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 На пснпву шлана 97. а у вези са шланпм 6. став 1. ташка 2. Закпна п виспкпм пбразпваоу         
(„Сл. глaсник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. зaкoн, 67/2019, 6/2020 - др. зaкoни, 11/2021 - 
aутeнтишнo тумaшeоe, 67/2021 и 67/2021 - др. зaкoн, даље: Закпн) и шлана 1. став 2. Правилника п 
упису студената на студијске прпграме Универзитета у Нпвпм Саду (брпј 01-163/5 пд 13.04.2017. 
гпдине у даљем тексту: Правилник Универзитета) и шлана 65. став 1. ташка 2. Статута Технплпщкпг 
факултета Нпви Сад (брпј 020-289/1 пд 25.02.2021. гпдине, даље: Статут Факултета), Наставнп-наушнп 
веће Факултета на седници пдржанпј дана 13.05.2022. гпдине, са изменама и дппунама усвпјеним на 
електрпнскпј седници пдржанпј у перипду пд 10.10. дп 11.10.2022. гпдине дпнпси 

 

П Р А В И Л Н И К  
П УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРПГРАМЕ 

ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 
 

ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Правилникпм п упису студената на студијске прпграме Технплпщкпг факултета Нпви Сад (у 
даљем тексту: Правилник) утврђују се услпви и нашин уписа кандидата на акредитпване студијске 
прпграме првпг, другпг и трећег степена студија Технплпщкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: 
Факултет), ближа мерила за утврђиваое редпследа кандидата за упис и друга питаоа пд знашаја за 
упис студената. 

Сви термини кпјима су у пвпм Правилнику пзнашени пплпжаји, прпфесије, пднпснп занимаоа 
и зваоа, изражени у граматишкпм мущкпм рпду, ппдразумевају прирпдни мущки и женски рпд лица 
на кпја се пднпсе. 

Члан 2. 

 На пдпбрене, пднпснп акредитпване студијске прпграме кпје прганизује Факултет мпгу се 
уписати кандидати ппд услпвима и на нашин уређен Закпнпм, Статутпм Универзитета у Нпвпм Саду, 
Статутпм Факултета, Правилникпм Универзитета и пвим Правилникпм.  

Упис кандидата на све нивпе студија кпје прганизује Факултет врщи се на пснпву заједнишкпг 
јавнпг кпнкурса за упис на све акредитпване студијске прпграме Универзитета кпји расписује Сенат 
Универзитета у Нпвпм Саду. 

Члан 3. 

 Лице из шлана 2. става 1. пвпг Правилника мпже да се упище на студијски прпграм/ппдрушје 
акп се пријавилп на јавни кпнкурс и акп на нашин пп мерилима утврђеним пвим Правилникпм пствари 
брпј бпдпва кпји му пбезбеђује местп на ранг листи пријављених кандидата кпје је у пквиру брпја 
утврђенпг за упис на студијски прпграм. 

У пствариваоу права уписа на студијски прпграм кандидати имају једнака права кпја не мпгу 
бити пгранишена пп пснпву ппла, расе, брашнпг стаоа, бпје кпже, језика, верписппвести или пп другпм 
слишнпм пснпву, пплпжају или пкплнпсти. 

Члан 4. 

 Лице кпје је заврщилп претхпднп пбразпваое или деп пбразпваоа у инпстранству, мпже да се 



упище на студијски прпграм/ппдрушје акп му се призна стешена страна щкплска, пднпснп 
виспкпщкплска исправа у складу са Закпнпм и ппсебним ппщтим актпм Универзитета. 

Члан 5. 

 Страни држављанин мпже да се упище на све акредитпване студијске прпграме/ппдрушја 
Факултета ппд истим услпвима кап и дпмаћи држављанин, акп пружи дпказ п ппзнаваоу српскпг 
језика, пднпснп п ппзнаваоу језика на кпјем се извпди настава, у складу са Статутпм Универзитета, и 
акп је здравственп псигуран.  

 Страни држављанин плаћа щкпларину у тпку целпг щкплпваоа, псим акп међунарпдним 
сппразумпм или билатералним сппразумпм Универзитета није другашије пдређенп. Изнпс щкпларине 
за стране држављане утврђен је ценпвникпм (Пдлука п висини щкпларине за текућу щкплску гпдину). 

Студент из земље Еврппске уније мпћи ће да се упище на студијски прпграм/ппдрушје у статусу 
студента кпји се финансира из бучета пд дана приступаоа Републике Србије Еврппскпј унији. 

 Страни држављанин и лице из шлана 4. пвпг Правилника, кпје је заврщилп претхпднп 
пбразпваое или деп пбразпваоа у инпстранству мпже да кпнкурище за упис на студијски 
прпграм/ппдрушје у слушају када ппступак за признаваое стране щкплске пднпснп виспкпщкплске 
исправе није заврщен пре рпка за ппднпщеое пријаве на кпнкурс. Кандидати наведени у пвпм ставу 
мпрају дп уписа да прилпже рещеое Универзитета п признаваоу стране виспкпщкплске исправе, кап 
услпв за упис на студијски прпграм.  

Члан 6. 

 Припадници српске наципналне маоине из суседних земаља мпгу се уписати на Факултет ппд 
истим услпвима кап и држављани Републике Србије. 

Упис кандидата пп афирмативним мерама спрпвпди се у складу са Струшним упутствпм п 
спрпвпђеоу уписа у прву гпдину студијских прпграма пснпвних и интегрисаних студија на 
виспкпщкплским устанпвама шији је псниваш Република Србија, кпје за сваку щкплску гпдину дпнпси 
респрни Министар. 

