
 
 

На основу члана 97. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“, број 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43. тачка 29. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. децембра 2019. године, доноси  

 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА  

НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Члан 1.  

У Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у 
Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 208/19), у члану 5. став 1. после 
речи ''држављанин'' уместо запете ставља се тачка и бришу се речи: ''ако се призна 
стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са Законом и 
општим актом Универзитета.'' 

Члан 2.  

У члану 6. став 1.  после броја 4. бришу се речи: ''и 5.''.  

 
Члан 3.  

У члану 16. став 2. се брише. 

 
Члан 4.  

После члана 16. додаје се нови члан 16а који гласи: 

 ''Упис лица са академским звањем магистар наука на докторске студије 

                                                   Члан 16а 
Лице које је стекло академски назив магистар наука по прописима који су 

важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16), остварује право на упис на студијски програм докторских 
студија, у истој или сродној научној области, ако се пријавило на конкурс и уколико се 
налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис, под условима и на 
начин утврђен чланом 16. овог правилника. 

Лицу из става 1. овог члана, може се, на лични захтев, признати део садржаја 
наставног плана магистарских студија, уз могућност одређивања савладавања 
допунских обавеза. 

Одлуку о признавању доноси наставно-научно веће факултета, односно Веће за 
студије при  Универзитету, на начин и по поступку утврђеним општим актима 
Универзитета и факултета. 



Лице из става 1. овог члана мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова на 
студијском програму докторских студија на који је уписано, а који се односе на 
истраживање, израду и одбрану докторске дисертације. 

Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број школских 
година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност 
продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 4. 
Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену потребном за 
остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.'' 

 
Члан 5.  

У члану 17. став 2. после речи ''програм'' ставља се тачка и бришу се речи: ''и 
може му бити признато највише 90 ЕСПБ бодова.'' 

После става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе: 
''Лице из става 1. овог члана мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова на 

студијском програму докторских студија на који је уписано, а који се односе на 
истраживање, израду и одбрану докторске дисертације. 

Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број школских 
година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност 
продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 4. 
Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену потребном за 
остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.'' 
 

Члан 6.  

У члану 23. став 2. после речи „поступак“ додају се речи: ''признавања стране 
школске, односно високошколске исправе''. 

 
Члан 7.  

После члана 29. додаје се нови члан 29а који гласи: 

''Рангирање студената за упис у наредну школску годину 

                                                      Члан 29а 

Приликом уписа сваке школске године, студенти се на основу Закона и Статута 
Универзитета рангирају за буџетско финансирање. 

Рангирање студената за упис у наредну школску годину обухвата студенте који 
су уписани исте школске године на исти студијски програм, а врши се на основу 
постигнутог успеха у претходним школским годинама. 

На основу става 1. овог члана рангирају се студенти који су у текућој школској 
години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова.  

Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној средњој оцени (ПСО) 
која се рачуна на следећи начин: 
 
 

ПСО =
∑  ( Број ЕСПБ бодова које носи предмет ∗ Оцена на предмету)

𝑁𝑁 ∗ 60
 



 
где N представља број година студирања од тренутка уписа, док сума обухвата све 
предмете које је студент положио.  

Факултет може да, у зависности од испитног рока у коме је студент положио 
испит, оцену на предмету помножи корекционим фактором на начин утврђен актом 
Факултета.'' 

 
Члан  8.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику 
Универзитета у Београду“.  

  

 

        ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА  
                     Р е к т о р к а 
                                                
                      Проф. др Иванка Поповић 
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