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ПРЕДЛОГ
На основу члана 42. тачка 29. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 186/15 - пречишћени текст), Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донео је

ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
за школску 2017/2018. годину
На основу дугогодишњег праћења и анализе уписа у прву годину студијских програма који
се реализују на факултетима Универзитета у Београду, Сенат доноси ПОЛИТИКУ УПИСА
СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ за школску 2017/2018. годину
(Политика уписа).
Документ је припремљен у складу са важећим законским прописима, одлукама
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Министарсво
просвете) и документима Универзитета у Београду (Универзитета), али је и усклађен са
реалном ситуацијом у којој наша институција остварује делатност.
Универзитет доноси политику уписа са циљем усаглашавања поступања и уједначенe
применe договорених процедура уписа студената у прву годину студијских програма, свих
врста и нивоа студија које се реализују на Универзитету у Београду и факултетима у
његовом саставу. Такође, овај документ има за циљ да правовремено и јасно информише
све заинтересоване особе о могућности, условима, критеријумима и начину уписа на
студијске програме које организујемо.
Универзитет ће за школску 2017/2018. годину расписати Конкурс за упис студената на све
врсте и нивое студија (Конкурс) најкасније до 1. маја 2017. године.
Конкурс ће бити расписан само за упис на акредитоване студијске програме.
Одлука о садржају Конкурса биће донета на седници Сената која је планирана за април
2017. године. Општи и додатни услови за конкурисање који важе за сваки појединачни
програм, као и прецизније дефинисане обавезе (нпр: полагање пријемног испита само у
случају значајно већег броја пријављених кандидата за студијски програм мастер
академских студија), мерила, критеријуми и поступања за рангирање пријављених
студената биће објављени у Конкурсу на сајту Универзитета. Сви елементи Конкурса
морају бити усаглашени са важећим актима Универзитета и факултета, а услови за упис и
мерила рангирања се не могу мењати после објављивања Конкурса.
На истој седници Сената, биће донета одлука о именовању Централне комисије за упис
на Универзитет у Београду за школску 2017/2018. године (Централна комисија).
Основни задатак Централне комисије је да прати спровођење уписа, усаглашеност
поступања са утврђеном политиком уписа, анализира податке и поднесе извештај о
реализацији уписа за 2017/2018. годину и обавља и друге послове које јој повери Сенат..
1. Студијски програми
Ради припреме документације, факултети треба да доставе податке о акредитованим
студијским програмима на које ће у школској 2017/2018. години уписивати студенте.

До објављивања Конкурса, факултети треба да се изјасне да ли студијске програме
почињу у зимском или летњем семестру школске 2017/2018. године. Уколико настава на
програму почиње у летњем семестру у конкурсу треба да буде јасно назначено да ли ће
се упис студената обавити у првом и другом уписном року или ће бити организован трећи
и четврти уписни рок у јануару и фебруару 2018. године.
Факултети могу, у припремном периоду, доставити и податке о студијским програмима
који су у поступку акредитације. Уколико одређени студијски програми добију уверење о
акредитацији после објављивања Конкурса, он ће бити допуњен. Такође, уколико
Комисија за акредитацију и проверу квалитета одобри проширење броја студената за
одређене студијске програме, подаци о проширењу ће бити унете у Конкурс уз сагласност
Централне комисије за упис на Универзитет у Београду и касније верификоване
одлуком Сената. Допуне Конкурса могуће су до почетка пријаве кандидата на Конкурс.
Заједнички студијски програми који се изводе у сарадњи са другим универзитетима
морају бити оглашени кроз посебан, заједнички оглас.
РОК: најкасније до 15. фебруара 2017. године