Члан 7.  

 Приликпм уписа, студент пптписује изјаву кпјпм се пбавезује да ће се дп ппшетка щкплске 
гпдине уппзнати са правима и пбавезама тпкпм студираоа. 

 Приликпм уписа сампфинансирајућег студента између Факултета и студента се закљушује 
угпвпр. 

 Факултет приликпм уписа издаје кандидату индекс кпјим се дпказује статус студента. 

 За свакпг студента се у Студентскпј служби Факултета фпрмира перспнални дпсије и впди 
евиденција и у електрпнскпј фпрми. 

 

УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

Услпви уписа у I гпдину пснпвних академских студија 

Члан 8. 

 У прву гпдину пснпвних академских студија (у даљем тексту: пснпвних студија) кпје реализује 
Факултет мпже да се упище лице кпје има стешенп средое пбразпваое у шетвпрпгпдищоем трајаоу 
(у даљем тексту: средоа щкпла). 

Члан 9. 

 Редпслед кандидата за упис у прву гпдину пснпвних студија утврђује се на пснпву ппщтег 
успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу и резултата ппстигнутпг на пријемнпм испиту према 
мерилима утврђеним Правилникпм Универзитета, пвим Правилникпм и кпнкурспм за упис на 
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студијске прпграме. 

 
Пријемни испит и мерила за утврђиваое редпследа кандидата на ранг листи 

Члан 10. 

 Кандидат кпји кпнкурище на студије првпг степена пплаже пријемни испит из предмета 
Математика или Хемија. 

 Факултет прганизује пријемни испит независнп пд брпја пријављених кандидата за упис у прву 
гпдину пснпвних студија. 

Члан 11. 

 Кандидат кпји има ппщту матуру не пплаже пријемни испит. Уместп пријемнпг испита пвпм 
кандидату се вреднују резултати ппщте матуре. 

 Нашин пствариваоа права кандидата из претхпднпг става пвпг шлана и вреднпваое резултата 
ппщте матуре регулисаће се и примеоивати накпн дпнпщеоа и примене акта кпји регулище ппщту 
матуру.  

 Пријемни испит не пплажу: 

1. лица са заврщенпм средопм щкплпм кпја су кап ушеници трећег или шетвртпг разреда 
средое щкпле псвпјили једнп пд прва три ппјединашна места на републишкпм такмишеоу кпје 
прганизује Министарствп надлежнп за пбласт пбразпваоа, или на међунарпднпм такмишеоу 
из предмета Математика и/или Хемија или из примеоених пбласти математике и/или хемије, 
а признаје им се да су ппстигли максималан брпј бпдпва из тпг предмета; 

2. лица кпја већ имају заврщен први степен студија, на лишни захтев. 

Члан 12. 

 Пријемни испит пбухвата прпграмске садржаје кпји се изушавају у средопј щкпли у 
шетвпрпгпдищоем трајаоу из предмета Математика или Хемија. 

Пријемни испит се пплаже писменп, пп правилу на српскпм језику, пднпснп језику на кпме се 
реализује студијски прпграм. 

Члан 13. 

 Припадник наципналне маоине шији је језик у службенпј упптреби на теритприји АП 
Впјвпдине мпже пплагати пријемни испит на матероем језику на пснпву лишнпг захтева ппднетпг у 
писанпм пблику приликпм пријаве на кпнкурс за упис на студијски прпграм/ппдрушје.  

Члан 14. 

 Лица са ппсебним пптребама мпгу пплагати пријемни испит на нашин прилагпђен оихпвим 
пптребама кпји предлпже у писанпм пблику приликпм пријаве на кпнкурс за упис на студијски 
прпграм/ппдрушје у складу са пбјективним мпгућнпстима Факултета. 

Члан 15. 

 Факултет је дужан да пбезбеди тајнпст садржаја пријемнпг испита дп сампг ппшетка пријемнпг 
испита. 

Члан 16. 

 Датум пплагаоа пријемнпг испита утврђује се кпнкурспм, а расппред и време пплагаоа 
пбјављује се на пгласнпј табли и на интернет страници Факултета.  

Члан 17. 

 Кандидат за упис на студијски прпграм/ппдрушје мпже псвпјити укупнп највище 100 бпдпва, и 



тп пп пснпву ппщтег успеха у средопј щкпли и пп пснпву резултата ппстигнутпг на пријемнпм испиту. 

Члан 18. 

 Ппд ппщтим успехпм у средопј щкпли ппдразумева се збир прпсешних пцена у свакпм разреду 
средое щкпле ппмнпжен са два. Пп пвпм пснпву кандидат мпже стећи најмаое 16, а највище 40 
бпдпва. Ппщти успех у средопј щкпли рашуна се запкруживаоем на две децимале. 

Члан 19. 

 На пријемнпм испиту кандидат мпже стећи пд 0 дп 60 бпдпва из Математике, или пд 0 дп 60 
бпдпва из Хемије. 

 Сматра се да је кандидат пплпжип пријемни испит (и тиме стекап правп на рангираое ради 
уписа) укпликп на пријемнпм испиту псвпји најмаое 14 бпдпва.  

Ппступак пплагаоа пријемнпг испита и рангираоа кандидата 

Члан 20. 

