УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Услови уписа у вишу (другу, трећу или четврту) годину основних
академских студија у школској 2016/2017. години
Услови уписа у школској 2016/17. године представљају прелазно решење између
претходног „уписа школске године“ и обавезе да се пређе на нови систем „уписа предмета“.
Услови су дефинисани договором постигнутим између представника управе Факултета,
Студентског парламента и представника студијских програма Географског факултета.
Приликом уписа у школску 2016/17. годину студент се опредељује за предмете из
студијског програма у вредности од најмање 37 ЕСПБ, а највише 90 ЕСПБ бодова.
Пријављивање је условљено претходно положеним предметима.
Услови уписа „на терет буџета“
Студент који се финансира из буџета при упису школске године уписује предмете чијим
полагањем остварује најмање 60 ЕСПБ бодова. Због преноса предмета из претходне
школске године, као прелазно решење, студенту ће бити омогућено да упише и до 90 ЕСПБ
бодова без надокнаде.
Студентима на буџету који преносе већи број бодова биће омогућено да почетком
пролећног семестра упишу нове предмете у вредности ЕСПБ бодова које остваре
полагањем испита у првом (јануарско-фебруарском) испитном року, уз услов плаћања
уписа нових предмета из пролећног семестра (максимално 23 ЕСПБ).
1. Студенти који су у школској 2015/2016 години остварили 48 и више ЕСПБ бодова, без
обзира на статус који су имали у школској 2015/16. години, „на терет буџета“ или
„самофинансирајући“, рангирају се за школску 2016/2017. годину у оквиру своје
студијске групе и године студија (предност имају студенти уписани исте школске
године). Рангирање за квоту „на терет буџета“ се обавља по моделу:
просечна оцена × 1,5 + број остварених ЕСПБ бодова.
Максималан број могућих остварених ЕСПБ бодова је 60.
Студијска група
Географија

За упис у годину студија
2.
3.
4.

Број буџетских места
60
72
86

2.
Туризмологија

3.
4.
2.

Просторно планирање

3.
4.
2.
3.
4.

Демографија

2.
Геопросторне основе
животне средине

3.
4.

36
43
52
24
29
35
24
29
35
24
29
35

Услови уписа за студенте који су током школске 2015/2016. године остварили 48 и
више ЕСПБ бодова у оквиру свог студијског програма, а нису ушли у Законом
предвиђену квоту за финансирање из буџета
2. Студенти који су током школске 2015/2016. године остварили 60 ЕСПБ бодова, током
школске 2016/2017. године плаћају надокнаду од 16.000 динара у две рате.
3. Студенти који су током школске 2015/2016. године остварили од 48 до 59 ЕСПБ
бодова током школске 2016/2017. године плаћају надокнаду од 40.000 динара у четири
рате.
Услови уписа самофинансирајућих студената
Студенти који су у школској 2015/2016. години остварили мање од 48 ЕСПБ бодова
уписују наредну школску годину као самофинансирајући.
Сви студенти приликом уписа наредне године студија опредељују се за предмете које ће
слушати и полагати у школској 2016/17. години. Приликом уписа пријављују предмете за
слушање, прво из претходне године које нису положили, а затим из наредне године студија.
Број ЕСПБ бодова за које се студент определи мора бити најмање 37.
4. Студенти који су у школској 2015/2016. години остварили од 37 од 48 ЕСПБ бодова,
као прелазно решење, бирају једну од две могућности за упис у школску годину:
4.1. плаћа пуну цену школарине у износу од 86.000,00 РСД у четири једнаке рате (прву
приликом уписа) и може да упише од 60 до 90 ЕСПБ бодова. Студенту ће бити
омогућено да почетком пролећног семестра упише и нове предмете у вредности
ЕСПБ бодова које остваре полагањем испита у првом (јануарско-фебруарском)

испитном року, уз услов плаћања уписа нових предмета из пролећног семестра
(максимално 23 ЕСПБ).
4.2. уписује предмете у вредности од минимално 37 ЕСПБ бодова. Вредност једног бода
за предмет који се први пут уписује је 1.433,33 динара (сходно висини школарине
за школску 2016/17 годину од 86.000,00 динара), а вредност једног бода за
поновно праћење предмета је 70% вредности бода.
5. Студенти који су у школској 2015/2016. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова
уписују предмете у вредности од минимално 37 ЕСПБ бодова и максимум до 60 ЕСПБ
бодова. Као прелазно решење, омогућиће се и студентима ове категорије, који преносе
мање од 53 ЕСПБ бода, да могу да упишу и до 90 ЕСПБ бодова. Вредност једног бода за
предмет који се први пут уписује је 1.433,33 динара (сходно висини школарине за
школску 2016/17 годину од 86.000,00 динара), а вредност једног бода за поновно
праћење предмета је 70% вредности бода.

