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На основу члана 6. став 1 тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др.
закони), Одлуке Универзитета у Београду број 06–2717/4-20 од 09.11.2020.
године, члана 61. став 1. тачка 33. Статута Универзитета у Београду Грађевинског факултета број 22/3-6 од 9.6.2020. године, а на предлог
Колегијума шефова катедара Грађевинског факултета, и Наставне комисије
Грађевинског факултета Наставно-научно веће факултета на седници одржаној
дана 17.9.2020. године, донело је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА УПИСА У НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

1. УПИС У ВИШУ ГОДИНУ СТУДИЈА СА ФИНАНСИРАЊЕМ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


За упис више године са финансирањем на терет буџета Републике Србије
конкуришу, на основу ранг листе, сви студенти који су током школске
2019/2020. године остварили најмање 48 ЕСПБ, без обзира на статус
финансирања који су имали у текућој школској години.



Студенти се могу уписати на вишу годину студија са финансирањем из буџета
Републике Србије ако се на ранг листи нађу у оквиру броја студената
предвиђених за финансирање из буџета.



Ранг листа за упис студената са финансирањем из буџета Републике Србије
формира се посебно за сваки студијски програм и за сваку годину програма.



Редослед студената на ранг листи утврђује се на основу формуле прописане
од стране Универзитета у Београду, која зависи од броја остварених ЕСПБ
бодова током претходне школске године и укупне просечне оцене током
студија. У случају истог броја бодова, приоритет добија студент са мањим
бројем обнављања година.



На основу члана 99 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Србије“) број буџетских студената у појединим годинама повећава
се за 20% у односу на претходну годину студија.



Студенти уписани у прву годину основних академских студија студијског
програма Грађевинарство 2016/2017. године, а који су школске 2019/2020.
године били финансирани из буџета Републике Србије задржавају право да се
финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија
(продужена година).



Студенти уписани у прву годину основних академских студија студијског
програма Геодезија и геоинформатика 2017/2018. године, а који су школске
2019/2020. године били финансирани из буџета Републике Србије задржавају
право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног
трајања студија (продужена година).

2. УПИС У ВИШУ ГОДИНУ СТУДИЈА СА САМОФИНАНСИРАЊЕМ


Студенти који су током школске 2019/2020. године остварили најмање 37
ЕСПБ, а мање од 48 ЕСПБ, као и студенти који су остварили 48 ЕСПБ и више,
а нису се рангирали у оквиру броја студената предвиђених за финансирање из
буџета, могу се уписати у вишу годину студија као самофинансирајући
студенти.



Студенти који су у школској 2019/2020. години обнављали прву годину студија
и који су током досадашњег школовања укупно остварили најмање 37 ЕСПБ
могу се уписати на другу годину студија као самофинансирајући студенти.



Студенти који су у школској 2019/2020. години обнављали другу годину студија
и који су током досадашњег школовања укупно остварили најмање 90 ЕСПБ
могу се уписати на трећу годину студија као самофинансирајући студенти.



Студенти који су у школској 2019/2020. години обнављали трећу годину студија
могу се уписати на четврту годину студија као самофинансирајући студенти ако
су током досадашњег школовања укупно остварили најмање 127 ЕСПБ.

3. ПОНОВНИ УПИС ИСТЕ ГОДИНЕ


Студенти који нису испунили услов за упис наредне године поново уписују исту
годину у статусу самофинансирајућих студената, уз плаћање пропорционалне
школарине према броју ЕСПБ бодова за предмете које поново слушају (тј. из
којих нису стекли право на потпис) + 1500,00 динара према важећој одлуци
Савета Грађевинског факултета (бр. 23/7 од 06.03.2019.).



Сви студенти који поново уписују исту годину студија, односно обнављају
годину, су самофинансирајући студенти и плаћају 1500,00 динара према
важећој одлуци Савета Грађевинског факултета (бр. 23/7 од 06.03.2019.).

4. УПИС БЕЗ СТЕЧЕНИХ ПОТПИСА
Студенти којима при упису у наредну годину студија недостају потписи из претходне
године студија, за поновно слушање тих предмета плаћају пропорционалну школарину
према броју ЕСПБ за дати предмет.
Студенти који су стекли потпис из одређених предмета немају обавезу да поново
слушају исти предмет. Наставници и сарадници су обавезни да студентима који су
стекли потпис дају услове под којима могу да заврше стицање поена за дати предмет
без оптерећивања наставе.
5. ПОЛАГАЊЕ ЗАОСТАЛИХ ИСПИТА
Студенти ће полагати заостале испите по редоследу који је у складу са Статутом
факултета, наставним планом и програмом и Одлуком о редоследу полагања испита
на основним академским студијама Наставно-научног већа Грађевинског факултета бр.
22/26 од 26.02.2016. године.