 Ппступак пплагаоа пријемнпг испита и рангираоа кандидата на Факултету спрпвпди Кпмисија 
за упис кандидата, кпју на предлпг декана Факултета именује Наставнп-наушнп веће Факултета. 
Кпмисију за упис шине прпдекан за наставу пп функцији и два шлана из редпва наставника. Председник 
Кпмисије је прпдекан за наставу.  

 Централна Кпмисија за упис кпју именује Сенат Универзитета, кппрдинира рад Кпмисије из 
претхпднпг става пвпг шлана, врщи кпнтрплу оенпг рада, даје ближа упутства за спрпвпђеое ппступка 
уписа и даје саппщтеоа за јавнпст у вези са уписпм. 

Члан 21. 

 Кпмисија за упис кандидата: 

1. прганизује пплагаое пријемнпг испита у сарадои са Студентскпм службпм Факултета и 
дежурним лицима; 

2. припрема испитна питаоа кпја неппсреднп пре пплагаоа пријемнпг испита дпставља 
дежурним лицима и, накпн пплагаоа пријемнпг испита, Кпмисији за преглед и пцену 
пријемнпг испита; 

3. прима пригпвпре кандидата за упис из шлана 25. став 4. Пвпг Правилника и у виду 
предлпга прпслеђује декану Факултета на дпнпщеое рещеоа;  

4. у сарадои са Студентскпм службпм Факултета саставља ранг листе пријављених 
кандидата; 

5. ппднпси извещтај Наставнп-наушнпм већу Факултета п резултатима кпнкурса за упис. 

Члан 22. 

 Дежурна лица на пријемнпм испиту и Кпмисију за преглед и пцену пријемнпг испита на 
предлпг прпдекана за наставу именује Наставнп-наушнп веће Факултета. Кпмисију за преглед и пцену 
пријемнпг испита шине три наставника са предмета Математика и три наставника са предмета Ппщта и 
непрганска хемија и Прганска хемија. Оихпвим радпм кппрдинира прпдекан за наставу. 

Факултет је дужан да у прпстприји у кпјпј се пдржава пријемни испит пбезбеди дпвпљан брпј 
дежурних лица. 

Члан 23. 

 Дежурнп лице на пријемнпм испиту пбавезнп је да: 

1. пре ппделе испитних питаоа, на пснпву дпкумената за идентификацију - важеће лишне 
карте или паспща, утврди идентитет кандидата; кандидат шији идентитет није утврђен не мпже 
пплагати пријемни испит; 
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2. уппзпри кандидате да искљуше свпје мпбилне телефпне, да у тпку трајаоа пријемнпг 
испита није дпзвпљенп напущтаое прпстприје, кпмуникација са другим кандидатима, 
преписиваое, кприщћеое унапред припремљених материјала, упптреба мпбилнпг телефпна, 
електрпнских ппмагала и слишнп; 

3. прпшита детаљнп упутствп за рад и да пдгпвпри на сва питаоа кандидата пре ппшетка 
пплагаоа пријемнпг испита, дежурнп лице не сме да разгпвара са кандидатима дпк рещавају 
задатке. 

 Укпликп се кандидат служи недпзвпљеним нашинпм пплагаоа, или ремети ред на пријемнпм 
испиту, дежурнп лице је пвлащћенп да му пдузме припремљене материјале за пријемни испит и да га 
удаљи са пријемнпг испита. 

Члан 24. 

Дежурна лица на пријемнпм испиту, накпн заврщенпг пријемнпг испита, дпстављају испитне 
задатке Кпмисији за упис кандидата кпја их прпслеђује Кпмисији за преглед и пцену пријемнпг 
испита. Кпмисија за преглед и пцену пријемнпг испита врщи преглед испитних задатака и дпдељује 
бпдпве у складу са критеријумима из шлана 19. пвпг Правилника, накпн шега их враћа Кпмисији за 
упис кандидата.  

Ранг листа 

Члан 25. 

 Редпслед кандидата за упис у I гпдину пснпвних студија на ранг листи утврђује се у складу са 
шланпвима 17, 18. и 19. пвпг Правилника. 

 Факултет саставља прелиминарну ранг листу пријављених кандидата кпја шини јединствену 
ранг листу Универзитета. За ташнпст ппдатака из ранг листе Факултета пдгпвпран је декан Факултета, а 
из јединствене ранг листе Универзитета пдпгпвпран је Ректпр. 

 Факултет пбјављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата на пгласнпј табли и на 
интернет страници Факултета у рпку кпји је утврђен кпнкурспм. 

 Кандидат мпже ппднети пригпвпр на регуларнпст ппступка утврђенпг кпнкурспм, регуларнпст 
пријемнпг испита или свпје местп на ранг листи у рпку пд 36 сати пд пбјављиваоа прелиминарне ранг 
листе на Факултету. Пригпвпр се ппднпси Кпмисији за упис кандидата Факултета, на шији предлпг 
декан Факултета дпнпси Рещеое пп пригпвпру у рпку пд 24 сата пд пријема пригпвпра.  

Факултет утврђује кпнашну ранг листу пријављених кандидата кпја шини јединствену ранг листу 
Универзитета и пбјављује је на пгласнпј табли и на интернет страници Факултета у рпку кпји је 
утврђен кпнкурспм. 

 Универзитет пбјављује кпнашну ранг листу пријављених кандидата на интернет страници 
Универзитета у рпку кпји је утврђен кпнкурспм. 

Члан 26. 

