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Peny6:rnrca Cp6uja
VHunepaurer y Beorpagy
EroHonrcxu $arynrer
Bpoj:]StG[1

.) t n.-^
AaryM: r,l li:ilLiji
Eeorpa4

Ha ocHony r{JraHa I47. Craryra EroHolrcror Saxyrrera y Eeorpa4y, HacraeHo-Hayr{Ho

nehe @aryrrera, Ha ceAHVIlI4 o4pNauoj 23.09.2009. roAuHe, goHelo je

IIPABI4NHIIK O NOTIYHI4
TIPABIIJIHI4KA O TIPABPIJIIIMA OCHOBHI,IX II

AI4TIJIOMCKI{X AKAAEMCKI4X CTYAI4JA

r{nan 1.

V flpaerzlHr4Ky o [paBr4nr4Ma ocHoBHprx r4 Ar4r]JIoMcKtIX aKaAeMcKI4x cryAuja 6poj

303411 ot 16.09.2008. roAune, rtocJle r{naHa 25. rcrcie ce HoBII qrrar25a roju rlacu:

<<Htalr25a
I4sy:erHo oA oApeAa6a l,rra*a 88. cr. 1-4. 3aroHa o BLIcoKou o6pasoBaFLy,

cryAeHTr4 xojra cy yntrcal'r Ha ocHoBHe cryAlrje Ha Bl4coKorurcolcroj ycraHoBl4 rIocJIe

crynarra Ha cHary 3anoHa, a 3aKJbyqeHo ca ynncoM y [pBy roAI{Hy ocHoBHI4x crylwja
rxKoJrcKe 200912010. foAuHe, :a4pxanajy craryc cryAeHra xojra ce Qunaucrapa u:
6yuera, oAHocHo Hacraerajy cryauje y crarycy cryAeHra xojra ce Suuancrapa u:
6yuera:

1) aKo cy y ruxo.ncroj 200712008. foAr4HI4 ocrBapl4nl4 uajuarre 42F.C|IB 6ona;

2) aKo y rrrKoncxoj200812009. rolranr4 ocrBape najnaa*e 48 ECIIE 6o4oea;

3) aKo y IIIKon cxoj 200912010. rolnHl4 ocrBape uajnrame 54 ECIIE 6oaa.

CryAeur v3 craBa l. oeor rrJraHa xojn ce cau Quuaucvpa, :nacranrsa cry4raje y

crarycy cryAeHTa rojr,r ce SrauaHcrapa us 6yuera, rIoA ycnoBl4Ma x3 craBa 1. raura l) -
3) onor qJraHa, aKo ce paHrprpa y oKBr4py yKynHor 6poja cryAeHara ur.rje ce cry4uje

Qr4HaHcr'rpaJy u3 oyuera.
PaHrnpame cryAeHara vr3 craBa 2. oBor

orcro6apcrof I4crIHTHor poKa, Ha ocHoBy:

1) ocrBapeHor 6poja 6o4oea,

qiraHa ce BpIxH HaKoH l{CTeKa

2) rpocer{He oueHe Ha krctrurr4Ma v3 rrpeAMera rexyhe foAI4He cryAltjcror
IIpofpaMa,

3) BpeMeHcKof nepuoAa 3aBplrIerKa fiperxoAHt{x roAI4Ha crynr4Ja.

CryAeHru r,r3 craBa I. u2. oBof qJraHa Mory 3aApll(arl4 craryc cryAeHTa roju ce

$r.rHancnpa u: 6ygera naj4yxe:
1) roAr.rHy AaHa rro r4creKy peAoBHof rpajama cryAl{pama * aKo ay yfivcaHlr y npBy

foArrHy ocHoBHr.rx cryguja rrKorrcKe 200612007. roAI4He, oAHocHo 200712008.

foA14He;

2) [Iecr MeceI1H lro I,IcreKy peAoBHor rpajarra cryAuja - aKo cy ytrvcaHvl y npBy

roAr4Hy ooHoBHr4x cryluja rrKoJrcKe 200812009. foAHHe, oAHocHo 200912010.

fonl4He.)
Htau2.

Onaj flpanunHlrK cryna Ha cHary ocMor AaHa oA

ra6tu (Dany,rrera.
ofnacHoJ



Peny6nuxa Cp6uja
VHueepsurer y Eeorpa4y
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Ha ocHoey r{JraHa 147. Craryra Erosorrcxor $arynrera, HacraBHo-HayqHo eehe

Erouoprcxor Saxy:rrera, Ha certnr14 oApx(aHoj 09.12.2009. roArase, goHe,ro je

IIPABI4;'IHI{K
O II3MEHAMA I,I AOIIYHAMA TIPABI4THI4KA

o rrpABI4 JII4M A O C H O BHL4X r4 Arrrln O M C Kr4X AKME M C KI,IX C TyAI4JA

t{nau 1.

