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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
Број: 44-949/3 
Датум: 14. април 2021. rодине 
ЧАЧАК 
 
 
 

На основу члана 100. Закона о високом образовању (,,Службени гласник РС'·,                                
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/20-др. закон), члана 2. Правилника о упису 
студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, број III-01-366/5 од                                               
23. 04. 2019. год. са изменама и допунама III-01-342/18 од 28. 05. 2020. год. и III-01-127/18 од                     
25. 02. 2021. год. и чланова 79., 156. став 1., 160. и 161. Статута Факултета техничких наука у 
Чачку (Пречишћен текст) бр. 3072. од 27. 12. 2019. год. и измене и допуне број 1207/3 од                                                
13. 07. 2020. год., Наставно - научно веће Факултета техничких наука, на електронској седници 
одржаној 14. априла 2021. године, донело је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ 

 НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
 
 
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Правилником о упису студената на студијске програме на Факултету техничких наука у Чачку 
(у даљем тексту Правилник) уређују се услови и начин уписа на акредитоване студијске 
програме основних и мастер студија, које се организују на Факултету техничких наука (у даљем 
тексту: Факултет), начин бодовања, ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак 
за упис и друга питања од значаја за упис студената. 
 
 
II  ПРАВО НА УПИС 

Члан 2. 
На акредитоване студијске програме које Факултет организује, могу се уписати лица под 
условима и на начин утврђен Законом о високом образовању (у даљем тексту Закон), 
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу (у даљем 
тексту: Правилник Универзитета), Статутом Факултета, овим Правилником, студијским 
програмом и условима дефинисаним конкурсом за упис студената на одговарајући студијски 
програм. 
 
Лице из става 1. овог члана може да се упише на студијски програм ако се пријавило на јавни 
конкурс и ако на начин и по мерилима утврђеним овим Правилником и конкурсом оствари број 
бодова који му обезбеђује место на ранг листи пријављених кандидата, које је у оквиру броја 
утврђеног конкурсом за упис на студијски програм. 
 
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу 
бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, 
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по 
другом сличном основу, положају или околности. 
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Члан 3. 
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству, може да се 
упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска, односно високошколска 
исправа, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. 
 
Страни држављани се може уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи 
држављани у погледу претходног образовања. 
 
Страни држављанин плаћа школарину на студијама у току целог школовања осим ако 
међународним или билатералним споразумом није друкчије одређено. 
  

Члан 4. 
Страни држављанин се може уписати на студијски програм ако познаје српски језик, односно 
језик на коме се изводи настава и ако је здравствено осигуран. 
 
Проверу знања српског језика најкасније 24 часа пре полагања пријемног испита, спроводи 
посебна комисија од 3 члана, формирана одлуком декана Факултета. Провера знања српског 
језика се не обавља уколико кандидат поседује уверење надлежног органа или установе о 
познавању српског језика. 
 

Члан 5. 
Страни држављанин и лице које је завршило претходно образовање или део образовања у 
иностранству може условно да се упише на студијски програм, у случају када поступак за 
признавање стране школске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на упис. 
  
У случају условног уписа декан доноси решење о условном упису. 
 
Ако захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право 
на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни 
извршен и декан Факултета доноси решење којим се одбија упис на студијски програм. 
 

Члан 6. 
Кандидати који се финансирају из буџета по афирмативним мерама конкуришу и уписују се 
према стручном упутству надлежног Министарства. 
 
Припадници српске националне мањине из суседних земаља конкуришу и уписују се према 
стручном упутству надлежног Министарства. 
 
 
III УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
 

Члан 7. 
Студије првог степена су: 
1)  основне  академске студије; 
2)  основне  струковне студије. 

     
Члан 8. 

 
3.1 Услови за упис на први степен студија 
 
У прву годину студија првог степена могу се уписати лица која имају стечено одговарајуће 
средње образовање у четворогодишњем трајању. 
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Изузетно у периоду до почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку 
матуру, могућ је упис лица са стеченим средњим образовањем у трогодишњем трајању на 
основне струковне студије, у складу са Законом и овим Правилником. 
 
Одговарајуће претходно стечено средње образовање утврђено је студијским програмом на који 
се врши упис кандидата. 

Члан 9. 
Редослед кандидата за упис у прву годину студија првог степена утврђује се на основу општег 
успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, према 
мерилима утврђеним овим Правилником, Правилником Универзитета и конкурсом за упис на 
студијске програме. 
 
