
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,  

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА  
Број: 612-00-01345/1/2020-06 

Датум: 28.09.2022. године. 

Београд, Немањина 22-26 

                             зк 

                                   

 

 

УНИВЕРЗИТЕТУ/ФАКУЛТЕТУ/АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА/ВИСОКОЈ ШКОЛИ 

Ректору/Декану/Председнику/Директору 

 

 

Поштовани, 

 

 

               На захтеве студената, а имајући у виду околности изазване епидемијом 

заразне болести COVID-19 у претходне две године, Министарство препоручује 

високошколским установама да: 

 

− прилагоде динамику измиривања студентских обавеза према високошколским установама 

и омогуће студентима уплату износа школарине у више рата; 

− омогуће студентима завршних година студија основних студија упис до 90 ЕСПБ бодова; 

− продуже рок за упис на мастер студије за две недеље, а за упис на докторске студије за 

месец дана; 

− омогуће студентима минимум два „апсолвентска“ рока, као и да трајање рокова прилагоде 

епидемиолошкој ситуацији у циљу спречавања повећаног броја студената који 

истовремено бораве у просторијама установе; 

− у случајевима када је то могуће предвиде додатне термине за извршавање предиспитних 

обавеза; 

− преиспитају услове за упис виших година студија и прилагоде услове и критеријуме уписа 

отежаним условима одржавања наставе и учења; 

− због немогућности студената да у условима епидемије испуне своје обавезе у изради мастер 

радова и докторских дисертација, у случајевима када је студенту остао само мастер рад, 

односно докторска дисертација, рок за плаћање преноса бодова који носи мастер рад, 

односно докторска дисертација буде до одбране рада, али не касније од јуна 2023. године; 

− омогуће студентима упис предмета на почетку сваког семестра. 

 

Подсећају се високошколске установе да: 

 

− члан 94. став 1. Закона о високом образовању предвиђа да високошколска установа 

организује и изводи студије у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и 



траје 12 календарских месеци, те је Законом остављена могућност да високошколска 

установа у изузетним случајевима уз поштовање осталих одредби Закона о организацији и 

извођењу студија, школску годину започне после 1. октобра у складу са својим општим 

актима и проценама. 

 

− члан 102. став 4. Закона о високом образовању предвиђа да се при упису студент који се 

сам финансира опредељује за најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског 

програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова, као и да је условљеност уписа појединачних 

предмета дефинисана студијским програмом и општим актима високошколске установе; 

 

− члан 103. став 3. Закона предвиђа да 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 („продужена година“); 

 

− члан 107. Закона предвиђа случајеве у којима се студенту, на лични захтев, може одобрити 

мировање права и обавеза, као и да се мировање права и обавеза студента може одобрити 

и у другим случајевима предвиђеним општим актом високошколске установе; 

 

− члан 109. ст. 2-3. Закона предвиђају да 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, као и да се студенту, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија, 

у складу са општим актом високошколске установе; 

 

− стандарди за самовредновање и акредитацију предвиђају обавезу да високошколска 

установа благовремено објави план и распоред наставе, укључујући и испитне рокове и 

остале провере знања, пре почетка одговарајућег семестра, као и да високошколска 

установа систематски прати спровођење плана наставе и планова рада на појединим 

предметима, оцењује квалитет наставе и предузима корективне мере за његово унапређење, 

упозорава наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу 

одговарајући квалитет наставе на потребу побољшања и обезбеђују им потребно 

усавршавање; такође, високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре 

почетка семестра, донесе и учини доступним студентима план рада који укључује: основне 

податке о предмету: (1) назив, година, број ЕСПБ бодова, услови, (2) циљеве предмета, (3) 

садржај и структуру предмета, (4) план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе), 

(5) начин оцењивања на предмету, (6) уџбенике, односно обавезну и допунску литературу 

и (7) податке о наставницима и сарадницима на предмету, који подразумевају јавно 

објављене термине консултације и електронске адресе наставника и сарадника; 
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