 Правп уписа у I гпдину пснпвних студија стише кандидат кпји је на кпнашнпј ранг листи 
рангиран у пквиру брпја утврђенпг за упис. Упис кандидата се врщи на пснпву ранг листе и на пснпву 
уредних дпкумената тражених кпнкурспм. 

 

Члан 27. 

 Кандидат се мпже уписати на студијски прпграм/ппдрушје у статусу студента кпји се финансира 
из бучета (статус бучетскпг студента) или студента кпји сам финансира студије (статус 
сампфинансирајућег студента) у зависнпсти пд укупнпг брпја пстварених бпдпва, места на ранг листи 
и брпја утврђенпг за упис кандидата. 

 



Члан 28. 

 Кандидат се мпже уписати у статусу бучетскпг студента укпликп се налази на јединственпј ранг 
листи дп брпја утврђенпг за упис кандидата на терет бучета и акп псвпји вище пд 50 бпдпва.  

Члан 29. 

 Кандидат се мпже уписати у статусу сампфинансирајућег студента укпликп се налази на 
јединственпј ранг листи дп брпја утврђенпг за упис сампфинансирајућих студената и акп псвпји 
најмаое 30 бпдпва. 

Члан 30. 

 Акп кандидати кпји су се пријавили за упис у прву гпдину пснпвних студија, пп пснпвама и 
критеријумима утврђеним пвим Правилникпм, имају исти брпј бпдпва, преднпст има пнај кандидат 
кпји је ппстигап већи брпј бпдпва на пријемнпм испиту. У слушају да кандидати имају исти брпј 
бпдпва и на пријемнпм испиту, преднпст има пнај кандидат кпји има већу прпсешну пцену у средопј 
щкпли из предмета из кпг је пплагап пријемни испит.   

Члан 31. 

 Прва два дана уписнпг рпка уписују се кандидати кпји су стекли правп уписа у статусу 
бучетскпг студента. Кандидати кпји су стекли правп уписа у статусу бучетскпг студента кпји се не 
упищу у рпку пдређенпм за упис кандидата на терет бучета, сматраће се да су пдустали и не мпгу се 
касније уписати на терет бучета. 

 Трећег дана уписнпг рпка уписују се кандидати кпји су стекли правп уписа у статусу бучетскпг 
студента ппмераоем на ранг листи, у слушају да неки кандидати из става 1. пвпг шлана нису дпщли на 
упис. У слушају да су пстале непппппуоене квпте за упис на терет бучета, шетвртпг дана уписнпг рпка 
изврщиће се прпзивка препсталих кандидата на кпнашнпј ранг листи кпји су стекли правп уписа у 
статусу бучетскпг студента, ради уписа. Правп уписа имају пни кандидати кпји су присутни на 
прпзивци. 

 Наредна два дана уписнпг рпка уписују се кандидати кпји су стекли правп уписа у статусу 
сампфинансирајућег студента. 

 Укпликп су накпн заврщетка уписа студената кпји су пплпжили пријемни испит на Факултету, 
уписне квпте пстале непппуоене, Факултет мпже изврщити упис студената са резултатима пријемнпг 
испита са других факултета из предмета Математика или Хемија. 

 Факултет признаје бпдпве са пплпженпг пријемнпг испита из предмета Математика или 
Хемија, кпји су псвпјени на другим факултетима у првпм или другпм кпнкурснпм рпку за упис у 
пдгпварајућу щкплску гпдину, уз прилпжену пптврду кап дпказ. Брпј псвпјених бпдпва из предмета 
Математика или Хемија се прпппрципналнп прилагпђава ппсегу бпдпва предвиђених шланпм 19. став 
1. пвпг Правилника.  

Члан 32. 

 Кандидати кпји су се пријавили за упис у прву гпдину пснпвних студија, а нису приступили 
пријемнпм испиту или су на пснпву шлана 23. став 2. пвпг Правилника удаљени са пплагаоа пријемнпг 
испита, немају правп на упис. 

Правп на упис студената првпг, другпг и трећег степена студија Универзитета или друге сампсталне 
виспкпшкплске устанпве и лица кпја имају стеченп виспкп пбразпваое 

Члан 33.  

 На пснпвне студије без пплагаоа пријемнпг испита мпже да се упище и студент првпг, другпг и 
трећег степена студија Универзитета или друге сампсталне виспкпщкплске устанпве ппд услпвпм: 

1. да је савладап деп истпг или српднпг студијскпг прпграма; 

2. да је писани захтев за упис ппднеп најкасније дп истека другпг кпнкурснпг рпка за упис 
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- септембарскпг рпка за упис у наредну щкплску гпдину; 

3. да је уз захтев из ташке 2. ппднеп и захтев за признаваое испита, пверен наставни план 
и прпграм, увереое п пплпженим испитима и дпказ да је уплатип трпщкпве, пднпснп накнаду 
за признаваое испита. 

П испуоенпсти услпва за упис, декан Факултета на предлпг пдгпварајуће Кпмисије за 
усклађиваое студијских прпграма/ппдрушја и прпцену испуоенпсти услпва за усклађиваое струшних 
академских назива (у даљем тексту Кпмисија за усклађиваое), дпнпси Рещеое у кпјем навпди испите 
и друге изврщене студијске пбавезе кпје се признају, гпдину студија на кпју се пдпбрава упис, пбавезе 
у наставку студија и стешени статус студента. 

Кпмисије за усклађиваое именује Наставнп-наушнп веће Факултета за сваки студијски 
прпграм/ппдрушје и за све нивпе студија кпји се реализују на Факултету. Кпмисију шине прпдекан за 
наставу и пп два наставникa са пдгпварајућег студијскпг прпграма/ппдрушја.  

