
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 
 
 
 
 
Предмет: - промена чл. 42 и допуна чл. 63 Правилника о основним академским студијама 
  
 

Комисија за основне студије Електротехничког факултета, на седници одржаној 
12.02.2013. године, донела је одлуку да Наставно-научном већу упути следећи предлог на 
усвајање: 

1. 
 

„Члан 42. 
 Студент Факултета има право да пређе са уписаног модула на други модул 
студијског програма након завршене друге или више године студијског програма ако је 
положио све испите из претходних година студијског програма и има просечну оцену 
најмање 8. 
 На основу признатих испита и остварених ЕСПБ бодова, одређује се година 
студијског програма коју студент може уписати. 
 Промена изборног подручја – модула студијског програма, уколико су испуњени 
услови из претходног става, врши се на лични захтев, приликом уписа у наредну школску 
годину.“ 
 
мења се и гласи:  

 „Члан 42. 
 
„Студент Факултета има право да поднесе молбу за прелазак са уписаног модула на 

други модул студијског програма након стеченог услова за упис треће године студијског 
програма. 

Молбе разматра Комисија за студије првог степена и доноси одговарајуће решење. 
 Промена модула студијског програма, уколико су испуњени услови из првог става 

и уз позитивно решење Комисије за студије првог степена, врши се на почетку извођења 
наставе у јесењем или пролећном семестру. 

На основу признатих испита и остварених ЕСПБ бодова, одређује се година 
студијског програма коју студент може уписати.“ 
 
 
 



2. 
 

 У чл. 63 Правилника о основним академским студијама у наставку става 1  који 
гласи: 

„Резултати писменог дела испита морају да буду објављени најкасније у року од 7 
дана од дана одржавања испита. Ако се испит полаже писмено и усмено, резултати 
писменог дела морају да буду објављени најкасније до половине временског периода 
између писменог и почетка усменог дела испита.“ 
 
додаје се  
 
„Резултати колоквијума морају да буду објављени најкасније у року од 14 дана од дана 
одржавања колоквијума. Резултати предиспитних обавеза морају да буду објављени у 
року од 14 дана од дана дефинисаног за одржавање предиспитних обавеза.“ 

 
 
  
 
 

 
У Београду, 28.02.2013. године          Комисија за први степен студија 
                Др Жељко Ђуровић, ред.проф.  