V flpanunuuKy o npaBr4nr4Ma ocHoBHrrx 14 AI4nnoMcKI4x aKaAeMcxrax cry4r.rja 6p.

304311 ot 16.09.2008. roAune u flpanurur4Ky o r43MeHaMa r{ AoryHaMa npaBI4JrHHKa o

npaBr4nr{Ma ocHoBHHX H Ar{nnoMcKHX aKaAeMcr<rzx cry4nja 6p. 362611 o124.09.2009.
roAr4He nocre qJraHa 24. gopje ce HoBI4 'rraa24a xoju rlacu:

<<Htag24a
Cry4eHr ocHoBHr{x aKaAeMcKr4x crygLia rojra ce Qr.rHaHcrapa hs 6yqera

onpe4ersyje ce 3a oHoJrr{Ko rrpeAMera r43 cryAujcxor rporpaMa r.rs o4pelenof MoAyna,

KoJ'rr4Ko je norpe6Ho Aa ce ocrBapl4 uajrraau,e 60 ECilE 6o4oea, a uajnume 90 ECIIB
6oAoea.

CryAeHr ocHoBHr{x aKaAeMcKr4x cry4nja rcoju ce can,r SuHaHcI4pa orpeAersyje ce

3a oHoJrr4Ko npeAMera n3 cryAr.rjcr<or flporpaMa r.rs o4pefeHof MoAyna rcolurco je
norpe6Ho Aa ocrBapH Hajname 37 ECilE 6ogoea, a uajeuue 90 ECilB 6oAoea.).

9.nalg.2.

V vlaHy 26.y craBy 1. y npnou v rpehelr peAy I43a peql4: (Moxe)), peq:

<<np njayuru> :aue rryj e c e pe.rj y : (ytll4carl4 ).
Cras 2. Merba ce u rJtacr4:

<flpn ra:6opy rpeAMera, cryAeHT Mopa usa6paru cee o6asesHe npeAMere I43

nperxor,Hl4x foAI4Ha cryluja roje HLrje iloilolrl4o, Kao v cBe rlpeAMere r<oj ra

npegcranrajy ycnoB 3a nonararr,e 6ulo rcor r.rsa6paHor IIpeAMera, a rcoje nperxogHo neh

uuje noloxuo.>.
9nan 3.

Onaj npaeranHnK cryna Ha cHary ocMor AaHa oA gaua o6janJ'bI4BaILa Ha orlacuoj
ra6nu @axylrera.
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Peny6mrrca Cp6uja
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Ha ocuoey qJraHa 147. Craryra Exosonacrcor $axynrera Beorpaay, HacraBHo-Hayr{Ho
rehe (Daxynrera, Ha ceAHr.rrlr4 ogpNanoj 24.I0.2012. roAuHe,4oueno je

TIPABI{JIHIIK O I{3MEHAMA II AOIIYHAMA TIPABI4JIHI4KA O
IIPAB I,IJIIIMA O CH OBHIIX I{ AI,ITIJIOMCKIIX AKANEMC KI4X C TYAI4JA

r{nan 1.

Y flpaennul{Ky o ilpaBnnuMa ocHoBH}.rx 14 Ar4rJroMcKrdx aKaAeMcrcux cry4raja 6p.303411
oa 16.09.2008. roAuse, 362611 ot24.09.2009. roAuue n 532411 ot 17,12.2009. roAr4He.
y HacnoBy llpaeululrr<a peq: ((AuflnoMcKr4x) 3aMeFbyje ce peujy: (Macrep)).

{talg.2.
V vnaHy 1. pev: ((Ar4rrJroMcKr4x) 3aMerbyje ce peujy: (Macrep)).

9,raH 3.

Hm;r 25. MerLa ce v .rracv:
Htalr25.

CryAeHr rojrz y rer<yhoj urxorcrcoj roAr4Hr4 ocrBapu 60 ECIIE 6oAoea r4Ma npaBo Aa
ce y HapeAnoj urrcolcroj ro4uHu SraHaHcrapa as 6ygera aKo ce paHrr4pa y oKBr{py
yKynHor 6poja cryAeHara vzje ce wyauje (frzHanczpajy us 6yuera.
PaHrupame cryAeHara vB craBa 1. oeor ruraHa o6yxeara cryAeHTe yrrr4caHe r4cre
rIIKoJrcKe foAr.rHe Ha o4pefeur.r crylrajcxr4 rrpofpaM, a Bptnv ce no,ra:ehpr oA 6poja
ocrBapeHl4x ECIIB 6oAoea 14 rrocrr4fHyror ycrexa y cavtatlvBar+,y crylujucor
rporpaMa.
flpe4Hocr wtajy cryAeHTH xoju cy 3a rcpahn BpeMeHcKr4 nepr4oA 3aBprrr4nr4
nperxoAHe foAuHe cryaraja.
Cry,leur roju ne ocrBapr4 rrpaBo v3 craBa 1. oeor qJraHa y Hape4Hoj urxoncrcoj
roAr4Hr4 HacraBJba c'ry4nje y crarycy cryAeHTa rcojra ce carr,r $rzHaHcrapa.
CryAenr xoju ce $raHancupa us 6ygera Moxe y roM crarycy ra L4Ma yrrr4caH caMo
je4an crylujcxu rporpaM Ha HcroM HrrBoy cryAuja."