Студент из става 1. пвпг шлана мпже пстварити правп на упис акп Факултет има прпстпрне и 
друге услпве и акп укупан брпј студената за ту гпдину студија није пппуоен.  

Студент из става 1. пвпг шлана мпже се уписати у статусу бучетскпг студента акп је пружип дпказ 
п престанку статуса бучетскпг студента на другпј виспкпщкплскпј устанпви, акп је у претхпднпј 
щкплскпј гпдини пстварип најмаое 60 ЕСПБ бпдпва и акп је пстварип правп на упис у пквиру брпја 
студената кпји се финансирају из бучета у щкплскпј гпдини у кпју је студенту пдпбрен упис.  

Услпви утврђени пвим шланпм аналпгнп се примеоују и на лице кпје има стешенп виспкп 
пбразпваое, акп ппднесе писани захтев за упис на студије првпг степена. Лице са стешеним виспким 
пбразпваоем мпже се уписати у статусу сампфинасирајућег студента. 

 

УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

Услпви уписа на мастер академске студије 

Члан 34. 

У прву гпдину мастер академских студија (у даљем тексту: мастер студије) мпже се уписати 
лице кпје је заврщилп пдгпварајуће пснпвне академске студије утврђене студијским прпгрампм и 
пстваривщи 240 ЕСПБ бпдпва.  

Правп уписа на мастер академске студије имају и лица кпја имају заврщене најмаое 
шетвпрпгпдищое студије пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм 
пбразпваоу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 – аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16). 

Члан 35. 

 Студијским прпгрампм, пднпснп пдлукпм Наставнп-наушнпг већа Факултета утврђује се кпји 
су прпграми пснпвних студија пдгпварајуђи за наставак студија на пдређенпм студијскпм прпграму 
мастер студија.  

Кпмисија за усклађиваое, дефинисана у шлану 33. пвпг Правилника даје мищљеое п 
евентуалнпј пптреби дппунских прпграмских садржаја кпје мпрају савладати студенти у 
слушајевима када студијски прпграми пснпвних академских студија нису пдгпварајући. Ти 
кандидати ппднпсе Факултету захтев за вреднпваое претхпднп заврщених пснпвних академских 
студија, заједнп са пдгпварајућим планпм и прпгрампм студија. 

Студент мпра пплпжити дппунске прпграмске садржаје пре негп щтп приступи пплагаоу 
испита предвиђених планпм и прпгрампм мастер студија. 

Члан 36. 

Редпслед кандидата за упис у прву гпдину мастер студија утврђује се на пснпву ппщте 



прпсешне пцене пстварене на пснпвним студијама и дужине времена студираоа на пснпвним 
студијама. 

Услпви уписа кандидата на специјалистичке академске студије  

Члан 37. 

 У прву гпдину специјалистишких академских студија мпже се уписати лице кпје је 
заврщилп пдгпварајуће мастер академске студије утврђене студијским прпгрампм, пстваривщи 
најмаое 300 ЕСПБ бпдпва. 

Правп уписа на специјалистишке академске студије имају и лица кпја имају заврщене 
најмаое шетвпрпгпдищое студије пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п 
виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16) кпјима је изврщена 
еквиваленција зваоа. 

Члан 38. 

Студијским прпгрампм, пднпснп пдлукпм Наставнп-наушнпг већа Факултета утврђује се 
кпји су прпграми пснпвних академских и мастер академских студија пдгпварајући за наставак 
студија на пдређенпм студијскпм прпграму специјалистишких академских студија. Пдгпварајућа 
Кпмисија за усклађиваое, дефинисана у шлану 33. пвпг Правилника, даје мищљеое п евентуалнпј 
пптреби дппунских прпграмских садржаја кпје мпрају савладати студенти у слушајевима када 
студијски прпграми пснпвних академских и мастер академских студија нису пдгпварајући.  

Студент мпра пплпжити дппунске прпграмске садржаје пре негп щтп приступи пплагаоу 
испита предвиђених планпм и прпгрампм специјалистишких академских студија.  

Члан 39. 

 Редпслед кандидата за упис у I гпдину специјалистишких академских студија утврђује се на 
пснпву прпсешне пцене пстварене на пснпвним академским и мастер академским студијама, 
пднпснп студијама виспкпг пбразпваоа и дужине студираоа наведених студија. 

Мерила за утврђиваое редпследа кандидата на ранг листи 

Члан 40. 

 Редпслед кандидата за упис на други степен студија, утврђује се на пснпву брпја 
пстварених бпдпва, узимајући у пбзир прпсешну пцену пстварену на претхпдним студијама и 
дужину трајаоа студираоа, према следећпј фпрмули: 

 

            
                                                     

                                              
                

Брпј бпдпва се изражава запкруживаоем на две децимале. 

Акп кандидати кпји су се пријавили за упис у прву гпдину мастер студија, пп пснпвама и 
критеријумима утврђеним пвим Правилникпм, имају исти брпј бпдпва, преднпст има пнај 
кандидат кпји је заврщип пснпвне студије у краћем рпку. 

Акп кандидати кпји су се пријавили за упис у прву гпдину специјалистишких студија, пп 
пснпвама и критеријумима утврђеним пвим Правилникпм, имају исти брпј бпдпва, преднпст има 
пнај кандидат кпји има већу прпсешну пцену у диплпми пснпвних студија. 
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УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

Услпви уписа кандидата на дпктпрске студије  

Члан 41. 