2. Број студената.
Предлог факултета и Већа за студије при универзитету, за упис студената у прву годину
студијских програма, треба да буде резултат процене потреба и стања на тржишту рада и
анализе података о упису и успеху кандатита у претходним школским годинама.
Број студената који се уписује на студијске програме треба да буде усклађен са подацима
из акредитације за рад за сваки студијски програм и не може бити већи.
Уколико је у току поступак проширења обима акредитације за неки студијски програм за
већи број студената, то треба да се назначи у загради.
Факултети могу предложити да се, у школској 2017/2018. години на неки студијски
програм, предвиди упис мањег броја студената у односу на податак из дозволе за рад.
Поред података о укупном броју студената који се предлаже за упис на сваки студијски
програм, факултети треба да доставе и предлог за број студената који ће бити
финансиран из буџета и број студената који ће се сами финансирати.
Предлог за број студената, по студијском програму, који ће бити финансирани из буџета
може да буде максимално једнак квоти одобреној акредитацијом.
Одлуку о броју студената који ће бити финансирани из буџета по студијском
програму/факултету доноси Влада Републике Србије.
РОК: најкасније до 15. фебруар 2017. године
3. Услови за упис.
Право уписа на студијске програме свих врста и нивоа студија које организује
Универзитет и факултети у његовом саставу у школској 2017/2018. години имају све
особе које су претходне нивое образовања завршили најкасније школске 2017/2018.
године, тачније најкасније 30. септембра 2017. године.
Право на упис студијског програма свих врста и нивоа који се реализују на Универзитету и
факултетима у његовом саставу имају само кандидати који се налазе на листи
пријављених кандидата, односно на ранг листама кандидата пријављених на
Универзитету. Сви пријављени кандидати морају и да буду рангирани после обављеног
пријемног испита, односно испита за проверу способности.
Особе које су у претходном периоду остварила право коришћења буџетских средстава
РС за студирање прве године студијског програма истог нивоа студија на који конкурише и
у школској 2017/2018. години, могу бити уписане на студијски програм, уколико остваре
право и буду рангиране у оквиру одобрених квота за тај студијски програм, али само као
студенти који се сами финансирају; и на ове студенте се касније примењују одредбе

Закона о високом образовању (уколико испуни услове, у каснијим годинама може да буде
финансиран из буџета).
Факултети су у обавези да доставе Универзитету прецизне услове уписа и друге
елементе који су саставни део текста конкурса за све студијске програме које реализују.
Ово се нарочито односи на додатне услове који важе за сваки појединачни програм.
Морају бити прецизније дефинисане обавезе (нпр: полагање пријемног испита само у
случају значајно већег броја пријављених кандидата за студијски програм мастер или
докторских академских студија), мерила, критеријуми и поступања за рангирање
пријављених студената, па ће и ови елементи бити објављени у Конкурсу на сајту
Универзитета.
Такође, на основу досадашњих искустава саветујемо Факултетима да у условима за упис
на студијске програме које организују јасно дефинишу међународна и национална
такмичења за средњошколце која ће бити признавана за додатно вредновање и/или
ослобађање од полагања појединих предмета на пријемном испиту.
За студијске програме чији је носилац Универзитет у Београду, елементе конкурса
обезбеђује Веће за студије при Универзитету.
РОК: најкасније до 10. април 2017. године.
Детаљни услови за упис, за објављивање Конкурса на сајту Универзитета,
најкасније до 25 априла 2017.
4. Укупне квоте студената.
У Конкурсу за упис студената за школску 2017/2018. годину укупне квоте подразумевају
следеће:
А) Студенти који су финансирани из буџета – одобрена квота (Утврђена Одлуком Владе
Републике Србије), уписују се:
*држављани Републике Србије
*припадници српске националности из суседних земаља (у складу са Упутством
Министарства просвете за спровођење уписа)
*кандидати пријављени кроз афирмативне мере Министарства просвете Републике
Србије у циљу проширења обухвата и доступности високог образовања за особе са
инвалидитетом и припаднике Ромске националне мењине.
*држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству
Б) Студенти који се сами финансирају – одобрена квота (Утврђена Одлуком Сената
Универзитета,
уписују се:
*држављани Републике Србије Србије, који нису рангирани у оквиру буџетске квоте
*припадници српске националности из суседних земаља који нису остварили право на
буџетски статус
* страни држављани
– ван квоте уписују се:
* студенти који се уписују без пријемног испита (Статут Универзитета у Београду)
Руководство факултета треба да одговорно процени оправданост уписа студената који се
уписују без пријемног испита, водећи рачуна о квалитету наставног процеса и о
границама толеранције из Упутства за припрему документације за акредитације.
Ц) Додатне квоте студената
1.У складу са Одлуком Владе Републике Србије, држављани Републике Србије који су
средњу школу завршили у иностранству у школској 2016/2017. години, пријављују се на
факултете и полажу пријемни испит у оквиру другог уписног рока, ако у тренутку предаје
докумената за први уписни рок не поседују одговарајућу документацију и нису започели
процес нострификације средњошколских исправа. Број студената који припадају овој
категорији утврђује Влада РС у оквиру Одлуке о броју студената који ће се финансирати
из буџета.