Општи успех постигнут у средњем образовању у четворогодишњем трајању бодује се тако што 
се збир просечних оцена за све четири године средње школе помножи бројем 2, при чему 
кандидат по овом основу може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој 
школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 
 
Општи успех постигнут у средњем образовању у трогодишњем трајању бодује се тако што се 
општи успех из  прве две године средње школе помножи бројем 2, а општи успех  из треће године 
помножи са  бројем  4. при чему кандидат по овом основу може стећи најмање 16, а највише 40 
бодова. 
 
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 
 
Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се од 0 до 60 бодова. 
 
Максималан број бодова које кандидат за упис у прву годину студија може да оствари при 
рангирању је 100. 
 

Члан 10. 
Кандидат може уписати студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета или 
студента који се сам финансира у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг 
листи и броја утврђеног за упис кандидата, а у складу са Конкурсом за упис у прву годину 
студија. 
 
Уколико два или више кандидата имају исто место на ранг листи, односно имају исти број 
бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту. 
 
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг 
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод. 
 
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на 
јединственој ранг листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и ако оствари 
најмање 30 бодова. 
 
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија. 
 
3. 2 Упис са полагањем пријемног испита 
 

Члан 11. 
Кандидат који конкурише за упис на студије првог степена полаже пријемни испит у складу са 
овим Правилником, писмено, на српском језику. 
 
Пријемни испит обухвата проверу знања из области које се изучавају у средњој школи. 
 
Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до самог почетка пријемног 
испита. 
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Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 
потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски 
програм у складу са објективним могућностима Факултета. 
 
Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од 
прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује надлежно Министарство 
или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, или предмета 
са сличним садржајем, према одлуци Комисије за спровођење уписа, признаје се максималан 
број бодова из тог предмета на пријемном испиту. 
 
Право на признавање максималног броја бодова на пријемном испиту остварује се на основу 
поднетог писаног захтева кандидата. Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију 
дипломе са такмичења приликом конкурисања на Факултет. 
 

Члан 12. 
Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију - важећу личну карту или 
пасош. 
Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата.  
Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит. 
 

Члан 13. 
Пријемни испит за упис у прву годину студија првог степена организује Комисија за спровођење 
уписа. 
 
Састављање и преглед задатака за пријемни испит обављају Комисије за спровођење пријемног 
испита по појединим предметима. 
 

Члан 14. 
Комисија за упис је дужна да на основу броја пријављених кандидата обезбеди довољан број 
просторија за полагање пријемног испита, објави распоред кандидата по просторијама, обезбеди 
довољан број штампаних примерака задатака за пријемни испит, као и да обезбеди довољан број 
дежурних сарадника по просторијама у којима се одржава пријемни испит. 
 
Дежурно лице је дужно да упозори кандидате да искључе своје мобилне телефоне и да није 
дозвољено напуштање просторије у току трајања пријемног испита, нити комуникација са 
другим кандидатима током пријемног испита. Дежурно лице је дужно да прочита детаљно 
упутство за рад и да одговори на сва питања кандидата пре полагања пријемног испита. 
 
Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено знање 
и није му дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба 
мобилног телефона и слично. 
 
Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном 
испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале и да га удаљи са 
пријемног испита. 

Члан 15. 
По окончању пријемног испита, који траје максимално три сата, Комисија за спровођење 
пријемног испита за одређени предмет прегледа испитне задатке, утврђује број бодова који су 
кандидати освојили на пријемном испиту и документацију доставља Комисији за спровођење 
уписа. 
 

Члан 16.   
Кандидати за упис на основне академске студије полажу пријемни испит из једног предмета по 
избору, у зависности од тога на који студијски програм конкуришу, и то: 
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1. Студијски програм Електроенергетика - Математика или Физика или Основи 
електротехнике; 

2. Студијски програм Рачунарско и софтверско инжењерство– Математика или Физика 
или Основи електротехнике; 

3. Студијски програм Мехатроника - Математика или Физика или Основи 
електротехнике;  

4. Студијски програм Информационе технологије – Математика или Информатика; 
5. Студијски програм Информационе технологије у машинству-Математика или 

Информатика; 
6. Студијски програм Инжењерски менаџмент – Математика или Информатика или 

Оргаиизација; 
 

Кандидати за упис на основне струковне студије,  полажу пријемни испит из Математике  или 
Теста знања,  по избору, на следећим студијским програмима: 
 

1. Студијски програм Електротехника и рачунарство;  
2. Студијски програм Машинство и инжењерска информатика;  
3. Студијски програм Информационе технологије;  
4. Студијски програм Графичка техника;  
5. Студијски програм Производни и еколошки менаџмент.  