Студенти са убрзаним студирањем
У циљу ефикаснијег студирања, студентима који су у својој претходној школској години
остварили 60 ЕСПБ бодова са просечном оценом већом од 8.5 (не преносе ЕСПБ бодове)
може се омогућити упис између 60 и 90 ЕСПБ бодова.

Услови уписа за студенте продужених година
6. Прва продужена година
6.1. Студенти уписани школске 2012/2013. године, а који су током школске 2015/2016.
године одслушали четврту годину студија у статусу буџетског студента, задржавају
статус и не плаћају надокнаду.
6.2. Студенти уписани школске 2012/2013. године, а који су током школске 2015/2016.
године одслушали четврту годину студија у статусу самофинансирајућег студента
и остварили најмање 48 ЕСПБ бодова у истој, задржавају статус и плаћају пренос
бодова.
6.3. Студенти уписани школске 2012/2013. године, а који су током школске 2015/2016.
године одслушали четврту годину студија у статусу самофинансирајућег студента
и остварили најмање 37 ЕСПБ бодова у истој, плаћају надокнаду у износу од ¼
пуног износа школарине.
6.4. Студенти уписани школске 2012/2013. године, а који су током школске 2015/2016.
године одслушали четврту годину студија у статусу самофинансирајућег студента

и остварили од 20-36 ЕСПБ бодова у истој, плаћају надокнаду у износу од 32.000
динара (у четири рате).
6.5. Студенти уписани школске 2012/2013. године, а који су током школске 2015/2016.
године одслушали четврту годину студија у статусу самофинансирајућег студента
и остварили мање од 20 ЕСПБ бодова у истој, плаћају надокнаду у износу од
40.000 динара (у четири рате).
7. Друга продужена година
7.1. Студенти уписани школске 2011/2012. који су током школске 2015/16. године
имали статус студента продужене године, а којима је до завршетка студија остало
20 и мање ЕСПБ бодова, плаћају надокнаду од 14.000 динара (у две рате).
Студенти уписани школске 2011/2012. који су током школске 2015/16. године
имали статус студента продужене године, а којима је до завршетка студија остало
више од 20 ЕСПБ бодова плаћају надокнаду од 32.000 динара (у четири рате).
8. Трећа и четврта продужена година
8.1. Студенти уписани школске 2009/2010, 2010/2011, који су током школске
2015/2016. имали статус студента продужене године, плаћају пренос бодова
неположених испита, у вредности 70% цене бода.
8.2. Студнети уписани школске 2008/2009 који нису завршли студије до истека
двоструког броја школских година подносе захтев за упис у школску 2016/2017.
годину.

Услови уписа за студенте по старом програму
Студенти по старом програму који су безусловно уписали четврту годину, а нису положили
све испите из прве и друге године студија, обнављају годину и плаћају надокнаду у износу
од 20.000 динара (у две рате).
Студенти по старом програму који имају уписан апсолвентски стаж, ради регулисања
статуса у школској 2016/17. години плаћају надокнаду од 10.000,00 динара.

Напомена: Студенти основних,мастер и докторских студија који не упишу школску
2016/17. годину губе статус студента.
Додатна плаћања при упису
Здравствено потпорно удружење студената (ЗПУ) и осигурање плаћа се 1.000 динара у
Студентској служби.

НАВЕДЕНИ УСЛОВИ УПИСА СУ ПРЕЛАЗНО РЕШЕЊЕ И ВАЖЕ САМО ЗА ШКОЛСКУ
2016/17. ГОДИНУ.
УСЛОВИ УПИСА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ БИЋЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ («СЛ. ГЛАСНИК РС» БР. 76/05, 100/05, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 И 68/15) И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА ЗАСНОВАНИМ НА
ЕВРОПСКОМ СИСТЕМУ ПРЕНОСА И АКУМУЛАЦИЈЕ БОДОВА (ЕСПБ БОДОВИ).

Београд, 14. октобар 2016. године
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
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