УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија
Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs

Београд, 21. јун 2017. године
06-01 Број:

На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15- пречишћен
текст и 189/16), члана 27. став 2. Пословника Сената Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07, 157/10), а на предлог
Универзитетске комисије за упис за школску 2017/2018. годину, Сенат
Универзитета у Београду на седници одржаној 21. јуна 2017. године доноси

З А К ЉУЧ А К
Приликом спровођења Конкурса за упис студената за школску 2017/2018.
годину, на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу,
примењиваће се следећа правила за наведене категорије кандидата:

1. Упис кандидата који су завршили International Baccaleurate Diploma
Programme у школској 2016/2017 години
a. Ови кандидати се пријављују и уписују у другом уписном року на
оглашена слободна места.
b. Могу се пријавити са потврдом Министарства да су поднели
средњошколска документа на нострификацију. Приликом пријаве
подносе тражена документа и копије сведочанстава из прва два
разреда средње школе и копију ИБ дипломе
c. Ако су наши држављани могу да конкуришу за посебна буџетска
места која су одређена Одлуком Владе Републике Србије за наше
држављане који су средњу школу завршили у иностранству
d. Успех из средње школе се за ове кандидате утврђује на следећи
начин:
• Просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује
минимално 8 а максимално 20 бодова (збир просечних оцена
помножен са 2)
• Успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20
бодова. Сведочаноство о ИБ матури издаје се ученику само

ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална
збирна оцена износи 45. Ако на ове вредности применимо
принцип вредновања сведочанстава наших средњих школа,
збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45
одговара 20 бодова. Формула за израчунавање
• Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) ×
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Кандидати који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme пре
школске 2016/2017 године, морају да имају нострификовану диплому и тада
остварују право уписа већ у првом уписном року, као и сви други кандидати
(наши и страни држављани). Вредновање успеха у средњој школи се врши по
претходно предложеној фпрмули.

2. Упис кандидата из Републике Српске
a. Ови кандидати се уписују као наши држављани и њихова документа
не подлежу поступку нострификације. Ови кандидати не могу да
конкуришу на додатна места које је Влада Р Србије определила као
буџетска места за упис у другом уписном року за наше држављане
који су средњу школу завршили у иностранству.
b. Ако су ови кандидати завршили International Baccaleurate Diploma
Programme у Републици Српској неопходно је да се обави
нострификација и поступа се на начин описан у тачки 1.

3. Упис кандидата из земаља из окружења који неће добити
средњошколска документа до истека рока за пријаву у првом уписном
року
a. Све кандидате који не могу да приложе сведочанства из четири
разреда средње школе и потврду Министарства да су започели
поступак нострификације упућивати да се пријаве у другом уписном
року на слободна места. Оваква одлука је донета због немогућности
рангирања кандидата на начин који омогућава равноправност.

4. Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила
a. Како Стручним упутством нису наведени услови евентуалне
позитивне дискриминације ових кандидата (због немогућности
прибављња свих потребних докумената, евентуалне помоћи за
измиривање школарине или сл.) уколико се пријаве за упис поступа
се у складу са Конкурсом и неопходно је да приложе сва тражена
документа.

5. Упис кандидата применом афирмативних мера
a. Упис ових кандидата обавиће се на исти начин као и претходне две
школске године.

b. Факултети проверавају документацију кандидата који желе да
користе афирметивну меру уписа припадника Ромске националне
мањине и утврђују право кандидата да буду укључени у ову
категорију.
c. Радна група за процену документације кандидата који су
пријављени за упис по афирмативној мери за упис лица са
инвалидитетом ће заседати у петак, 23. јуна 2017. у 13 часова
(факултети треба да доставе документацију кандидата у ректорат
најкасније до петка до 11 часова). Други састанак Радне групе биће
одржан у понедељак, 26. јуна 2017. године у 13 часова (факултети
треба да доставе документацију кандидата у ректорат најкасније до
понедељка до 11 часова). Деканима факултета ће бити прослеђени
записници са састанка радне групе са стручном препоруком. На
основу ове препоруке, декани доносе финалну одлуку да ли
кандидати остварују право да буду укључени у ову категорију.
d. Радна група може да тражи допуну документације од кандидата
пријављених за упис по афирмативној мери за лица са
инвалидитетом. Контакт ће бити остварен преко Универзитетског
Центра за студентне са хендикепом.
e. Кандидати могу да се жале на предлог одлуке Ресорне комисије и
одлуку декана. Жалбу достављају факултету, а факултет прослеђује
Радној групи.

6. Уписа кандидата на докторске студије
Законом је прописано да су лица која су стекла диплому основних студија
по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању, у
правима изједначена са садашњим носиоцима мастер дипломе. На основу
оваквог статуса они имају право да конкуришу за упис на студијаке
програме докторских академских студија и уколико буду рангирани у
оквиру одобрених квота за студијски програм, они могу да буду уписани на
докторске студије. Начин рангирања кандидата је утврђен Правилником о
докторским студијама Универзитета у Београду и условима уписа
дефинисаним за сваки појединачни студијски програм.

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