 
Кандидати за упис на основне струковне студије,  полажу пријемни испит из Теста знања или 
Теста стручног знања из текстилног инжењерства, по избору, на следећем студијском 
програму: 
 

1. Студијски програм Одевно инжењерство и дизајн. 
 

 
3.3 Прелазак студената са друге високошкодске установе 
             Прелазак студената на други студијски програм односно модул на Факултету   
 

Члан 17. 
Студент друге високошколске установе може наставити студије на овом Факултету. 
 
Студент Факултета може прећи и наставити студије на другом студијском програму, односно 
модулу.  
 
Прелазак студента спроводи се на лични захтев, у року прописаном за упис године. 
 
Уз захтев студент прилаже уверење о положеним испитима на одговарајућем студијском 
програму,   и наставни програм студија. 
 
За све степене студија признавање испита спроводи Комисија за признавање испита коју чине: 
руководилац одговарајућег студијског програма, продекан за наставу и најмање један наставник 
из одговарајуће научне, односно стручне области. 
 
Комисија за признавање испита доноси одлуку да ли су претходно завршене студије 
одговарајуће за упис на дати студијски програм, односно модул, врши вредновање започетог или 
завршеног студијског програма и на основу признатог броја бодова одређује да ли се кандидат 
може уписати на дати студијски програм. 
 
Студент из става 1. и става 2. овог члана уписује годину студија у зависности од броја признатих 
испита, односно броја ЕСПБ бодова. 
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Овај студент се може уписати на терет буџета ако је на установи са које прелази испунио услов 
за упис године на терет буџета и ако је после уписа студената овог Факултета на исту годину 
студија, остао непопуњен број студената који се финансирају на терет буџета.  
 
Комисија именована одлуком декана Факултета доноси одлуку о признавању испита положених 
на другој високошколској установи.  
 
Положен испит на другој високошколској установи се признаје уколико је полагањем испита 
остварен одговарајући број ЕСПБ бодова, по наставном програму који се не разликује или се у 
већем делу не разликује од наставног програма предмета на овом Факултету. 
 
 

Члан 18. 
У прву годину студија, на непопуњена места, могу се уписати кандидати који су положили 
пријемни испит на другој високошколској установи, из одговарајућег наставног предмета. 
 
Кандидати из става 1. овог члана, уз захтев за упис подносе потврду о положеном пријемном 
испиту и броју остварених бодова. 
 
Упис кандидата из става 1. овог члана обавља се након завршеног уписа кандидата са коначне 
ранг листе, уколико има слободних места за упис. 
 
Одлуку о одобравању уписа доноси Комисија за спровођење уписа. 
 
3.4 Општа матура 

Члан 19. 
 
Кандидат који има општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом 
кандидату вреднују се резултати опште матуре. 
 
Факултет, у складу са законом, уписује кандидате уз признавање опште, односно стручне матуре 
за упис на академске, односно струковне студије. 
 
Начин остваривања права кандидата из става 1. овог члана и вредновања резултата опште матуре 
регулисаће се и примењивати након доношења посебног прописа о општој матури. 
 
Факултет уписује под условима из ст. 1-3. овог члана и кандидате који су завршили међународно 
признату матуру (International Baccalaurate Diploma Programme и др.). 
 
 
 
IV УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
 

Члан 20. 
 

Студије другог степена су: 
1) мастер академске студије; 
2) мастер струковне студије. 
          

Да би се кандидат уписао на студије другог степена неопходно је да је претходно стекао први 
степен високог образовања на високошколској установи која је у време уписа кандидата на 
студије првог степена имала дозволу за рад за извођење студијског програма. 
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4.1 Упис на мастер академске студије 
 

Члан 21. 
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће 
акредитоване основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило 
одговарајући број ЕСПБ бодова у складу са Законом. 
 
