Ha ocuony .uafla 100 3arosa o Br.rcoxol!{ o6pa3oBa*y (C,t. rnaclrr( pC,', 6p_ g9/201'j , 2j |2.OIBrp.3aKon, 7312018. 67/2019, 612020-ap3axonu, 1 1/2021-al,reEruqEo :.yMaqer6e rr 6j l2)2l),
qnaHoBa 63 u 100-110 Craryra Oar<y,rrrera rexrfl{qMx nalca og 2.7.2018,
17.10.2018. u
28.12.2018. ronuue (npeurjrfihea rer{cr oA 28.12.2018_ roAnEe), a y Be3r] ca q_\al]oM ll. .,lae2.
Ilpasumruxa o ynrzcy cryrerrara Ha cryrtrjc(e nporpaMe yr.ruBep3trera y HoBoM CaIy or 17.4.201,1.
cau3MeraMaDroryEaMaos29.5.2014,25.6.2015;24.3.2016,21.1.2016,23.3.2017.u13.4.201'1.
roArrHe (flpequ hetl Ter{cT o]l 13.4.2017.). Hacraeno-uay.*ro eehe Oaryarera rcxtrutKux Hay(a y
HoBoM CaIy (y AaJr,eNr reKc'ry: (Da(ynrer) Ea 74. cenurru[ olpxauoj naua 10. r,raja 2021. roqaae
IoEeo je, ria 81. ceAnuqu onpxaEoj e-rre(TpoEcNau rryreM IaDa 29130.09.2021. roAuHe u ua 9.
ceiIEuUrI oApxaEoj IaEa 30.03.2022. roIMHe r]3MeHao je ,r Aon) Hr.jo u yrBplljo y [peqllxheHoM
Te(cTy cneaehn:
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npollaMe Oar$,Jlrfia rexHnlr$,rx HavKa y HoBoM Ca,4y Lv )1a_,1,eM Te](cryi Oai],nTer) 3a cne creneue crygujr,
aavrr a y'rephrea*e oeJocne ra ,r.t144.l,l m 'u )rnxc Jp)Ian rarbd o! 1r,a9"ja 1a

),txc

CryAeHT

(1) IGllqrrlar 3a ],rrxc na crypujcxri nporpalr je fn:r.r.rto nuqe xoje je noalre,ro npujaol ua.jaaral

xourq,pc aa ynxc Ha oIo6peHu oAHocHo a(peAxroBarrr crygujcxa nporpaM @akyrrem,

(2) npaBo yrMca Ha cryAr-rjcxa nporpau r.uuajy :raqa Ko.ja HcnyHe yo,ioBe
],rBpbeHe 3aKoHoM, CTar,.rcM
Ha cry.qtjcKe nporpaMe yHuBep3urera y HoBoNl CaA, Il oBxM

ylltlBep3rrlEra lIpaBL.lHxKoNr o
),nucv cryAeHam
npaBurlH Hr(oM,

(3) CryIcIrr je (Fx3x,rlio rrrrqe - xaHnxAar
oy4ujcre nporpaue xoje opraroByie @aKyrner-

Ko_j,l

je ynucafl Ha oAo6peHe,

oaHosHU :ueca].ruBare

(4) Cry.{eHr ce ynucyje y crarycy cr},Ioma Koju ce SxHarrqrpa r]3 6yuera (craryc 6J,]JercKor srJAeHra)
y cmrycy cryneum roja ca,v $r.rrancupa cryquje (craryc cauorlanaucupajyher q)AeHra), y 3aBacHocrn o71
),IorIHor 6poja ocrBapeHu-r 6oaosa, uccm ua panr rucru u y"rrpleuor 6poja cryAeHa.a 3a ynnc.
(5) yKon[Ko cryAeHT ynopelo qryrrhpr Ha ABa crylBjcxa nporpaNra unh !!a MoAvna y orinupy ucror
crypajcxor nporpaua, y crarycy cr-vAeBm Kojx ce rfr.uancupa u:l6yr,:era rvoxe 6arn ynucau camo najeAroM o/.t
H,m.

rllf

focryjyhn cryAesr
Vuu
(1)

3.