Vrralg.25a Merr,a ce H fJIacH:

t{nan 4.

"Htalg'25a

I,I:yseruo o4 o4pe4a6a qJraHa 88. 3axosa, cryAeHT Molre Aa ce y HapeAHoJ foAI4HI4

Sunaucr.rpa a: 6yuera aKo y urxorcr<oj 201112012 roAI4HIr ocrBapl4 uajlrarre 48

ECIIE 6oAosa H paHfl4pa ce y oKBI4py yKyIIHor 6poja cryAeHara uuje ce cryArzje

rfuHaHcnpajy u:6yuera, y cKira!y ca oBuM 3aKoHOM, oAHocHo aKo y umoncrcoj

201212013. roAI4HH ocrBapl4 Hajnrame 50 EC|IE 6oAoea 14 paHrl4pa ce y oKBrIpy

yKynHor 6poja cryAeHara .ruje ce cryazje SraHaHcrapajy ras 6yuera, y cKnaAy ca

OBHM 3AKOHOM,

Panrupame cryAeHara r43 craBa l. oeor qJIaHa Bp[II4 ce HaKoH I,IcreKa oxro6apcxor
r4o[HTHOT pOKa, Ha OCHOBy:

1) ocrBapeHof 6poja 6o4oea,
2) rpoceqHe oueHe Ha I4cntITI4Ma us rexyhe foAI4He cry4njcror rpofpaMa,
3) epeneHcKor nepl4oAa 3aBpuerKa rIperxoAHI,IX roAI{Ha cryauja.

CtyAenr r<ojn ne ocTBapI,I ilpaBo I43 cTaBa 1. oeor qJIaHa y nape4Hoj urco,rcroj
roAr4Hr4 HacraBJba cryauje y crarycy cryAeHTa rojra ce cau QanaHczpa.
Cry4euru yilvrcalv y rpBy foAuHy ocHoBHI4x cry4uja IxKoJIcKe 200612007,

200712008,200812009 u 200912010. ro4uue :aspxanajy rpaBo Aa ce $raHaucapajy
u: 6yuera HajAyxe roAr4Hy AaHa rlo l4creKy peAoBHof rpajama cry!'laia.
Cry4eurulra r43 craBa 4. oeor qJraHa, a xoju cy oAcnyuarla cBe npeAMere h3 rlerBpre

roAr4He crylujcxor flpofpaMa, npn:Hajy ce oBepeHld ceMecrpl4 14 I'IcilymeHe

rrpeAucrrlrTne o6aeese y Hape4noj nxolcxoj roAI4HH u uvaly flpaBo noJlafama

vcrrvTa Hg o6asesHux u us6opHLIX rpeAMeTa MoAyra v3 xojr,rx urtaajy I4crIyH,eHe

rrpeAr,rclr{Tne o6aeese y peAoBHr4M Hcrrr4THI4M poKoBHMa u y jour je4Hortl HcnI4THoM

poKy y ToKy 3HMcKof ceMecrpa v y EBa I4cnI4THa poKa y ToKy neTILef ceMecrpa.

CarvrotfraHancnpajyhn cryAeHTr4 yfiuca*la y npBy roAI4Hy crylraja Hcrl4x IrIKoJtcKI4x

roAr4Ha Kao 14 cryAeHTr,r rr3 craBa 4. oeor ruraHa a rcojrz cy oAcnyuaJlu cBe npeAMere

u3 qerBpre foAfiHe cry4rajcxor flporpaMa, sa4pNanajy ceoj craryc u urtaiy ucra
npaBa Kao H cryAeHTr4 n3 craBa 4. oeor qJraHa y poKoBHMa r<ojra cy nponl4caHu 3a re
cryAeHTe, a rro r4creKy rHX poKoBa r,rruajy o6ane:y noHoBHof yrvca He[oJIo)I(eHI4x

rrpeAMera ra nraharra cpa3MepHof Aena [IKonapI4He.

Cry4eHr xojrz ce $nnancupa u: 6yuera Mo)I(e y ToM cTaTycy Aa vl,i'a ytrxcaH caMo
je4au cry4ujcxlr nporpaM Ha I4croM HI,IBoy cryAuja."