На мастер академске студије на Факултету могу се уписати: 
-   лица која су завршила основне академске студије на Факултету техничких наука или неком 
другом факултету са сродним студијским програмом, и стекла минимум 180 ЕСПБ бодова, 

 
-    лица која су завршила основне академске студије из других области техничко- технолошких 
и других наука и стекла минимум 180 ЕСПБ бодова, уз полагање диференцијалних испита у 
зависности од студијског програма на који конкуришу, по одлуци Комисије за спровођење 
уписа. 
 

Члан 22. 
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), има право уписа 
на мастер академске студије и мастер струковне студије под условима и на начин прописан 
Правилником Универзитета и овим Правилником, и то: 
 
1. Лица која имају стечено високо образовање на основним студијама на Факултету техничких 
наука или другом факултету са сродним студијским програмом у трајању од најмање четири 
године, 
 
2. Лица која имају стечено високо образовање на основним студијама на факултету, из других 
области, у трајању од најмање четири године, уз полагање допунских програмских садржаја, 
односно диференцијалних испита. 
 
Студијским програмом утврђује се који су програми основних студија првог степена 
одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија. 
 
4.2 Упис на мастер струковне студије 

Члан 23. 
 
У прву годину мастер струковних студија Факултета може се уписати лице које има стечено 
високо образовање на основним струковним или основним академским студијама 
одговарајућих струка, ове или друге високошколске установе, у обиму најмање 180 ЕСПБ 
бодова. 
 
На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та 
диплома најмање еквивалентна  дипломи основних струковних студија. 
 
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената. 
 
Уколико два или више кандидата имају исту просечну оцену, вреднује се дужина студирања. 
 
Факултет може утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (пријемни испит, 
објављени радови, стручна литература, изуми, патенти и сл.). 
 
Право на упис имају кандидати који су завршили специјалистичке студије на овој или другој 
установи а испуњавају критеријуме и услове уписа из овог правилника. 
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Право на упис имају кандидати који су започели специјалистичке или мастер студије на другој 
високошколској установи а испуњавају критеријуме и услове уписа из овог правилника. 

Лица из става 1. и 2. овог члана имају право на признавање еквивалентних испита положених 
на овој или другој високошколској установи. 
Кандидати који су завршили специјалистичке студије имају право на упис у трећи семестар 
студија са остварених најмање 37 ЕСПБ бодова. 
 

Члан 24. 
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских и мастер струковних студија 
утврђује се на основу остварене опште просечне оцене, дужине студирања на студијама првог 
степена и степена еквивалентности студијских програма, у складу са Конкурсом. 
 
Упис на мастер академске и мастер струкове студије може се условити претходно положеним 
пријемним испитом, у складу са студијским програмом. 
 
 
V   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 
 

Члан 25. 
Одлуку о расписивању конкурса за упис студената на студијске програме основних и мастер 
студија који се организују на Факултету доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу. 
 
Конкурс садржи: број студената за сваки студијски програм који се реализује на Факултету, 
услове уписа, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин 
и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају 
студенти који се сами финансирају. 
 
Поред наведених елемената, конкурс садржи рокове за спровођење појединих радњи у првом - 
јунском, као и другом - септембарском року, уколико у јунском року на студијски програм није 
уписан број студената који је утврђен у складу са Законом и Дозволом за рад.  
 
Други - септембарски рок може се поред објављених, спровести и у додатним терминима које 
Факултет јавно објављује. 
 
Конкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске године. 
 
 

Члан 26. 
Поступак јавног конкурса спроводе: 
- Централна универзитетска комисија за спровођење јавног конкурса коју именује ректор 
Универзитета, 
-  Комисија за спровођење уписа на основне и Комисије за спровођење уписа на мастер студије 
на Факултету, које именује ректор на предлог декана Факултета. 
 
Комисија за спровођење уписа у прву годину, из става 1. алинеја 2. овог члана, дужна је да 
организује пријем докумената кандидата за упис у прву годину студија, пријемни испит, изврши 
бодовање кандидата по мерилима утврђеним конкурсом, да сачини прелиминарну и коначну 
ранг листу у складу са конкурсом и да ове ранг листе објави на огласним таблама и на интернет 
страници Факултета, разматра жалбе кандидата на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 
регуларност пријемног испита или освојено место на ранг листи и предлаже декану решење по 
жалби и обавља друге послове у складу са Конкурсом.  
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Члан 27. 
Комисија за спровођење уписа студената на мастер студије, именована од стране ректора 
Универзитета у Крагујевцу је надлежна за спровођење свих активности које су предвиђене 
Конкурсом за упис студената на мастер академске и мастер струковне студије. 
 