2. Стипендисти по пројектима Владе Републике Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе
у региону“
5. Кандидати који су завршили струковне студије имају право уписа на студијске
програме основних академских студија, у складу са Статутом Универзитета.
Ови кандидати се могу уписати на студијске програме академских студија које реализује
Универзитет, односно факултети у његовом саставу, по конкурсу за упис студената уз
полагање пријемног испита, уколико се рангирају у оквиру одобрене квоте за тај студијски
програм.
Након уписа студената високошколска установа врши процену испита положених на
студијском програму струковних студија, доноси одлуку о евентуалном признавању
испита, односно дела испита, и одређује које предмете и у ком обиму студент треба да
полаже на уписаном студијском програму.
Високошколска установа ће водити рачуна да својим одлукама о признавању испита не
изједначи струковну и академску врсту образовања.
Напомена: Уколико је диплома о завршеном студијском програму струковних студија
стечена ван територије Републике Србије признавање дипломе и положених испита се
обавља на Универзитету у складу са актима Универзитета у Београду.
6. Школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу треба да доставе одлуке Савета
Универзитета/факултета о висини школарине за сваки студијски програм свих врста и
нивоа студија који ће бити организовани у школској 2017/2018. години.
Препорука је да Савети факултета приликом доношења одлуке о висини школарине, за
појединачне студијске програме, евентуално увећање износа школарине утврде највише
за износ стопе инфлације у претходној години.
Универзитет ће, у складу са Законом, пре расписивања Конкурса доставити обједињене
податке о школаринама ресорном Министарству.
РОК: најкасније до 15. фебруара 2017. године.
7. Почетак наставе
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују крајње рокове за почетак наставе у
школској 2017/2018. години, и то:
* настава на студијским програмима основних струковних, основних академских и
интегрисаних академских студија почиње најкасније 2. октобра 2017. године;
* настава на студијским програмима специјалистичких струковних студија,
специјалистичких академских студија, мастер и докторских академских студија почиње
најкасније до 16. октобра 2017. године, осим уколико настава почиње у летњем семестру.
8. Спровођење Конкурса
Универзитет припрема и доставља факултетима Упутство за спровођење Конкурса.
Упутство је усклађено са стручним упутством Министарства просвете.
Приликом пријаве, кандидати треба да се изјасне уколико желе да користе права по
афирмативним акцијама и доставе документацију којом доказују припадност одређеној
популацији за коју се спроводи афирмативна акција. Детаљнији подаци о потребној
документацији и процедури биће назначени у Упутству за спровођење Конкурса.
Универзитет ће, ради правилног спровођења афирмативне акције, остварити сарадњу са
Националним саветом за Ромску националну мањину.
Такође, кроз сарадњу са Центром за студенте са хендикепом Универзитета у
Београду реализоваће се афирмативна акција уписа кандидата са хендикепом.

