
 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 

Датум: 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 147. Статута Економског факултета, Наставно-научно веће 

Економског факултета, на седници одржаној 10.09.2008. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА ОСНОВНИХ  И ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује организација и извођење основних 

академских и дипломских академских студија (у даљем тексту: студије), правила 

студирања, напредовање студената, упис у наредну годину студија, праћење и 

оцењивање студената, завршни рад и друга питања везана за наставу на 

Економском факултету у Београду (у даљем тексту: Факултет). 

 

Члан 2. 

Студије на Факултету организују се и остварују на основу одобрених, 

односно акредитованих студијских програма, у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈА 

 

Члан 3. 

Студијски програми се организују и изводе у току школске године, по 

семестрима, по правилу у просторијама Факултета. 

У студијском програму утврђује се распоред предмета по студијским 

годинама. 

Члан 4. 

Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, 

почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. 

Настава у зимском семестру, по правилу, почиње првог понедељка у 

октобру и траје 15 наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему 

испита и испите. 

Настава у летњем семестру почиње, по правилу, 16. фебруара и траје 15 

наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и испите. 

Настава се изводи  према плану извођења наставе који доноси Наставно-

научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће Факултета), у складу са одредбама 

Статута Факултета. 

 



 

 

 

 

Члан 5. 

Студенти уписују годину студија почев од 1. септембра до 31. октобра. 

 

Члан 6. 

За сваки предмет предметни наставник је дужан да утврди план рада,  

рокове и начин провере знања.  

Катедра матична за предмет усваја план рада на предмету, као и измене 

плана рада, на захтев наставника - предлагача. 

Планови рада на предмету дистрибуирају се студентима пре почетка 

семестра у коме се изводи настава на тим предметима.  

 

Члан 7. 

Провера знања студената врше се у терминима утврђеним за извођење 

наставе из предмета. 

Задаци предвиђени за индивидуални рад студената морају бити равномерно 

распоређени у току семестра, а укупан обим задатака мора бити усаглашен са 

предвиђеним оптерећењем студената на предмету. 

Наставник је дужан да у току наставе, израде самосталних задатака и 

припреме за проверу знања, помогне студентима организовањем консултација.  

Термини за консултације треба да буду усклађени са распоредом наставе и 

доступни студентима. 

Предметни наставник је одговоран за извођење свих облика наставе. 

 

Члан 8. 

На Факултету се организује извођење студија на даљину, а ближи услови и 

начин остваривања студијског програма на даљину уређују се посебним општим 

актом који доноси Веће Факултета. 

 

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ 

 

Члан 9. 

Настава се изводи у облику: предавања, вежби, семинара, практичне 

наставе, консултација, колоквијума, семинарских радова, испита, израде завршних 

радова и других облика, у складу са студијским програмом. 

 

Предавања 

 

Члан 10. 

Предавање је облик наставе у коме наставник упознаје студенте с 

теоријским поставкама и садржајем предмета утврђеног студијским програмом. 

Предавањима се студенти уводе у семинарску наставу, практичну наставу и 

вежбе. 

Предавањима се обухватају оне теме за које је тај облик наставе 

рационалнији од других облика и њима треба обухватити: синтетички преглед 



 

 

градива неког подручја које ће бити обрађено у другим облицима наставе, а којим 

се наглашава обим и суштина градива, новија сазнања која мењају, преиначују или 

продубљују важне концепте укључене у циљеве наставе предмета, теме које нису 

на примерен начин обрађене у обавезној литератури за предмет, као и градиво које 

је, према искуству, посебно тешко за студенте. 

 

Члан 11. 

Пре почетка предавања, наставник је дужан да упозна студенте са: 

садржајем наставног предмета, динамиком извођења предавања, методологијом 

организације наставе, предиспитним обавезама, начином оцењивања и карактером 

и садржином испита, структуром укупног броја поена и начином формирања оцене, 

наставном литературом и другим питањима везаним за наставу на предмету. 

 

Члан 12. 

Предавања изводе наставници Факултета, а сарадници могу да учествују у 

припреми и присуствују предавањима. Асистенти могу, под надзором наставника, 

да одрже до два предавања годишње, као део припрема за наставни рад. 

Наставници других факултета, односно универзитета могу изводити 

предавања на Факултету, под условима, на начин и по поступку прописаном 

Законом, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета. 

 

Вежбе             

 

Члан 13. 

Вежбе су облик наставе у коме студенти решавају практичне, односно 

теоријске задатке и случајеве и израђују радове из пређеног градива, уз помоћ и 

савете наставника, асистента или сарадника у настави. 

 

 

Семинари 

 

Члан 14. 

Семинари су облик наставе у коме  студенти, под вођством руководиоца 

семинара, активно обрађују одређено наставно градиво, које студенти унапред 

припремају. 

Циљ семинара је да се дубље и критички разматрају неки тематски 

садржаји, да се студенти упознају са начинима критичког размишљања и 

закључивања у одређеним научним  областима. 

Семинари могу бити проблемски, уз видео или компјутерске симулације, 

итд. 

Руководиоци семинара су наставници и асистенти. 