У прву гпдину дпктпрских студија мпже се уписати лице кпје има: 

1. заврщене мастер академске студије, пднпснп интегрисане академске студије са 
најмаое 300 ЕСПБ и прпсешну пцену најмаое 8,00 уписану и у диплпми пснпвних академских и 
у диплпми мастер академских студија; 

2. заврщене најмаое шетвпрпгпдищое студије пп прпписима кпји су важили дп ступаоа 
на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентишнп 
тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16) и 
прпсешну пцену најмаое 8,00 a кпјима је изврщена еквиваленција зваоа; 

3. академски назив магистра наука. 

У слушају да се на кпнкурс за упис на прву гпдину дпктпрских студија не јави дпвпљан брпј 
кандидата кпји испуоавају услпве из става 1. пвпг шлана, кпји се пднпсе на прпсешну пцену, дпктпрске 
студије мпже уписати и лице кпје има: 

1. заврщене мастер академске студије са најмаое 300 ЕСПБ и укупну прпсешну пцену на 
пснпвним академским и мастер академским студијама најмаое 8,00 (укупна прпсешна 
пцена се рашуна кап прпсек свих пцена са пснпвних академских и мастер академских 
студија, узимајући у пбзир и диплпмски и мастер рад); 

2. стешенп виспкп пбразпваое пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п 
виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентишнп тумашеое, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16) и прпсешну пцену 
најмаое 7,50, узимајући у пбзир и диплпмски рад. 

Пви кандидати се рангирају на препстала места предвиђена кпнкурспм накпн рангираоа 
кандидата из става 1. пвпг шлана. 

Члан 42. 

Студијским прпгрампм дпктпрских студија утврђују се пдгпварајуће мастер студије, 
пднпснп интегрисане академске студије, пднпснп наушнп ппдрушје из кпјег је стешен академски 
степен магистра наука, кап услпв за упис на дпктпрске студије. Пдгпварајућа Кпмисија за 
усклађиваое, дефинисана у шлану 33. пвпг Правилника, даје мищљеое п евентуалнпј пптреби 
дппунских прпграмских садржаја кпје мпрају савладати студенти у слушајевима када студијски 
прпграми првпг и другпг степена студија или наушнп ппдрушје из кпјег је стешен академски степен 
магистра наука, нису у пптпунпсти пдгпварајући, пднпснп када је на претхпдним нивпима студија 
кандидат пплпжип самп испите из дела предмета кпји представљају пптребну пснпву за студијски 
прпграм дпктпрских студија. Студент мпра пплпжити дппунске прпграмске садржаје пре негп щтп 
приступи пплагаоу испита предвиђених планпм и прпгрампм дпктпрских студија. 

 Надпкнаду за пплагаое дппунских испита кандидат плаћа према ценпвнику кпји у тпм 
тренутку важи за предмете на пдгпварајућим нивпима студија. Предмети из кпјих се пплажу 
дппунски испити не улазе у пбим ЕСПБ бпдпва предвиђених за дпктпрске студије, али се уписују у 
евиденцију, индекс и у дпдатак диплпми.  

Члан 43. 

 Студијским прпгрампм дпктпрских студија мпже се предвидети да се деп студијскпг 
прпграма специјалистишких академских студија или деп магистарских студија стешених пп раније 
важећим закпнским прпписима признаје за деп студијскпг прпграма дпктпрских студија. Прпцену 
испуоенпсти пвих услпва спрпвпди Кпмисија за усклађиваое, дефинисана у шлану 33. пвпг 
Правилника. 



Мерила за утврђиваое редпследа кандидата на ранг листи 

Члан 44. 

 Рангираое кандидата за упис у прву гпдину дпктпрских студија утврђује се на пснпву 
ппщте прпсешне пцене пстварене на претхпдним студијама и дужине студираоа. 

Редпслед кандидата на ранг листи за упис на дпктпрске студије, утврђује се на пснпву 
брпја пстварених бпдпва, узимајући у пбзир прпсешну пцену пстварену на пснпвним и мастер 
студијама и дужину трајаоа студираоа, према следећпј фпрмули: 

 

            
                                                     

                                              
                

Брпј бпдпва се изражава запкруживаоем на две децимале. 

Акп кандидати кпји су се пријавили за упис у прву гпдину дпктпрских студија, пп пснпвама 
и критеријумима утврђеним пвим Правилникпм, имају исти брпј бпдпва, преднпст има пнај 
кандидат кпји има већу прпсешну пцену у диплпми пснпвних студија.  

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДРУГИ И ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

Члан 45. 

 Кпмисија за упис саставља прелиминарну ранг листу пријављених кандидата на други и 
трећи степен студија и пбјављује је на пгласнпј табли и интернет страници Факултета у рпку кпји 
је утврђен кпнкурспм. Прелиминарна ранг листа кандидата шини јединствену ранг листу 
Универзитета. 

Члан 46. 

 Кандидат мпже ппднети пригпвпр на регуларнпст ппступка утврђенпг кпнкурспм или 
свпје местп на ранг листи у рпку пд 36 сати пд пбјављиваоа прелиминарне ранг листе на 
Факултету. Пригпвпр се ппднпси Кпмисији за упис кандидата, на шији предлпг декан Факултета 
дпнпси рещеое пп пригпвпру у рпку пд 24 сата пд пријема пригпвпра.  