У оквиру Центра биће формирана радна група за стручну и консултативну помоћ. Радну
групу именује ректор. Радна група ће бити састављена од три члана (два члана из
Института за медицину рада Медицинског факултета у Београду и једног члана који је
наставник Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију). Овакав модел ће бити
примењен уколико Министарство не предложи другачији начин реализације наведене
афирмативне мере.
Стипендисти Владе Републике Србије у оквиру програма „Свет у Србији“ и „Србија за
Србе из региона“, уколико се ови програми буду реализовани у наредној школској години,
пријављују се и полажу пријемни испит у другом уписном року. Пре пријаве ови
кандидати су у обавези да приступе поступку признавања раније стечених диплома (у
иностранству) за потребе наставка образовања.
9. Календар спровођења Конкурса за упис студената у прву годину студија првог, другог
и трећег степена за школску 2017/2018. годину, на студијске програме чији су носиоци
Универзитет и факултети у његовом саставу.
Календар је усклађен са предлогом за крајње рокове за почетак наставе за студијске
програме различитих врста и нивоа студија.
Детаљни подаци о роковима и терминима ће бити дефинисани кроз Конкурс.
Упис на основне струковне студије, основне академске студије, интегрисане
академске студије
*Први (јунски) уписни рок
- 21. јун – 25. јун 2017 год. – пријава и пријем докумената;
- 26. јун – 2. јул 2017. год. – пријемни испити и провера способности;
- најкасније 3. јула 2017. год. до 16 часова – факултети објављују прелиминарне ранг
листе по студијском програму;
- најкасније до 10. јула 2017. год.– Универзитет објављује коначне ранг листе по
студијским програмима које су основ за упис;
- 10. – 14. јул 2017. год. – упис кандидата;
- 14. јул 2017. године до 16 часова – факултети достављају Универзитету број уписаних
студената по студијским програмима и број слободних места;
- најкасније 19. јул 2017. год. – седница Централне комисије за упис на којој ће бити
утврђена слободна места за други уписни рок.
*Други (септембарски) уписни рок
- 1 - 5. септембар 2017. год. - пријава и пријем докумената;
- 6 - 7. септембар 2017. год. - пријемни испити;
- најкасније 8. септембар 2017. год. до 12 часова – факултети објављују прелиминарне
ранг листе;
- најкасније 13. септембра 2017. год. у 12 часова - Универзитет објављује коначне ранг
листе по студијским програмима које су основ за упис;
- најкасније до 16. септембра 2016. год. – упис кандидата;
- најкасније до 18. септембра 2016. године - факултети достављају Универзитету број
уписаних студената по студијским програмима.
У оквиру другог уписног рока обавља се упис (предаја докумената, полагање пријемног
испита и упис уколико испуне законске услове) кадидата из пројекта Свет у Србији и
Србија за Србе из региона и држављана Републике Србије који су средњу школу
завршили у иностранству.
У оквиру другог уписног рока обавља се упис пријем докумената, провера и одобравање
уписа кандидата који се уписују без пријемног испита, а у складу са Статутом
Универзитета, уважавајући могућности факултета.

