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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 

 

На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 

88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - др.закони), члана 85 Статута Универзитета 

у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20),  

Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“, број 208/19 и 212/19) и Одлуке Сената 

Универзитета у Београду o расписивању конкурса за упис студената од 8. aприла 2020. 

године, Универзитет у Београду расписује обједињени  

 

 

КОНКУРС  

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ  

СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

Универзитет у Београду у  школској 2020/21. години уписује студенте у прву 

годину студијских програма специјалистичких струковних студија чији су носиоци 

факултети у саставу Универзитета у Београду. 

 

  

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 

Студијски програми специјалистичких струковних студија садрже обавезне и 

изборне предмете у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова. 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 

На студијске програме специјалистичких струковних студија могу се уписати 

кандидати који су завршили одговарајуће основне струковне или основне академске 

студије студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 180 ЕСПБ. 

Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању 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), имају такође право на упис на специјалистичке 

струковне студије. 

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних 

студијских  програма. 

 

 

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака 

права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје 

коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или 

етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или 

околности. 

 

 



 
 

2 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија 

утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и 

резултата постигнутих на пријемном испиту, ако се такав испит организује, а према 

мерилима утврђеним општим актом факултета. 

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ 
 

Факултети објављују листе пријављених кандидата, са подацима о бодовима на 

основу успеха из претходног нивоа образовања, на огласној табли и интернет страници, 

на које кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року који 

одреди факултет. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним 

нивоима образовања сматрају се коначним. 

Након пријемног испита, факултети објављују прелиминарну ранг листу за 

сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници 

факултета у року који је утврђен конкурсом.  

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје 

место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 

факултету.  

Жалба се подноси надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби 

у року од 24 сата од пријема жалбе.  

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану 

факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије факултета 

по жалби кандидата.  

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и 

одлуку доставља кандидату и комисији Факултета. 

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу 

свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки 

студијски програм и доставља je Универзитету. 

Универзитет објављује коначне ранг листе за сваки студијски програм на 

интернет страници Универзитета. 

Објављивање коначне ранг листе за студијски програм на сајту Универзитета 

основ је за упис кандидата. 

 

УПИС СТУДЕНАТА 

 

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је 

конкурсом предвиђен за упис.  

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА 

 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима 

као и домаћи држављанин.  

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом није другачије одређено. 

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси 

решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. 

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе: 

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; 

-да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи. 

http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
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УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ  

ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству 

може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране 

високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис 

конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови 

кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.  

 

 

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним 

могућностима факултета.  

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је 

потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом 

пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се 

обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686  

или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са 

хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар 

Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71. 
 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

 

Први уписни рок  

 

Пријављивање кандидата на студијске програме специјалистичких струковних  

студија обавиће се у периоду до 5. октобра 2020. године (најраније 1. септембра, а 

најкасније 5. октобра) у складу са распоредом факултета, односно Универзитета.  

- најкасније до 10. октобра у 12 часова – факултети објављују коначне ранг листе 

и достављају Универзитету 

- најкасније до 11. октобра у 12 часова – Универзитет објављује коначне ранг 

листе по студијским програмима које су основ за упис 

- најкасније до 14. октобра – упис кандидата 

- најкасније до 15. октобра 2020. године - факултети достављају Универзитету 

број уписаних студената по студијским програмима и број слободних места. 

 

Други уписни рок  

 

Пријављивање кандидата на студијске програме  специјалистичих струковних 

студија обавиће се у периоду од 15. до 17. октобра 2020. године у складу са 

распоредом факултета, односно Универзитета.    

- најкасније до 21. октобра у 16 часова – факултети објављују коначне ранг листе 

и достављају Универзитету   

- најкасније до 22. октобра у 10 часова – Универзитет објављује коначне ранг 

листе по студијским програмима које су основ за упис 

http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
mailto:ljupka@adsyu.org
http://ucsh.rect.bg.ac.rs/
http://ucsh.rect.bg.ac.rs/
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- најкасније до 23. октобра – упис кандидата 

- најкасније до 24. октобра - факултети достављају Универзитету број уписаних 

студената по студијским програмима и број слободних места. 

 

Кандидати подносе пријаве на конкурс преко студентских служби факултета на 

којима се студијски програм изводи. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална 

документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:  

 

1. диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском 

програму основних струковних (или академских) студија; 

2. решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је 

поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који 

имају страну високошколску исправу); 

3. доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве 

 

 

Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу 

извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за 

упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу 

података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких 

података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. 

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се 

исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване 

високошколске установе за акредитовани студијски програм. 

Кандидат који је завршио студије 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) 

уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним 

испитима. 

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о 

дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од 

годину дана, достави факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о 

завршеном претходном степену високог образовања. 

Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се 

кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико 

утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима,  кандидат нема право на 

упис. 

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену 

студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са 

Законом. 

За трошкове које факултет/Универзитет има  у вези са спровођењем конкурса, 

кандидати плаћају накнаду на жиро-рачун факултета/Универзитета, у износу који 

одреди факултет/Универзитет. 

 

Кандидати који стекну право на упис подносе: 

 

 - оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,  

http://bg.ac.rs/files/sr/upis/IZJAVA_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2020.docx
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- извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља 

по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане 

који су у обавези да овај документ доставе), 

- попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана 

верзија се потписана предаје на факултету), 

- индекс (уколико факултет не обезбеђује индексе), 

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm, 

- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа (aко је предвиђена накнада), 

- доказ о уплати  школарине (или дела школарине) за самофинансирајуће 

студенте, 

- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере, 

- по потреби и друге доказе. 

 

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, 

неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне 

високошколске исправе. 

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном 

року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према 

утврђеном редоследу. 

 

 

НАПОМЕНА:   
Универзитет у Београду задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све 

евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у 

Београду и одговарајућих факултета. Све детаљне информације се налазе на 

сајтовима факултета. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Б е о г р а д  

Студентски трг 1  

Сектор за студије и науку Универзитета 

 

e-mail: upis@rect.bg.ac.rs  

mailto:upis@rect.bg.ac.rs

