
 
 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ и ИНТЕГРИСАНЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

ГОДИНУ 

 

Упис без пријемног испита  

 
На студијски програм без пријемног испита може се уписати:  

 

1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог 

степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре 

доношења Закона о високом образовању;  

 

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.  

3. студент факултета у саставу Универзитета може уписати други студијски 

програм у оквиру истог или другог факултета у саставу Универзитета ако је на програму 

који студира остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским 

програмом који уписује;  

 

4. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, због незавршавања 

студија у року који је прописан Законом, због исписивања са студија или због 

неуписивања школске године, може се, на лични захтев, само још једном уписати на исти 

или сличан студијски програм ако је претходно положило све прописане испите на првој 

студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује 

факултет. 

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у 

одобрени број студената за одређени студијски програм.  

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма 

стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно 

ЕСП бодова доноси наставно-научно веће факултета односно Веће за студије при 

Универзитету  

  

Лице доставља:  

1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;  

2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да 

је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.  

 

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак 

признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.  

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.  