Упис на мастер академске, специјалистичке академске, докторске академске и
специјалистичке струковне студије
*Први уписни рок
Факултети у складу са захтевима појединачних студијских програма спроводе конкурс
односно, објављују листе пријављених, спроводе пријемни испит и проверу способности
уколико је предвиђено студијским програмом, утврђују рокове и спроводе поступке жалбе.
Факултети су дужни да омогуће:
- од 1. септембра до 5. октобра 2017. год.- пријава и пријем докумената;
- најкасније до 10. октобра 2017. год. у 12 часова – факултети објављују коначне ранг
листе и достављају Универзитету;
- најкасније до 11. октобра 2017. год. у 12 часова – Универзитет објављује коначне ранг
листе по студијским програмима које су основ за упис;
- најкасније до 14. октобра 2017. год. – упис кандидата;
- најкасније до 16. октобра 2017. године - факултети достављају Универзитету број
уписаних студената по студијским програмима и број слободних места.
*Други уписни рок
Уколико на неком од студијских програма буде слободних места, биће организован други
уписни рок који треба да буде завршен најкасније до 25. октобра 2017. године. Захтев за
организацију другог уписног рока одобрава Централна комисија, која о овоме обавештава
Сенат на првој редовној седници. Информације и детаљнији подаци, као и динамика
слања података о другом уписном року треба да буду објављене на сајту Универзитета и
факултета.
Упис кандидата се организује када Универзитет објави коначну ранг листу за студијски
програм, што јесте основ за упис.
10. Одложен почетак реализације наставе на студијском програму
Факултети могу предложити Сенату да, на неким од студијских програма за које се
расписује конкурс за упис, настава почне од летњег семестра. У случају када настава
почиње у летњем семестру, званична школска година 2017/2018 година почиње 1.
фебруара 2018. и завршава се 31. јануара 2019. године.
У том случају у Конкурсу ће бити посебно наведени овакви програми.
Трећи уписни рок за студијске програме свих врста и нивоа, а за које су се факултети и
Универзитет изјаснили да настава почиње у летњем семестру школске 2016/2017. године
биће организован у периоду 18 – 31. јануар 2018. године. Детаљни подаци о терминима
везаним за трећи уписни рок морају бити објављени на сајту факултета и Универзитета
најкасније до 31. децембра 2017. године.
Уколико на неком од студијских програма буде слободних места, четврти уписни рок ће
бити организован и треба да буде завршен најкасније до 13. фебруара 2018. године.
Захтев за организацију другог и четвртог уписног рока одобрава Централна комисија, која
о овоме обавештава Сенат на првој редовној седници. Информације и детаљнији подаци,
као и динамика слања података о другом и четвртом уписном року треба да буду
објављене на сајту Универзитета и факултета.
Упис кандидата се организује када Универзитет објави коначну ранг листу за студијски
програм, што јесте основ за упис.
11. Организација пријемног испита за студенте са инвалидитетом
У складу са препознатом друштвеном одговорношћу и афирмативним акцијама
Министарства, Универзитет ће предузети одређене мере како би било омогућено
кандидатима са инвалидитетом да пријемни испит полажу на начин прилагођен њиховим
могућностима, односно у њима доступном облику. Под тим се сматра другачија
организација полагања испита, а не редуковање садржаја тестова или измена питања.

Кандидати којима је потребно прилагођавање, у обавези су да писаним путем образложе
на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење
доставе приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.
Високошколска установа је у обавези да полагање пријемног испита прилагоди
кандидату.
Наведени су најчешћи облици прилагођавања уз могућност да ће се у пракси појави
потреба и за неким другим видом прилагођавања који није наведен.
1.
Тестови са увећаним фонтом слова у односу на стандардне тестове. Овај вид
прилагођавања најчешће захтевају кандидати са делимично оштећеним видом;
2.
Одређивање особе, од стране високошколске институције на којој кандидат
конкурише, која ће имати улогу асистента током полагања. То значи, да особа којој је
потребна подршка приликом попуњавања теста због потпуног оштећења вида или
немогућности писања и читања (дислексија, дисграфија, дискалкулија, слаба
покретљивост руку) може добити особу која ће то радити уместо ње. Асистент чита
кандидату на пријемном испиту тест и попуњава уместо њега.
3.
Више времена за полагање испита за особу која има поремећај концентрације
или отежано пише.
4.
Посебна просторија у којој ће кандидат полагати пријемни испит, када је то
неопходно.
За све додатне информације можете се обратити Центру за студенте са хендикепом
Универзитета у Београду на број 011 33 70 686.
12. Анализа уписа
Факултети су обавезни да Универзитету доставе податке (путем веб севиса) о свим
студентима уписаним у школску 2016/2017. годину по расписаном Конкурсу, по
студијским програмима за све врсте и нивое студија, податке о структури уписаних
студената и оствареним резултатима на пријемним или испитима провере способности и
то:
- Најкасније до 16. октобра 2017. године за студије првог нивоа;
- Најкасније до 27. новембра 2017. године за студије другог и трећег нивоа.
Најкасније до 1. децембра факултети су обавезни да Универзитету путем веб севиса
доставе податке о свим студентима уписаним у школску 2017/2018. годину.
На основу ових података, биће урађене одговарајуће анализе и Централна комисија ће
припремити извештај о упису. Извештај усваја Сенат.

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