focryjyh[ c"rygerrje

Oll:;tlqKo nmle ymtcaHo Ha cryaxickx nporpaM ap]Tor yHxBep3 rsra, oAHocHo
Oakyrrem, Kojx ynucyje goroae cryAujcKor nporpaMa roje opraaa:yje Oal.Jnrer y cr{]raly !a lrLopa3yMoM
uruely @arwrrem u lrarn ruor yH6Bep3mcrq oAHocHo Oa$4nvm rccryjyher cryIeHm,
(2) Cnopa3proNr rcuely @ar.ymvra u Ma rrrHor ),rfiBep3r.rem, oAHocEo Oar.yrrera rocryjyher
cry.qeHTa, perynmny ce Metyco6Ha EpaBa lr o6aBee ABe crpaHe a,rru a nrrana oa 3uaqaja 3a persM H
)(noBe
cryauja rocryjlher cTyAeHTa Ha @arg,mery rao IxTo cy: HaLruH [oKprrBa]6a rpolr(oBa Lbctolrol.ul]AxpaHrq
uoryhrocr uacmexa crygrjja ua Oarymery, npu:rnaBa$e ECfIB (EBponcKr,l cHcreM npeHoc[Brx( SoIoBa, y lla,.heM
rer€Ty: ECIIE) 6oAoBa ,r cn-

(3) CBojcrBo rocDjyher cryAerfla rpaje HajAr,KejetH) rxKoncKy roAMHJ, onHocHo IBa ceMecrpa.

Mo6r,,rnocr cryAeHara

Члан 4.
(1) Студент уписан на студијски програм Факултета може остварити део студијског програма на
другој високошколској установи уколико је претходно закључен споразум између Факултета и друге
високошколске установе на којој студент жели да оствари део студијског програма.
(2) Споразумом између Факултета и друге високошколске установе на којој студент жели да
оствари део студијског програма регулишу се међусобна права и обавезе две стране али и питања од значаја
за режим и услове студија студента на другој високошколској установи као што су: начин покривања
трошкова његовог студирања, признавање ЕСПБ (Европски систем преноса и акумулације бодова, у даљем
тексту: ЕСПБ) бодова и сл.
(3) Вредновање активности студената изводи се у складу са Правилником о мобилности студената
и академском признавању периода мобилности Универзитета у Новом Саду.
Страни држављани
Члан 5.
(1) Страни држављани могу се уписати на студијски програм под истим условима као и
држављани Републике Србије, у погледу претходног образовања. Страни држављани се пријављују на
конкурс и полажу пријемни испит.
(2) Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању
српског језика у складу са Статутом Универзитета, односно о познавању језика на којем се изводи настава.
(3) Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним или
билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.
(4) Страни држављанин се може уписати на студије ако је здравствено осигуран што доказује
потврдом из осигуравајућег завода.
(5) Кандидат са двојним држављанством које се при упису у прву годину студија определило да се
упише као страни држављанин, као и кандидат који је имао само страно држављанство и као странац се
такође, уписао у прву годину студија, задржава тај статус током студија, без обзира на промену
држављанства у смислу стицања домаћег или одрицања страног држављанства.
(6) Посебан услов за упис у прву годину студија које се изводе на страном језику или језику
националне мањине јесте да студент пружи доказ о знању језика на коме се изводи настава.
(7) Студент уписан на студије може прелазити у току студија на студијски програм који се изводи
на српском језику, након подношења доказа о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета.
(8) Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству може да се упише
на студијски програм ако приложи решење о признавању иностране јавне исправе у складу са законом и
посебним општим актом Универзитета.
Члан 6.
(1) Упис кандидата на први, други и трећи степен студија које организује Факултет врши се на
основу конкурса, у складу са општим актима Универзитета и Факултета, акредитацијом, условима
дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм и у складу са правилима уписа у
текућој школској години.
(2) Без обзира на степен претходних студија, студије на Факултету техничких наука не могу
наставити лица са претходно стеченим трогодишњим средњошколским образовањем.
Комисије
Члан 7.
(1) Приликом расписивања конкурса Декан именује: Комисију за упис, Верификациону комисију,
Комисије за спровођење пријемног испита и Комисије за вредновање.
(2) Комисија за упис потврђује исправност спровођења конкурса за пријаву кандидата за упис,
резултате вредновања, резултате признавања испита, исправност организовања пријемног испита кандидата
и процедуру уписа студената на свим степенима студија, разматра приговоре кандидата на регуларност
поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита
или освојено место на ранг листи и предлаже декану решење по приговору, и врши друге послове у складу
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са Поступком пријема студената. Председник Комисије за упис је продекан за наставу.
(3) Верификациона комисија утврђује исправност података унетих у базу информационог
система из пријаве на конкурс кандидата и са пријемног испита и друге послове у складу са Поступком
пријема студената.

