
 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија 

Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638912; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs 

Београд,  09. септембра 2020. године 

           06-01 Број: 06–2717/4-20 

               ЈЈ 

                

          

 На основу члана 98 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 

88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - др.закони) и члана 43 тачка 31 Статута 

Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 

213/2020 и 214/2020), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 09. септембра 

2020. године донео је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 

  

 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА за упис 

студената на студије првог, другог и трећег степена за школску 2020/2021. годину, на 

студијске програме чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду 

  

 

(1) У конкурсу за упис на специјалистичке академске студије у школској 

2020/2021. години, расписаном на седници Сената Универзитета 08. априла 2020. 

године, додаје се студијски програм Биологија (60 ЕСПБ), чији је носилац Биолошки 

факултет, а у складу са Уверењем о акредитацији програма, број 612-00-00035/8/2020-

03. На наведени студијски програм уписаће се укупно 25 самофинансирајућих студената. 

 

(2) У општим одредбама конкурса за упис студената на мастер академске 

студије, део „Конкурсни рокови“ мења се и гласи: 

 

 

 

Први уписни рок  

 

Пријављивање кандидата на студијске програме мастер академских 

студија обавиће се у периоду до 12. октобра 2020. године (почев од 1. 

септембра, закључно са 12. октобром) у складу са распоредом факултета, 

односно Универзитета, 

- најкасније до 17. октобра у 12 часова – факултети објављују коначне 

ранг-листе и достављају Универзитету, 

- најкасније до 18. октобра у 12 часова – Универзитет објављује коначне 

ранг- листе по студијским програмима које су основ за упис, 

- најкасније до 21. октобра – упис кандидата, 

- најкасније до 22. октобра - факултети достављају Универзитету број 

уписаних студената по студијским програмима и број слободних места. 

 



 

 

Други уписни рок  

Пријављивање кандидата на студијске програме мастер академских студија 

обавиће се у периоду од 22. до 24. октобра 2020. године у складу са распоредом 

факултета, односно Универзитета, 

- најкасније до 28. октобра у 16 часова – факултети објављују коначне ранг-листе и 

достављају Универзитету, 

- најкасније до 29. октобра у 10 часова – Универзитет објављује коначне ранг- 

листе по студијским програмима које су основ за упис, 

- најкасније до 30. октобра – упис кандидата, 

- најкасније до 31. октобра - факултети достављају Универзитету број уписаних 

студената по студијским програмима и број слободних места. 

 

(3)       У општим одредбама конкурса за упис студената на специјалистиче академске 

студије, део „Конкурсни рокови“ мења се и гласи:  

 

Први уписни рок  

 

- најраније 1. септембра, а најкасније до 26. октобра 2020. године, у складу са 

распоредом факултета -  пријава и пријем докумената, 

- најкасније до 31. октобра у 12 часова – факултети објављују коначне ранг-листе и 

достављају Универзитету, 

- најкасније до 1. новембра у 12 часова – Универзитет објављује коначне ранг-листе 

по студијским програмима које су основ за упис, 

- најкасније до 4. новембра– упис кандидата, 

- најкасније до 5. новембра - факултети достављају Универзитету број уписаних 

студената по студијским програмима и број слободних места. 

 

Други уписни рок  

  

Пријављивање кандидата на студијске програме докторских академских студија 

обавиће се у периоду од 5. до 7. новембра 2020. године у складу са распоредом факултета, 

односно Универзитета,    

- најкасније до 11. новембра у 16 часова – факултети објављују коначне ранг-листе 

и достављају Универзитету,  

- најкасније до 12. новембра у 10 часова – Универзитет објављује коначне ранг- 

листе по студијским програмима које су основ за упис, 

- најкасније до 13. новембра – упис кандидата, 

- најкасније до 14. новембра - факултети достављају Универзитету број уписаних 

студената по студијским програмима и број слободних места. 

 

(4)       У општим одредбама конкурса за упис студената на докторске академске студије, део 

„Конкурсни рокови“ мења се и гласи:  

 

Први уписни рок  

 

- најраније 1. септембра, а најкасније до 26. октобра 2020. године, у складу са 

распоредом факултета -  пријава и пријем докумената, 

- најкасније до 31. октобра у 12 часова – факултети објављују коначне ранг-листе и 

достављају Универзитету, 

- најкасније до 1. новембра у 12 часова – Универзитет објављује коначне ранг-листе 

по студијским програмима које су основ за упис, 

- најкасније до 4. новембра– упис кандидата, 



- најкасније до 5. новембра - факултети достављају Универзитету број уписаних 

студената по студијским програмима и број слободних места. 

 

Други уписни рок  

  

Пријављивање кандидата на студијске програме докторских академских студија 

обавиће се у периоду од 5. до 7. новембра 2020. године у складу са распоредом факултета, 

односно Универзитета,    

- најкасније до 11. новембра у 16 часова – факултети објављују коначне ранг-листе 

и достављају Универзитету,  

- најкасније до 12. новембра у 10 часова – Универзитет објављује коначне ранг- 

листе по студијским програмима које су основ за упис, 

- најкасније до 13. новембра – упис кандидата, 

- најкасније до 14. новембра - факултети достављају Универзитету број уписаних 

студената по студијским програмима и број слободних места. 

 

 

 

 

(5) Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”.  

  

 

 

        ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА  

                        Р Е К Т О Р К А 

 

 

                           Проф. др Иванка Поповић 