Председник Комисије за упис је продекан задужен за послове наставе. 
 
Комисија за упис је у обавези да у складу са Упутством Централне универзитетске комисије 
достави Универзитету извештај о резултатима уписа. 
 

Члан 28. 
Комисије за спровођење пријемног испита по појединим предметима, односно областима, 
именује декан Факултета и њих чине наставници и сарадници из уже научне, односно стручне 
области из којих су предмети који се полажу на пријемном испиту. 
 
Задатак ових Комисија је да: 

- организују припрему задатака за пријемни испит у довољном броју примерака за 
полагање пријемног испита и доставе их Продекану за наставу; 

- припреме решења задатака (у писаној и електронској форми) ради истицања на огласној 
табли и на интернет страници Факултета по завршетку пријемног испита и доставе их 
Продекану за наставу; 

- организују преглед урађених задатака; 
- припреме списак кандидата (у потписаној писаној форми и у електронској форми) који 

су учествовали на пријемном испиту са освојеним бројем бодова и доставе их Продекану 
за наставу ради истицања на огласној табли и на интернет страници Факултета; 

- обављају и друге послове по налогу Комисије за упис. 

 
VI ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА 
 

Члан 29. 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни 
лист, који се добија на Факултету, подносе фотокопије докумената који су предвиђени 
конкурсом: 
 - сведочанства за све разреде претходно завршене школе: 
 - диплому о положеном завршном, односно матурском испиту; 
 - доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита; 
 - очитану личну карту или фотокопију личне карте; 
 - по потреби и друге доказе. 
 
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. 
 

Факултет може организовати да кандидати пријаву на конкурс и потребна документа из става 1. 
овог члана доставе електронским путем. 
 
 
VII УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 

Члан 30. 
Комисија за спровођење уписа сачињава и објављује прелиминарну ранг листу пријављених 
кандидата на огласној табли и интернет страници Факултета, у року који је утврђен конкурсом. 
 
Кандидат који се пријавио на конкурс за упис има право да поднесе жалбу: 
- на тачност матичних података и података општег успеха претходног образовања; 
- на број освојених бодова на пријемном испиту; 
- на регуларност пријемног испита; 
- на своје место на ранг листи. 
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Жалба се подноси Комисији за спровођење уписа у року који је наведен у конкурсу за упис. 
 
Комисија за спровођење уписа утврђује предлог решења и прослеђује декану жалбу са 
предлогом решења на коначно одлучивање. Декан доноси решење по поднетој жалби у року од 
24 сата од достављања жалбе. 
 
Жалбе поднете по истеку рока Комисија за спровођење уписа одбацује као неблаговремене без 
разматрања тачности навода у жалби. 
 
Након одлучивања по приспелим жалбама, Комисија за спровођење уписа утврђује и објављује 
коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима 
утврђеним конкурсом. 
 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 
 
 
VIII ПОСТУПАК ЗА УПИС КАНДИДАТА 
 

Члан 31. 
Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа документа: 
1. оригинална документа из члана 29. овог Правилника; 
2. образац индекса; 
3. два обрасца ШВ-20; 
4. две фотографије формата 4,5х3,5 cm; 
5. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа; 
6. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте; 
7. по потреби и друге доказе. 
 
Факултет уписаном студенту издаје индекс којим се доказује статус студента. 
 
Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. 
 
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо 
њега ће се уписати следећи кандидат. 
 
 
IХ ПРАВО НА УПИС ЛИЦА КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАО СТАТУС СТУДЕНТА 
 

Члан 32. 
Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под условом да се 
уписује на студијски програм који се реализује у време поновног стицања статуса студента. 
 
Декан доноси решење о одобравању поновног стицања статуса студента и на предлог продекана 
за послове наставе утврђује испите и друге извршене обавезе које се студенту признају и обавезе 
студента у наставку студија. 
 
Студент који се уписује по одредбама овог члана уписује се на свој захтев без пријаве на конкурс 
и то тек по спроведеном упису за студенте који редовно уписују одговарајућу годину студија. 
 
Студент из става 1. овог члана се увек уписује у статусу самофинансирајућег студента. 
 
 
 
 
 
 
 