Члан 47. 

 Факултет утврђује кпнашну ранг листу пријављених кандидата на други и трећи степен 
студија кпја шини јединствену ранг листу Универзитета и пбјављује је на пгласнпј табли и 
интернет страници Факултета у рпку кпји је утврђен кпнкурспм. 

 Универзитет пбјављује кпнашну ранг листу пријављених кандидата на други и трећи 
степен студија на интернет страници Универзитета у рпку кпји је утврђен кпнкурспм. 

Члан 48. 

 Правп уписа стише кандидат кпји је на кпнашнпј ранг листи рангиран у пквиру брпја 
утврђенпг за упис кандидата.  

Кандидат се мпже уписати на студијски прпграм мастер и дпктпрских студија, у зависнпсти 
пд места на ранг листи и брпја утврђенпг кпнкурспм за упис кандидата, у статусу студента кпји се 
финансира из бучета (статус бучетскпг студента) или студента кпји сам финансира студије (статус 
сампфинансирајућег студента). 

 На студијске прпграме специјалистишких академских студија кандидат се мпже уписати у 
статусу студента кпји сам финансира студије (статус сампфинансирајућег студента). 

 Акп кандидат кпји је пстварип правп на упис не изврщи упис у рпку утврђенпм у кпнкурсу, 
уместп оега ће се уписати следећи кандидат према редпследу утврђенпм пп кпнашнпј ранг 
листи.  
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ПРАВП НА УПИС ЛИЦА КПМЕ ЈЕ ПРЕСТАП СТАТУС СТУДЕНТА 

Члан 49. 

 Студент кпме је престап статус студента мпже ппнпвп стећи статус студента ппд услпвпм: 

1.  да Факултет има прпстпрне и друге услпве за пмпгућаваое наставка студираоа и 

2. да се студент упище на студијски прпграм кпји се реализује у време ппнпвнпг стицаоа 
статуса студента. 

Члан 50. 

  Лице кпме је на Факултету или другпј виспкпщкплскпј устанпви престап статус студента у 
слушају исписиваоа са студија, заврщетка студија, неуписиваоа щкплске гпдине и кад не заврщи 
студије дп истека рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју щкплских гпдина пптребних за 
реализацију студијскпг прпграма мпже, без пријемнпг испита, на лишни захтев, ппнпвп стећи статус 
студента, уписпм на исти или слишан студијски прпграм на Факултету, ппд следећим услпвима:   

1. акп је пстварилп најмаое 60 ЕСПБ бпдпва на студијскпм прпграму првпг степена, пднпснп 
на интегрисаним студијама, пднпснп на студијскпм прпграму другпг степена у пбиму пд 
120 ЕСПБ бпдпва, пднпснп на студијскпм прпграму трећег степена;  

2. акп је пстварилп најмаое 30 ЕСПБ бпдпва на студијскпм прпграму другпг степена у пбиму 
пд 60 ЕСПБ бпдпва. 

Члан 51. 

Захтев за ппнпвнп стицаое статуса студента се ппднпси Студентскпј служби, на пбрасцу кпји је 
саставни деп пвпг Правилника кап Прилпг 1, уз прилпжену дпкументацију наведену у пбрасцу. Захтев 
се ппднпси у перипду предвиђенпм за упис и пбнпву гпдине. 

Пдгпварајућа Кпмисија за усклађиваое, дефинисана у шлану 33. пвпг Правилника, даје 
мищљеое п испуоенпсти услпва за ппнпвнп стицаое статуса студента узимајући у пбзир шиоенице 
наведене у Захтеву и дпстављену дпкументацију. Укпликп је ппднпсипцу захтева била изрешена 
дисциплинска мера, Кпмисија за усклађиваое узима у пбзир изрешену дисциплинску меру и 
пкплнпсти ппд кпјима је изрешена. 

  На предлпг пдгпварајуће Кпмисије за усклађиваое, декан Факултета дпнпси рещеое п 
ппнпвнпм стицаоу статуса студента и упису на студијски прпграм кпји садржи следеће ппдатке: 

1. брпј признатих ЕСПБ бпдпва, 

2. гпдину студија на кпју се пдпбрава упис,  

3. статус сампфинансирајућег студента, 

4. пбавезе студента у наставку студија. 

  Брпј признатих ЕСПБ бпдпва из става 3. ташка 1. пвпг шлана не мпра бити исти кап и брпј 
пстварених ЕСПБ бпдпва на студијскпм прпграму. 

  Лице из става 1. пвпг шлана мпже се уписати самп кап сампфинансирајући студент и задржава 
пвај статус дп краја студија и не убраја се у пдпбрени брпј студената за пдређени студијски прпграм.  

Прптив Рещеоа кпјим се захтев пдбија дпзвпљена је жалба Савету Факултета у рпку пд 3 
дана пд дана дпстављаоа рещеоа. 

Члан 52. 

Пп дпнпщеоу рещеоа из шлана 51. став 3. студент се уписује у пдгпварајућу матишну коигу за 
текућу щкплску гпдину и пп правилу му се птвара нпви дпсије, псим када је студенту, кпји је бип 
уписан на студијски прпграм Факултета, пдпбрен наставак студија пп студијскпм прпграму на кпјем је 



претхпднп бип уписан, а у слушају престанка студија збпг неуписиваоа щкплске гпдине, када се у 
матишнпј коизи кпнстатује да је студент ппнпвп стекап статус студента и задржава ппстпјећи дпсије 
студента. 

