рангирање кандидата за упис у прву годину студија I циклуса студијски програм Општи-

наставнички и Спорт врши се на сљедећи начин: 

1. Резултат на испиту за провјеру способности и знања (максимално 50 бодова) и 

2. Успјех у средњешколском образовању – четири разреда (максимално 50 бодова). 

Пријемни испит садржи два дијела:  практични и писмени испит. Испит се полаже у 

једном дану. Прво се врши практична провјера способности и знања (два или један 

полигон), а након тога и тест опште информисаности о спорту. 

Максималан број бодова који кандидат може остварити на пријемном испиту је 100 

бодова. 

IV  ИСПИТ ЗА ПРОВЈЕРУ СПОСОБНОСТИ И ЗНАЊА 

Члан 4. 

Кандидат је обавезан полагати Испит за провјеру способности и знања (у даљем тексту 

Испит). 

1. Студијски програм Општи-наставнички 

Члан 5. 

Испит садржи писмену и практичну провјеру знања и способности и обухвата: 

1. Полиструктурални базични полигон – 15 бодова 

2. Полигон спортских игара – 15 бодова 

3. Тест опште информисаности из области спорта – 20 бодова 

Члан 6. 

1.1 Полиструктурални базични полигон садржи низ различитих препрека и моторичких 

задатака које кандидат треба да савлада тачно, сигурно, без пада. Овим полигоном 

се врши провјера способности.  

Члан 7. 

1.2 Полигон спортских игара садржи низ задатака којима се провјерава техника 

елемената одбојке, фудбала, рукомета и кошарке. Кандидат задатке треба да изврши 

сигурно и прецизно. 

 



Члан 8. 

1.3 Тест опште информисаности  из области спорта садржи 40 питања којима се 

провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова (познавање 

правила у различитим спортским гранама, такмичарских резултата, Олимпијских 

игара и томе слично). 

 

2. Студијски програм Спорт – департман Спортски тренер 

Члан 9. 

Испит садржи писмену и практичну провјеру знања и способности и обухвата: 

1. Полигон одређене гране спорта коју је кандидат изабрао (нпр. Тренер одбојке – 

полигон одбојке) – 30 бодова 

2. Тест опште информисаности  из области спорта – 20 бодова 

Члан 10. 

1.1 Полигон изабране гране спорта садржи низ задатака којима се провјерава ниво 

знања технике  елемената. Кандидат задатке треба да изврши сигурно и прецизно. 

Члан 11. 

1.2 Тест опште информисаности  из области спорта садржи 40 питања којима се 

провјерава информисаност   кандидата из области различитих спортова (познавање 

правила, такмичарских резултата, (познавање правила у различитим спортским 

гранама, такмичарских резултата, Олимпијских игара и томе слично). 

 

3. Студијски програм Спорт – департман Кондициони тренер 

Члан 12. 

Испит садржи писмену и практичну провјеру знања и способности и обухвата: 

1. Специфичан полигон кондиције – 30 бодова  

2. Тест опште информисаности  из области спорта – 20 бодова  

Члан 13. 

1.1 Специфичан полигон кондиције садржи низ различитих препрека и задатака које 

кандидат треба да савлада сигурно, без пада, у што краћем времену. Кандидат 

задатке треба да изврши сигурно и прецизно. 

 



Члан 14. 

   1.2 Тест опште информисаности  из области спорта садржи 40 питања којима се 

провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова (познавање 

правила, такмичарских резултата, (познавање правила у различитим спортским 

гранама, такмичарских резултата, (познавање правила у различитим спортским 

гранама, такмичарских резултата, Олимпијских игара и томе слично). 

4. Студијски програм Спорт – департман Спортска рекреација 

Члан 15. 

Испит садржи двије писмене провјере тј. обухвата: 

1. Тест о рекреацији  - 30 бодова 

2. Тест опште информисаности  из области спорта – 20 бодова 

Члан 16. 

1.1 Кандидат на тесту о рекреацији  одговара на питања познавања појмова о 

рекреацији, утицају вјежбања на здравље, рекреативних модела и сл. 

