
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 
Београд 11040, Јове Илића 165, Србија 

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;  

Факс: (+ 381 11) 2491-501 

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs 

 

 

 На основу члана 65. став 4. Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“ 

бр.88/17,27/18.-др.закон и 73/18.), члана 57. став 1. тачка 7. Статута Универзита у 

Београду-Факултета политичких наука, Наставно-научно веће Факултета на 6. 

седници, одржаној дана 23.маја 2019. године, донео је: 

 

 

 

Правилник о измени и допуни Правилника о мастер академским студијама 

Универзитета у Београду-Факултета политичких наука 

 бр. 08-2062/1 од 11.07.2016. године 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о мастер академским студијама Универзитета у Београду-

Факултета политичких наука бр. 08-2062/1 од 11.07.2016. године, у члану 5. став 4. 

мења се и гласи: 

 „Жалба се подноси надлежној комисији из члана 9. овог Правилника, преко 

Службе  за наставу и студентска питања другог и трећег степена високог образовања, 

која одлучује по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.“ 

 У члану 5. после става 4, додају се ставови 5,6,7. и 8. који гласе: 

 „На решење из претходног става, кандидат има право у другостепеном поступку 

да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од пријема решења из претходног 

става. 

 Декан доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и доставља је 

кандидату и комисији. 

 Жалба се може уложити преко писарнице и на мејл адресу запослених у Служби  

за наставу и студентска питања другог и трећег степена високог образовања. 

 Решења по жалби могу се уручити лично кандидатима, као и преко мејл адресе 

коју су кандидати навели у пријави.“ 

 Досадашњи став 5,6. и 7. постају став 9,10. и 11. 

 

Члан 2. 

Члан 11. мења се и гласи:  

„У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је 

завршило основне академске студије, остваривши: 

 1. најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 120 ЕСПБ 

бодова; 

  2. најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ 

бодова; 

 У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је 

завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 

300 ЕСПБ бодова. 

Лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана 

ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 

100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично 

тумачење, 68/15 и 87/16) имају право на упис на студије из става 1. овог члана и то: 



2 

 

1. лице које има стечено високо образовање у трајању од најмање осам 

семестара има право да упише мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ 

бодова 

2. лице које има завршено високо образовање у трајању мањем од осам 

семестара има право да упише мастер академске студије у обиму од најмање 120 ЕСПБ 

бодова.  У конкурсу за упис на студије предвидеће се посебно вредновање 

кандидата који су претходне нивое студија завршили из друштвено-хуманистичке 

групације, односно на Факултету политичких наука. 

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује 

се на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама, 

резултата пријемног испита (тест, есеј, мотивационо писмо, интервју и др.), уколико се 

пријемни испит организује. 

Општа просечна оцена носи највише до 50 поена. 

Дужина трајања студија носи највише до 10 поена, а најмање 0. 

Резултати пријемног испита носе највише до 40 поена. 

Општа просечна оцена са ОАС је просечна оцена са основних академских 

студија и која се множи са 5. 

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена 

студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним 

академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних 

дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским 

студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): 

 

Општа просечна оцена (ОПО) =
ОцОС   ОСбод   ОцМС   МСбод

ОСбод   МСбод
 

 

За кандидате из става 3. овог члана, вреднује се просечна оцена са основних 

студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји. 

 

Дужина трајања студија рачуна се по формули  

ДТС= 10-(дгс x 4) 

 

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се 

просечна оцена и дужина студирања на тим студијама. 

  

 

 

Члан 3. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Изузетно од члана 11. овог Правилника,  мастер академске студије Социјалног 

рада може  уписати лице које је завршило основне академске студије Социјалног рада 

и стекло 240 ЕСПБ, лице које је основне студије социјалног рада завршило пре 

ступања на снагу Закона о високом образовању, односно лице које је завршило 

интегрисане студије, односно  мастер академске студије, остваривши најмање 240 

ЕСПБ са основних академских студија социјалног рада. 

 

Ранг листа ће се формирати на основу опште просечне оцене са основних академских 

студија. 

 

Члан 4. 
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Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

 „Страни држављанин може се уписати на мастер академске студије под истим 

условима као и домаћи држављанин. 

 Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом није другачије одређено. 

Страни држављанин који је ималац стране високошколске исправе може конкурисати за 

упис  на мастер академске Факултета уколико приложи потврду о покренутом поступку 

признавања стране високошколске исправе издате од стране Универзитета у Београду. 

Лице из става 3. овог члана може се условно уписати на студијски програм када 

поступак признавања стране високошколске исправе није завршен пре рока за подношење 

пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет. 

Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране високошколске 

исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило сматраће се да 

лице није уписано. 

Лицу из става 3. ово члана вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове 

уписа.» 

 

Члан 5. 

Члан 14. мења се и гласи: 

„Члан 14. 

Држављанин Републике Србије који је ималац стране високошколске исправе може 

конкурисати за упис  на мастер академске Факултета уколико приложи потврду о 

покренутом поступку признавања стране високошколске исправе издате од стране 

Универзитета у Београду. 

Лице из става 1. овог члана може се условно уписати на студијски програм када 

поступак признавања стране високошколске исправе није завршен пре рока за подношење 

пријаве за упис и то уз потврду да је поступак признавања започет. 

Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране високошколске 

исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило сматраће се да 

лице није уписано. 

Лицу из става 2. ово члана вратиће се уплаћени износ школарине умањен за трошкове 

уписа.» 

 

Члан 6. 

У члану 16. став 4. и 5.мењају  се и гласе: 

 „Запослени у Служби  за наставу и студентска питања другог и трећег степена  

високог образовања воде досијеа студената у папирној и електронској форми. 

