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На основу члана 159. став 7. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12 и 172/13), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна 
питања дана 24.12.2013. године, а на предлог Сената Универзитета од 
22. јануара 2014. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 
28.2.2014. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНаМа И ДОПУНаМа статУта  

УНИвЕРЗИтЕта У БЕОГРаДУ 

Члан 1.

У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), члан 85. 
се брише.

Члан 2.

После члана 89. додају се чл. 89а и 89б који гласе:

„посебни	случајеви	уписа	на	студијски	програм

Члан 89а
(1) На студијски програм основних академских студија може се 

без пријемног испита уписати:
 1) лице које има стечено високо образовање на академским 

студијама првог степена, као и лице које је завршило 
основне студије по прописима који су важили до ступања 
на снагу Закона;

 2) студент другог универзитета, односно друге високошколске 
установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова 
на студијском програму академских студија на другом 
универзитету, односно на другој високошколској установи 
под условима које прописује факултет, односно Универзитет.

(2) Студент факултета у саставу Универзитета може прећи са 
једног на други студијски програм у оквиру истог факултета или 
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другог факултета у саставу Универзитета ако је остварио најмање 60 
ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом.

(3) Лице из ст. 1. овог члана може се уписати само као 
самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената 
за одређени студијски програм.

(4) Наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије 
при Универзитету одлучују о признавању положених испита.

(5) Студент другог универзитета, односно друге самосталне 
високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно 
на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до 
окончања студијског програма на високошколској установи на којој је 
уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Члан 89б
(1) Лице коме је престао статус студента у случајевима из члана 

92. ст. 1. и ст. 6. тач. 2. и 3 овог статута, факултет, односно Универзитет 
може, без пријемног испита, на лични захтев, само још једном уписати 
на исти или сличан студијски програм, под следећим условима:

– ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском 
програму првог степена, односно на интегрисаним студијама из члана 
83. ст. 5. и 6. овог статута, на студијском програму другог степена у 
обиму од 120 ЕСПБ бодова и на студијском програму трећег степена;

– ако је остварило најмање 30 ЕСПБ бодова на студијском 
програму другог степена у обиму од 60 ЕСПБ бодова.

(2) Ближи услови уписа лица из става 1. овог члана уређују се 
општим актом факултета, односно Универзитета.

(3) Лице из става 1. овог члана може поднети захтев факултету, 
односно Универзитету у роковима одређеним конкурсом за упис 
студената који расписује Универзитет. 

(4) О поднетом захтеву одлучује декан, односно ректор.
(5) Наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије 

при Универзитету одлучују о признавању положених испита.
(6) Декан, односно ректор доноси решење о упису на студијски 

програм које садржи и следеће податке:
– број признатих ЕСПБ бодова
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– дужину трајања студија
– статус самофинансирајућег студента.
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број 

остварених ЕСПБ бодова на студијском програму. 
(7) Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је 

двоструки број школских година преосталих за реализацију овако 
уписаног студијског програма, односно једна школска година на 
студијским програмима другог степена у обиму од 60 ЕСПБ бодова, уз 
могућност продужења рока за завршетак студија у складу са чланом 
92. Статута Универзитета. 

(8) Лице из ст. 1. овог члана може се уписати само као 
самофинансирајући студент и задржава овај статус до краја студија и 
не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.“

Члан 3.

У члану 92. став 4. мења се и гласи:
„(4) Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из ст. 

1. и 2. овог члана, може продужити рок за завршетак студија за два 
семестра:

 1) ако му на дан истека рока из ст. 1. и 2. овог члана остаје 
неостварених највише 15 ЕСПБ бодова потребних за 
завршетак студија;

 2) ако је у току трајања студија започео и завршио други 
одобрени, односно акредитовани студијски програм, 
на истом или на вишем степену, на Универзитету или 
на другом акредитованом универзитету, у земљи или у 
иностранству.“

После става 4. додају се нови ст. 4а и 4б који гласе:
„(4а) Општим актом факултета, односно Универзитета могу се 

прописати и други услови, поред услова из става 4. овог члана, за 
продужење рока за завршетак студија.

(4б) Студенту на студијском програму трећег степена коме је дата 
сагласност на предлог теме докторске дисертације и који је искористио 
право из става 4. овог члана, може се, на лични захтев, продужити рок 
за завршетак студија и за још годину дана, уколико ментор предложи 
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и оцени да студент може за то време да заврши студије, о чему одлуку 
доноси наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије при 
Универзитету.“

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 28. фебруар 2014. године; Број: 06-810/4-14)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.