ПРПМЕНА СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА (ИЛИ ППДРУЧЈА), ПРЕЛАЗАК НА ДРУГИ НАСТАВНИ ПЛАН И 

ПРПГРАМ ИСТПГ СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА 

Члан 52а 

Укпликп студент Факултета у тпку студираоа жели да прпмени студијски прпграм (или 
ппдрушје) у пквиру истпг степена и врсте студија, или да пређе на актуелни наставни план и прпграм 
истпг студијскпг прпграма на кпји је уписан, мпже тп ушинити ппд услпвпм да Факултет има прпстпрне 
и друге услпве за упис на пдгпварајућу гпдину студијскпг прпграма.  

 
Захтев за прпмену студијскпг прпграма (или ппдрушја), пднпснп Захтев за прелазак на актуелни 

наставни план и прпграм истпг студијскпг прпграма се ппднпси Студентскпј служби Факултета, уз 
прилпжен дпказ п пплпженим испитима са пдгпварајућпм пценпм и пствареним ЕСПБ бпдпвима. 
Захтев се ппднпси у перипду предвиђенпм за упис и пбнпву гпдине. 

 
Кпмисија за усклађиваое, дефинисана у шлану 33. пвпг Правилника, даје мищљеое п 

испуоенпсти услпва за прпмену студијскпг прпграма (или ппдрушја), пднпснп за прелазак на актуелни 
наставни план и прпграм истпг студијскпг прпграма, узимајући у пбзир шиоенице наведене у Захтеву и 
дпстављену дпкументацију.  

 
На предлпг пдгпварајуће Кпмисије за усклађиваое, декан Факултета дпнпси Рещеое кпје 

садржи следеће ппдатке: 
1. брпј признатих ЕСПБ бпдпва, 
2. предмете и пцене кпји се признају, 

3. гпдину студија на кпју се пдпбрава упис, 

4. статус студента (бучетски или сампфинансирајући), 

5. пбавезе студента у наставку студија на студијскпм прпграму (или ппдрушју) на кпји прелази, 

пднпснп наставнпм плану и прпграму на кпји прелази. 

 

Брпј признатих ЕСПБ бпдпва из става 4. ташка 1. пвпг шлана не мпра бити исти кап и брпј 
пстварених ЕСПБ бпдпва на студијскпм прпграму. 

 
Прптив Рещеоа кпјим се захтев пдбија дпзвпљена је жалба Савету Факултета у рпку пд 3 дана 

пд дана дпстављаоа рещеоа. 
 
Приликпм прпмене студијскпг прпграма (или ппдрушја), пднпснп преласка на актуелни план и 

прпграм, студент задржава статус студента дп истека рпка кпји је једнак двпструкпм брпју щкплских 
гпдина у пднпсу на предвиђену дужину студираоа. Претхпднп прпведене гпдине студираоа се 
узимају у пбзир приликпм рашунаоа укупне дужине студираоа. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 53. 

 Измене и дппуне пвпг Правилника врще се на нашин и пп ппступку за оегпвп дпнпщеое.  

Члан 54. 

 Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли и интернет 
презентацији Факултета. 
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  Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п упису студената на 
студијске прпграме Технплпщкпг факултета Нпви Сад заведен ппд брпјем 020-1031 пд 15.06.2016. 
гпдине. 

 
Председник Наставнп - наушнпг већа 

Технплпщкпг факултета Нпви Сад 

 

прпф. др Биљана Пајин, редпвни прпфеспр 

 

 

  



 

ПРИЛПГ 1. (Пбразац пппунити шиткп щтампаним слпвима) 

ЗАХТЕВ ЗА ППНПВНП СТИЦАОЕ СТАТУСА СТУДЕНТА 

Име и презиме:  

Брпј индекса:  

Адреса:  

Кпнтакт телефпн:  

Назив устанпве на кпјпј је статус студента 
престап:  

Назив студијскпг прпграма/ппдрушја на кпји 
је ппднпсилац захтева бип уписан:  

Шкплска гпдина првпг уписа на студијски 
прпграм/ппдрушје:  

Гпдина студија:  

Пснпв пп кпм је престап статус студента 
(запкружити) 

1) исписиваое са студија 
2) заврщетак студија 
3) неуписиваое щкплске гпдине 
4) студије нису заврщене у рпку кпји пдгпвара 

двпструкпм брпју щкплских гпдина пптребних 
за реализацију студијскпг прпграма 

5) изрицаое дисциплинске мере искљушеоа са 
студија 

Пстваренп ЕСПБ:  

Датум престанка статуса студента:  

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА (прилаже се уз Пбразац): 

а) Лица кпјима је статус студента престап на Технплпщкпм факултету Нпви Сад, у прилпгу пвпг захтева 
дпстављају индекс. 

б) Лица кпјима је статус студента престап на другпј виспкпщкплскпј устанпви, у прилпгу пвпг захтева 
дпстављају: 
1. увереое п пплпженим испитима; 
2. увереое или пптврду п тпку студија из кпје се мпже утврдити напредпваое на студијама пп 

щкплским гпдинама (кпје щкплске гпдине је бип на кпјпј гпдини студија - први пут уписан у 
гпдину, или уписан кап ппнпвац, и у кпм статусу – бучетски или сампфинансирајући); 

3. план и прпграм студијскпг прпграма на кпји је бип уписан (курикулум); 
4. дпказ п уплати накнаде за признаваое испита према важећем ценпвнику Факултета. 
 
Датум:          Пптпис 


