
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                         Београд, 02. септембар 2016. год 
Б е о г р а д                  06 Број:                                                                            
Студентски трг 1                ЈКЈ/ 
 
 
На основу члана 52. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћен текст), Веће за студије при Универзитету на својој седници 
од_____________________, једногласно доноси следећу 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Студентима мастер академских студија који су у школској 2014/2015. години уписани на студије, 
престаје статус студента на  студијама 30.09.2016. године у складу са чланом 94. Закона о високом 
образовању, осим у случају када им је на лични захтев Веће за студије при Универзитету одобрило 
продужетак рока за завршетак студија, а у складу са чланом 92. Статута Универзитета у Београду. 
 
2. Студентима мастер академских студија који су у школској 2012/2013. години уписани на студије, 
престаје статус студента на  студијама 30.09.2016. године у складу са чланом 94. Закона о високом 
образовању, осим у случају када им је на лични захтев Веће за студије при Универзитету одобрило 
продужетак рока за завршетак студија, а у складу са чланом 92. Статута Универзитета у Београду. 
 
Студенти из става 1. и 2. ове одлуке имају право да се упишу на исти или сличан студијски програм, 
без полагања пријемног испита, на лични захтев, уз признавање положених испита, а у складу са 
чланом 89б. Статута Универзитета и овом Одлуком.  
 
Студент коме се одобри упис у складу са овом Oдлуком има право да:  

• заврши студије по студијском програму по коме је студирао у школској 2015/2016. години; 
• преостале испите полаже у редовним испитним роковима 
• ове студије заврши у школској 2016/2017. години. 

Студент коме се одобри упис у складу са овом Одлуком може да студира као самофинансирајући  
студента до краја студија. 
Студент може да се упише на студије у складу са овом Одлуком само једанпут. 
Упис ових студената обавиће се у терминима који ће бити накнадно одређени и објављени а пре 
почетка наставе на студијском програму. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К  
          ВЕЋА ЗА СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ  
                        
 
                         Проф. др Живослав Тешић 
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О Д Л У К У 
 

 
 

1. Студенти мастер академских студија који су уписани на једногодишњи мастер програм, а 
сада уписују другу годину студирања,  односно који су уписани на двогодишњи програм а 
сада уписују трећу или четврти годину студирања пријављивање предмета за који су раније 
извршене предиспитне обавезе плаћају  33% укупне вредности преосталих ЕСПБ.  

 
2. Уколико је до стицања дипломе преостала само одбрана мастер рада, односно на Већу за 

студије при Универзитету усвојен предлог пријаве теме мастер рада, неће се наплаћивати 
школарина. 
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