6. ДОДАТНИ ИЗЛАЗАК НА ИСПИТE
Студентима се омогућава да изађу на испите у допунском септембарском испитном
року 26. и 27. септембра.
Због епидемије вируса COVID-19 уводи се и други допунски септембарски испитни рок
који ће се одржати 03. и 04. октобра 2020. године.
Рок за пријављивање испита за допунски септембарски испитни рок је 24. септембар
2020. године до 12,00ч.
Рок за пријављивање испита за други допунски септембарски испитни рок је 01.
октобар 2020. године до 12,00ч.
Пријава испита у допунском септембарском испитном року наплаћује се 3000,00
динара према Одлуци о висини школарине и осталих накнада на Грађевинском
факултету бр. 23/7 од 06.03.2019. Од плаћања су ослобођени студенти који су
боловали од Covida-19 и пријаву њихових испита извршиће референти Службе за
студентска питања.
Пријава испита у другом допунском септембарском испитном року, који је уведен због
епидемије вируса COVID-19, је бесплатна за све студенте.
Распоред испита по данима и тачна сатница одржавања испита у допунском
септембарском испитном року и другом допунском септембарском испитном року биће
исте као у другом допунском јунском року који је одржан 13. и 14. августа 2020. године.
Повраћај средстава због преклапања термина пријављених испита у допунском
септембарском испитном року неће бити могућ.
7. ОБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА У ЦИЉУ БЛАГОВРЕМЕНОГ ЗАВРШАВАЊА
ИСПИТНИХ РОКОВА И УПИСА СТУДЕНАТА У НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
Наставници су дужни да попуне испитне спискове и унесу оцене у базу података за
други септембарски испитни рок најкасније до 22. септембра 2020. године.
Наставници су дужни да попуне испитне спискове и унесу оцене у базу података из
допунског септембарског испитног рока најкасније до 30. септембра 2020. године.
Наставници су дужни да попуне испитне спискове и унесу оцене у базу података из
другог допунског септембарског испитног рока најкасније до 08. октобра 2020. године.
8. ДИНАМИКА УПИСА У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
Ради ефикасног спровођења уписа и благовременог почетка нове школске године
предвиђа се следећа динамика:
четвртак 24.09.2020. 9ч

Објављивање ранг листa за упис студената у више године
студија

четвртак 24.09.2020. у 12ч

Крајњи рок за пријављивање испита за допунски
септембарски испитни рок

од четвртка 24.09. до петка
02.10.2020. године

Упис у другу, трећу и четврту годину у терминима
додељеним на порталу esalter.grf.bg.ac.rs

субота 26. и недеља 27. 09.

Допунски септембарски испитни рок

среда 30.09.2020.

Крајњи рок за попуну испитних спискова из допунског
испитног рока

четвртак 01.10.2020. 9 ч.

Објављивање допунске ранг листе за упис студената у
више године студија у статусу буџетских (у случају
преосталих места) и самофинансирајућих студената

од среда 30.09. 11 ч до петка
09.10.2020.

Допунски упис у наредну годину за студенте који су стекли
услов у допунском септембарском испитном року
Упис за студенте који обнављају годину

четвртак 01.10.2020. у 12ч

Крајњи рок за пријављивање испита за други допунски
септембарски испитни рок

субота 03. и недеља 04.

Други допунски септембарски испитни рок

четвртак 08.10.2020.

Крајњи рок за попуну испитних спискова из другог
допунског септембарског испитног рока

понедељак 12.10. 9 ч.

Објављивање допунске ранг листе за упис

понедељак 12.10. 11 ч до
петка 16.10.2020.

Допунски упис у наредну годину за студенте који су стекли
услов у другом допунском септембарском испитном року

9. ЗАКАСНЕЛИ УПИС
Студенти су обавезни да се у више године студија уписују стриктно у горе наведеним
терминима. Накнаду за закаснели упис према важећој Одлуци о висини школарине и
осталих накнада на Грађевинском факултету бр. 23/7 од 06.03.2019. у износу од
5.000,00 динара плаћају студенти који се уписују после 16. октобра 2020. Крајњи рок за
упис у школску 2020/21. годину је 22. новембар 2020. После овог датума упис неће
бити могућ, а студентима који не буду уписани у текућу школску годину престаје статус
студента (члан 109. Закон о високом образовању).
Гласало је 118 чланова Наставно-научног већа од укупно 137. 116 чланова Већа је
било „ЗА“, 1 члан је гласао „ПРОТИВ“, а 1 члан је гласао „УЗДРЖАН“. Одлука је донета
већином гласова.

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Кузмановић