Члан 17. 

1.2 Тест опште информисаности  из области спорта садржи 40 питања којима се 

провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова (познавање 

правила, такмичарских резултата, (познавање правила у различитим спортским 

гранама, такмичарских резултата, Олимпијских игара и томе слично). 

 

5. Студијски програм Спорт – департман Менаџер у спорту 

Члан 18. 

Испит садржи двије писмене провјере тј. обухвата: 

1. Писмени рад на задану тему – 30 бодова 

2. Тест опште информисаности  из области спорта – 20 бодова 

Члан 19. 

1.2  Писмени рад на задану тему подразумијева да кандидат напише слободни састав. 

Понуђене су му три теме, од којих бира једну о којој пише. 

 

 



Члан 20. 

1.2 Тест опште информисаности  из области спорта садржи 40 питања којима се 

провјерава информисаност кандидата из области различитих спортова (познавање 

правила, такмичарских резултата, (познавање правила у различитим спортским 

гранама, такмичарских резултата, Олимпијских игара и томе слично). 

 

V  УСПЈЕХ У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 21. 

Кандидат се бодује за постигнути општи успјех у средњој школи. Под општим успјехом се 

подразумијева  укупан збир оцјена свих предмета од првог до четвртог разреда средње 

школе, који се дијели са укупним бројем предмета и множи са десет (10). Општи успјех се 

рачуна заокруживање на двије децимале. 

VI  РАНГИРАЊЕ 

Члан 22.  

Рангирање кандидата врши се након завршеног пријемног испита. Резултати успјеха из 

средњешколског образовања и резултати са пријемног испита се сабирају и прави се ранг 

листа на којој се налазе сви кандидати који су приступили пријемном испиту. Минималан 

број бодова који кандидати морају остварити на пријемном испиту износи 15 бодова. 

Испод црте се налазе кандидати који нису остварили минимални број бодова на пријемном 

испиту. 

Кандидати који су остварили успјех на пријемном испиту и налазе се у квоти примљених 

кандидата дужни су у предвиђеном року (назначен у Студентској служби) извршити упис 

у прву годину студија првог циклуса. Све информације око уписа кандидата могу се 

добити у Студентској служби. Упис кандидата врше запослени у Студентској служби. 

VII КОМИСИЈА 

Члан 23. 

Испит проводи Комисија за пријемни испит (у даљем тексту Комисија).  

Комисију именује декан коју чине наставници и сарадници у сталном радном односу на 

Факултету физичког васпитања и спорта.  

Комисија је обавезна по завршетку проведеног Испита доставити писмене резултате 

пријемног испита декану. 



VIII  ЗАШТИТА ПРАВА КАНДИДАТА 

Члан 24.  

Кандидат који сматра да редосљед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на 

начин предвиђен конкурсом, може поднијети приговор Центарлној комисији за упис у 

року од 48 часова од објављивања ранг листе на огласној табли Факултета. 

 

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора, и 

саопштава се подносиоцу приговора и објављује се на огласној табли Факултета.   

    IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 25. 

Комисија за пријем, може, у изузетним случајевима на захтјев кандидата за упис на први 

циклус, признати остварене резултате са пријемног испита са другог факултета 

Универзитета у Баоњј Луци у другом уписном року, уколико положени пријемни испит са 

другог факултета одговара методици пријемног испита Факултета физичког васпитања и 

спорта.  

Кандидат који је положио пријемни испит на другом Факултету, у обавези је да достави 

резултате са пријемног испита са другог факултета, уколико жели да оствари право 

наведено у ставу 1) овог члана.  

Уколико Комисија призна резултате пријемног испита, то ће констатовати у Записнику са 

пријемног испита.  

      Члан 26.  

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о упису кандидата у 

прву годину основних студија. 

      Члан 27.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објвљивања на огласној табли 

Факултета.  

           

Број: 11/1.548-2/19 од 24.04.2019. године        ДЕКАН 

                              Проф. др Борко Петровић 

 



 

 

 