 Запослени у Служби  за наставу и студентска питања другог и трећег степена  

високог образовања воде матичне књиге студената.“ 

 

Члан 7. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Члан 17. 

 Статус буџетског студента има студент уписан на прву годину мастер 

академских студија рангиран на конкурсу као буџетски студент, у школској години за 

коју је уписан по конкурсу. 
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 Статус буџетског студента има и студент који је уписао другу годину студирања 

на двогодишњим мастер академским студијама, ако је у претходној школској години 

остварио најмање 48 ЕСПБ и ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се 

студије финансирају из буџета, у складу са Законом о високом образовању. 

 Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира 

из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку 

редовног трајања студија. 

 Студент може бити финансиран из буџета само једанпут  на истом степену 

студија.“ 

 

Члан 8. 

Члан 18. мења се и гласи: 

„Члан 18. 

 Статус самофинансирајућег студента има студент уписан на прву годину мастер 

академских студија рангиран на конкурсу за упис као самофинансирајући студент, у 

школској години за коју је уписан по том конкурсу и у другим случајевима 

предвиђеним законом.„ 

   

Члан 9. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

Студенту који је уписан у текућу школску годину, на његов захтев, одобрава се 

мировање права и обавеза, у случају: 

1) теже болести; 

2) упућивања на студентску  стручну праксу у трајању од најмање шест 

месеци;  

3) одслужења и дослужења војног рока;  

4) неге властитог детета до годину дана живота;  

5) посебне неге детета која траје дуже од прве године живота детета, 

6) одржавања трудноће. 

  Студенту се може одобрити мировање и у случају немогућности плаћања 

школарине у трајању од једног семестра и то једном у току студија на истом 

студијском програму, због недостатка материјалних средстава, у складу са мерилима 

које утврди Факултет. 

   Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења, на 

њен захтев одобрава се мировање права и обавеза у складу са општим актом 

Факултета. 

  Током одобреног мировања, студент не може да полаже испите или остварује 

предиспитене обавезе и друге обавезе из наставног процеса.  

  Студент који је био спречен да прати наставу, извршава предиспитне обавезе и 

да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању од 

најмање три месеца, може полагати испит, уз приложену релевантну документацију и 

сагласност предметног наставника и надлежног продекана.» 

 

Члан 10. 

Члан 22 мења се и гласи: 

 

«Члан 22. 

 Статус студента престаје ако студент не заврши студије у року од: 



5 

 

1) две школске године – ако студијски програм траје једну школску годину; 

2) четири школске године – ако студијски програм траје две школске године; 

Ако је студијски програм започео у пролећном семестру, рок из става 1. овог 

члана сходно се рачуна од почетка тога семестра. 

У рок из ст. 1. и 2. овог члана не рачуна се време мировања права и обавеза, 

одобреног студенту у складу са Статутом Факултета и овим Правилником. 

          Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из ст. 1. и 2. овог члана, 

може продужити рок за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских 

година потребних за реализацију студијског програма. 

  

 Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује 

декан решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока из ст. 1, 2. и 4. овог 

члана. 

Статус студента престаје и у случају: 

1) завршетка студија; 

2) исписивања са студија; 

3) неуписивања школске године; 

4) изрицања дисциплинске мере искључења са студија. 

 Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан 

на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског 

спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма. 

 

Члан 11. 

Члан 23.мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Факултет организује и изводи студије у току школске године која за други и 

трећи степен студија почиње најкасније до 15. октобра  и траје 12 календарских 

месеци. 

Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12 

недеља за консултације, припрему испита и испите. 

Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења 

наставе. 

Јесењи семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и четири (4) 

недеље за консултације, припрему испита и испите. 

Пролећни семестар има, по правилу, петнаест (15) наставних недеља и осам (8) 

недеља за консултације, припрему испита и испите. 

У јесењем и пролећном семестру не може бити предвиђено мање од 12 

(дванаест) наставних недеља.» 

 

Члан 12. 

Члан 37 мења се и гласи: 

„Члан 37. 

 Од укупног броја поена, по правилу, најмање 30, а највише 70 поена мора бити 

предвиђено за активности и провере знања у току семестра (предиспитне обавезе). 

 Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи 

највише 100 поена.“ 
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Члан 13. 

У члану 48. став 3. мења се и гласи: 

 „Практичан рад из члана 45. став 3. као документарна форма на радију или 

телевизији мора да садржи и диск са снимком практичног рада, а из штампаних медија 

оригинални новинарски текст.“ 

 

Члан 14. 

Члан 54. мења се и гласи: 

„Члан 54. 

 Извештај о урађеном мастер раду, пише се по добијању извештаја програма за 

проверу плагијата и потписују га сви чланови Комисије. 

 У првој реченици извештаја о урађеном мастер раду мора да стоји налаз 

извештаја програма за проверу плагијата. 

 У случају потребе, уз извештај о урађеном раду прилаже се и извештај ментора 

о налазу програма за проверу плагијата. 

 Извештај из претходног става, као и примерак рада, упућује се на увид јавности 

7 (седам) дана, на интернет страни Факултета и у Служби  за наставу и студентска 

питања другог и трећег степена високог образовања. 

 Извештај може да буде и негативан. 

 У случају негативног извештаја студент пријављује другу тему мастер рада.“ 

 

Члан 15. 

 Члан 59. се брише. 

 

Члан 16. 

 Овај Правилник о измени и допуни Правилника о мастер академским студијама 

Универзитета у Београду-Факултета политичких наука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања на огласним таблама Факултета. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

И ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

проф.др Драган Симић 