9nan 5.

V unany 35. peu: (AI4rnoMcKI4x)) 3aMerbyje ce peujy: (Macrep).

9nan 6.

Oeaj llpau.rJrHr4K cryna Ha cHary HapeAHor AaHa oA 4ana o6janJbuBalr,a ua orlacHoj
ta6tu @axyrrera.
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Ha ourony .r.r,asa 147. Craryra Erononcrcor Qaxynrera Eeorpaay, Hacranuo-
nayvno rehe @axyrrera, Ha ceAur,rqu o4pNauoj 24.09.2014. roAuHe, aoseloje

IIPABIIJIHI{K O,{OITYHI4 TIPABI4JIHI{KA O TIPABI{JII{MA OCHOBHI{X I4
MACTEP AKMEMCKT4X CTyAr{JA

lllas 1.

Y llpanu:ruuxy o [paBrrnrrMa ocHoBrrrrx rr Macrep axa,qeMcKr4x cry4raja 6p.
3034/l ot 16.09.2008. rosvue,3626/1 ot24.09.2009. ro,ur{He, 532411 ot 17.12.2009.
foAr.rge 14 3816/1 oa 26.102012. ro.urrHe y 'uauy 25a rocrre craBa 1. 4o4aje ce HoBr4

cran 2. xoju macr.r:
<I,lsyrerro oA oApeAa6a.r"rana 88. 3axona, cry4eHT Moxe.ua ce y uape4noj

ro4unu @r.ruancupa z: 6yuera ar<o y urnorcxoj 201312014, oAHocHo 201412015. rotuvu
ocrBap[ najuarre 48 ECIIE 6o4ona r.r paHrrpa ce y or(B]rpy yKyrrHof 6poja cry4euara
ur.rje ce cry4nje Sunancupajy us 6yuera.>.

,{oca4alnru cr. 2-7. nocrajy cr.3-8.

V crany 3. pev z 6poj: <crasa 1.> savenyjy ce peujy ra 6pojenrlrraa: <cr. 1. r.r 2.>.

9narr 2.
Onaj llparunnur{ cr}.na Ha cHaly ocMor aaHa oa aaHa o6jannunama na ouacuoj

ra6nu (Darynrera.

BEhA
AE KAH



         
 

 

На основу члана 151. Статута Економског факултета Београду, број 4738/1 - 

пречишћен текст, Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 

03.02.2016. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРАВИЛИМА 

ОСНОВНИХ И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 
 

Члан 1. 

 

У Правилнику о правилима основних и мастер академских студија бр. 

3034/1 од 16.09.2008. године, 3626/1 од 24.09.2009. године, 5324/1 од 17.12.2009. 

године, 3816/1 од 26.10.2012. године и 3197/1 од 26.09.2014. године у  члану 25а у 

ставу 3. везник: „и“ замењује се зарезом, а после броја: „2009/2010“ додају се 

бројеви: „2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013“. 

 

Члан 2. 

 

Члан 32. мења се и гласи: 

„ На студијски програм основних академских студија може се без пријемног 

испита уписати: 

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

степена, као и лице које је завршило основне студије по прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона; 

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 

           следећим условима: 

Студент факултета у саставу Универзитета може прећи са једног на други 

студијски програм у оквиру истог факултета или другог факултета у саставу 

Универзитета ако је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним 

студијским програмом. 

Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући 

студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм. 

      Веће одлучује о признавању положених испита. 

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.“ 

 

Члан 3. 

 

После члана 32. додаје се нови члан 32а који гласи: 

 

„Члан 32а 

Лице коме је престао статус студента у случајевима из члана 149. Статута, 

Факултета може, без пријемног испита, на лични захтев, само још једном уписати 

на исти или сличан студијски програм, под следећим условима: 

- ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму првог  

степена и 

- ако је остварило најмање 30 ЕСПБ бодова  на студијском програму другог 

степена 

Лице из става 1. овог члана може поднети захтев Факултету у роковима 

одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет. 

О поднетом захтеву одлучује декан. 

Веће одлучује о признавању положених испита. 

Декан доноси решење о упису на студијски програм које садржи и следеће 

податке: 

- број признатих ЕСПБ бодова, 

- дужину трајања студија, 

- статус самофинансирајућег студента. 

Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ 

бодова на студијском програму. 

Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број 

школских година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, 

односно једна школска година на студијским програмима другог степена у обиму 

од 60 ЕСПБ бодова, уз могућност продужења рока за завршетак студија у складу са 

чланом 149. Статута Факултета. 

Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући 

студент  и задржава овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени број 

студената за одређени студијски програм.“ 
 

 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 

 

                                                                                                              