Сарадници у настави могу, као део својих припрема за научни рад, под 

надзором наставника бити руководиоци семинара.  

 

 



 

 

 

Практична настава 

 

 

Члан 15. 

Практична настава (стручна пракса, наставне посете и други облици наставе 

који омогућавају стицање прописаних знања и вештина) је облик наставе у коме 

студенти продубљују знања и вештине из пређеног градива и где се врши провера 

практичне примене стечених знања и вештина из пређеног градива, под надзором 

стручног лица. 

Стручно лице под чијим надзором је обављена практична настава, доставља 

извештај о обављеној практичној настави предметном наставнику. 

Практична настава се реализује у складу са Планом извођења наставе. 

 

Консултације 

 

Члан 16. 

Консултације су облик индивидуалне наставе у коме наставник у 

непосредном контакту са студентом, појашњава студенту сложене делове градива и 

пружа помоћ у разрешавању одређених проблема и при изради семинарских и 

завршних радова. 

Консултације обављају наставници и сарадници. 

Време консултација је за наставнике најмање два сата недељно, а за 

сараднике   најмање четири сата у два дана недељно. 

Време консултација се објављује на вратима одговарајућег кабинета 

наставника, односно сарадника и на сајту Факултета. 

 

Колоквијуми 

 

Члан 17. 

Колоквијуми су облик наставе у коме студенти самостално обрађују 

одређене задатке ради провере стечених знања из пређеног градива. 

Колоквијуми могу бити усмени, писмени, практични или комбиновано. 

Знање постигнуто на колоквијуму  улази у  оцену на испиту. 

 

Семинарски радови 

 

Члан 18. 

Семинарски радови су облик наставе у коме студенти обрађују одређене 

проблеме из пређеног градива и стичу знања из методологије обављања 

научноистраживачког рада у одређеној области. 

Циљ семинарског рада је увођење студената у научноистраживачки рад. 

Начин и поступак израде и одбране семинарског рада уређује се посебним 

општим актом који доноси Веће Факултета. 

 

 



 

 

 

 

Испити 

 

Члан 19. 

На испитима се проверава знање студената из целине садржаја предмета. 

Услови, начин и поступак полагања и оцењивања на испиту уређују се 

посебним општим актом који доноси Веће Факултета. 

 

ЗАВРШНИ РАД 

 

Члан 20. 

Завршни рад је самосталан рад студента из одређене области, који се 

припрема и брани на крају студијског програма. 

Начин и поступак израде и одбране завршног рада уређује се посебним 

општим актом који доноси Веће Факултета. 

 

 

ИСПУЊАВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 21. 

Студент је дужан да испуњава све утврђене предиспитне обавезе, у складу 

са планом рада на предмету.  

Студент може, осим у првом испитном року по обављеној настави, да 

полаже предиспитне обавезе још у једном испитном року. 

Студенту се може омогућити надокнада неиспуњених предиспитних обавеза 

у случају: 

- теже болести, 

- учествовања на спортским такмичењима, у статусу врхунског спортисте, 

- породичних, и 

- других оправданих разлога. 

 

Надокнаду изостанака у случајевима из става 3. овог члана одобрава, на 

основу писане молбе и уз одговарајуће веродостојне исправе, продекан за наставу. 

О начину надокнаде изостанака одлучује продекан за наставу, уз  претходно 

прибављено мишљење предметног наставника.  

О извршавању обавеза студената из свих облика наставног рада води се 

јединствена евиденција.  

 

Члан 22. 

Студент је уредно похађао наставу ако је присуствовао активној настави  

(предавањима, вежбама, семинарима) најмање 80% фонда сати сваког од облика 

наставе утврђеног студијским програмом. 

  

 

 



 

 

 

 

 

Члан 23. 

Знање студената током наставе се проверава и оцењује у току семестра, а 

коначна оцена се утврђује на испиту. 

Оцењивање се врши додељивањем поена за сваки облик активности и 

провере знања у току семестра и на испиту. 

У структури укупног броја поена најмање 30 поена мора бити предвиђено за 

активности и провере знања у току семестра. 

Добровољни рад студента без накнаде, који организује Факултет на 

пројектима од значаја за локалну заједницу, вреднује се и уноси у додатак 

дипломи. 

Начин провере знања током наставе, оцењивање и стицање поена, утврђује 

предметни наставник, у складу са критеријумима које утврђује катедра којој 

припада предмет.      

 

ПРАВИЛА СТУДИЈА 

 

Члан 24. 

Статус студента се стиче уписом на Факултет. 

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или у 

статусу студента који се сам финансира, у складу са Законом. 

Статус из става 2. овог члана утврђује се приликом уписа школске године, у 

складу са Законом. 

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из 

студијског програма, односно за онолико предмета колико је потребно да се 

оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 

Студент пријављује предмете које жели да слуша и полаже у наредној 

школској години приликом уписа године студија. 

По истеку рокова за пријављивање предмета формирају се спискови 

студената по предметима и објављују на сајту факултета. Предмети које је студент 

пријавио не могу се мењати. 

 

Члан 25. 

Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 бодова 

из текуће године студијског програма може у наредној школској години стећи 

статус буџетског студента, ако се рангира у оквиру укупног броја буџетских 

студената. 

Рангирање студената се врши, након истека октобарског испитног рока, на 

основу просечне оцене на испитима из предмета текуће године студијског 

програма. 

Предност имају студенти који су за краћи временски период завршили 

претходне године студија. 

 

 



 

 

Члан 26. 

У првој школској години студија студент може пријавити предмете прве и 

друге студијске године уписаног студијског програма, а у наредним школским 

годинама може пријавити предмете из претходне, текуће и наредне студијске 

године. 

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне 

школске године, уписује исти предмет. 

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се 

определити за други изборни предмет. 

Студијским програмом може се условити опредељивање студента за 

одређени предмет претходно положеним испитима из једног или више предмета 

утврђених студијским програмом. 

Попис обавезних предмета и њихов распоред по студијским годинама 

утврђује се студијским програмом. 

 

Члан 27. 

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у 

случајевима прописаним Законом, Статутом Факултета, и у другим оправданим 

случајевима. 

 

 

Члан 28. 

Факултет је дужан да студенте са посебним потребама равноправно укључи 

у наставно-научни процес на Факултету. 

Права студената из става 1. овог члана, остварују се у складу са 

могућностима Факултета.  

 

Члан 29. 

Студент Факултета може остварити део студијског програма истог нивоа и 

врсте студија на другом факултету Универзитета у Београду и на другој 

високошколској установи у земљи и иностранству (у даљем тексту: домаћи 

студент), под условима и на начин прописан студијским програмом, Правилником 

о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова који доноси Универзитет у 

Београду и овим правилником. 

Одлуку о признавању стечених ЕСПБ бодова доноси декан, на предлог 

одговарајуће катедре. 

Студент друге високошколске установе у земљи и иностранству (у даљем 

тексту: гостујући студент) може остварити део студијског програма на Факултету, 

под условима и на начин прописан Правилником о мобилности студената и 

преношењу ЕСПБ бодова који доноси Универзитет у Београду и Статутом 

Факултета. 

Информације заинтересованим студентима о могућностима и условима 

студирања на Факултету, Факултет објављује на својој интернет страници.  

Информације се објављују и на енглеском језику. 

Ради пружања стручне, административне и академске подршке студентима 

на размени (домаћи и гостујући студенти), декан именује ЕСПБ координатора. 



 

 

Одлуком о именовању ЕСПБ координатора ближе се уређују његови 

послови и задаци 

Факултет води евиденцију прописаних докумената која омогућавају 

мобилност студената и чува је у складу са утврђеним роковима за чување 

документације Факултета. 

Члан 30. 

Студент Факултета има право да пређе са уписаног на други студијски 

програм, односно модул истог нивоа. Промена студијског програма, односно 

модула врши се на лични захтев, по правилу, приликом уписа у наредну школску 

годину. 

О захтеву студента одлучује декан Факултета. 

Студент који промени студијски програм, односно модул поред предмета 

студијског програма, односно модула на који прелази уписује у истој школској 

години и разлику предмета студијског програма, односно модула са кога прелази. 

Студент предиспитне обавезе из предмета који чине разлику из става 2. овог 

члана испуњава у току уписане школске године. 

 

Члан 31. 

Студент Факултета који је започео основне студије према наставном плану и 

програму који је донет до ступања на снагу Закона има право да настави започете 

студије по студијском програму који је донет у складу са Законом. 

Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев студента, 

приликом уписа у школску годину. 

О захтеву студента одлучује декан Факултета, у складу са критеријумима 

које утврђује Веће Факултета. 

 

Члан 32. 

Студент другог факултета, односно универзитета може уписати основне 

академске студије на Факултету, под условима и на начин прописан Статутом 

Факултета. 

Студент другог факултета подноси захтев за прелазак и прилаже индекс, 

уверење о положеним испитима и потврду о испису. 

 

Члан 33. 

Студент основних академских студија који постиже изванредне резултате у 

току студија има право да без обавезе даљег похађања наставе заврши студије пре 

утврђеног рока. 

Право из става 1. овог члана студент може користити под условом да је 

стекао најмање 60 бодова у првој школској години, односно 120 бодова за прве две 

школске године, са просечном оценом преко 8,5. 

Право из става 1. овог члана се остварује на лични захтев студента, 

приликом уписа у наредну школску годину. 

О захтеву одлучује продекан за наставу, у року од 15 дана од дана 

подношења захтева. 



 

 

Студенту престаје право из става 1. овог члана ако до истека октобарског 

рока текуће школске године не стекне 60 бодова и просечну оцену најмање 8,5 из 

положених предмета текуће школске године. 

 

ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Члан 34. 

Факултет је дужан да води евиденцију о оцењивању и напредовању 

студената. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

Одредбе овог правилника примењу се на студенте који су уписани на 

студијске програме основних и дипломских академских студија који се реализују 

на  Факултету према одредбама Закона. 

 

Члан 36. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 

 

 

 

        Председник Већа 

            Д е к а н 

 

 

           Проф. др Марко Бацковић 


