
УПИС СТУДЕНАТА 

  

 Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до 

броја који је конкурсом предвиђен за упис.  

 Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се 

финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној 

ранг листи до броја одобреног на терет буџета. 

 Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам 

финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до 

броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената. 

 

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА 

 

 Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима 

као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу 

са Законом и општим актом Универзитета. 

 Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом није другачије одређено. 

 Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси 

решење о признавању стране јавне исправе, или потврду да је поступак почет. 

http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php 
 Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе   доказе: 

 - да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;  

 - да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи. 

 

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

 Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у 

иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о 

признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у 

Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није 

окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.  

  

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним 

могућностима факултета.  

 Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је 

потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом 

пријаве на конкурс за упис на студијски програм.  

 Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се 

обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 

или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs 

http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php
mailto:ucsh@rect.bg.ac.rs


  Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Дома 

културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179. 

Напомена: Упис лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине, 

која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске 

студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, на мастер академске 

студије могу да се уписују применом Програма афирмативних мера, на основу Одлуке о 

броју студената за уоис у прву годину студијских програма мастер академских студија 

који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је 

оснивач Република Србија у школској 2022/23. години и уколико се кандидати за такав 

програм изјасне.  

 