-

(4) Комисија за спровођење пријемних испита:
организује припрему задатака (у писаној и електронској форми) за пријемни испит у довољном
броју примерака за полагање пријемног испита и доставља их Продекану за наставу;
припрема решења задатака (у писаној и електронској форми) ради истицања на огласној табли и
на web сајту Факултета по завршетку пријемног испита и доставља их Продекану за наставу;
организује преглед урађених задатака;
припрема списак кандидата (у потписаној писменој форми и у електронској форми) који су
учествовали на пријемном испиту са освојеним бројем бодова и доставља их Продекану за
наставу ради истицања на огласној табли и на web сајту Факултета;

(5) Председник комисије за полагање пријемног испита на докторским академским студијама је
руководилац докторских студија датог студијског програма.
(6) Комисија за вредновање спроводи поступак признавања испита и поступак вредновања до
сада остварених резултата у школовању кандидата који су поднели захтев за наставак студија на Факултету
техничких наука, на основу увида у студијски програм и листу претходно положених испита, подноси
извештај о вредновању тј. доноси одлуку која садржи: да ли је студијски програм одговарајући, који испити
и друге извршене студијске обавезе се признају кандидату, утврђује разлику предмета односно испите које
кандидат мора да положи на Факултету да би завршио одређени степен студија, услове уписа кандидата и
годину уписа.
(7) Састав Комисије за вредновање претходно завршених студија кандидата за упис на први
степен студија је по правилу сталан и чине га руководилац одговарајућег студијског програма и шефови
катедри којима припадају предмети са датог студијског програма, односно наставници које шефови катедре
одреде.
(8) Састав Комисије за вредновање претходно завршених студија кандидата за упис на други и
трећи степен студија броји три до пет чланова и чине га руководилац одговарајућег студијског програма и
шефови катедри департмана задужених за реализацију датог студијског програма, односно наставници које
шефови катедре одреде.
(9) Састав комисије за вредновање предлаже руководилац датог студијског програма и доставља
Продекану за наставу пре почетка реализације конкурса за упис на мастер академске и докторске студије.
(10) Декан Факултета именује чланове комисије за вредновање.
(11) Комисија за вредновање подноси извештај Комисији за упис која потврђује исправност
резултата вредновања.
(12) Извештај односно одлуку комисије за вредновање, за сваког пријављеног кандидата
појединачно, потписују сви чланови Комисије за вредновање одговарајућег студијског програма и Продекан
за наставу.
УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Основне академске и основне струковне студије
Члан 8.
(1) У прву годину основних струковних, односно основних академских студија, може се уписати
кандидат који има завршено средње образовање у трајању од 4 (четири) године и које је положило пријемни
испит (осим кандидата који има положену општу матуру, у складу са законом).
(2) Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе постигао изузетан успех, тиме
што је освојио једно од прва три места, на Републичком такмичењу које организује надлежно министарство
Републике Србије или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни
испит, може бити ослобођен обавезе полагања одговарајућег пријемног испита или дела пријемног испита и
може му се признати адекватан број бодова који се може остварити полагањем тог пријемног испита. Право
на признавање одређеног броја бодова на пријемном испиту остварује се на основу одлуке декана донете по
3

поднетом писаном захтеву кандидата. Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе са
такмичења (оригинал дипломе се доноси на увид) приликом конкурисања на Факултет и не треба да
присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за који је ослобођен.
Члан 9.
(1) Кандидат за упис на студијски програм у прву годину основних академских или основних
струковних студија може освојити 100 бодова на основу општег успеха у средњој школи и на основу
постигнутог резултата на пријемном испиту.
(2) На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
(3) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
14 бодова.
(4) По основу општег успеха у средњој школи, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40
бодова, што подразумева збир просечних оцена у сваком разреду средње школе, помножен са 2. Општи
успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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 освоји више од 50,01 бодова.
(8) Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на
јединственој ранг листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји 30,01
бодова.
(9) Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један акредитован
студијски програм на истом степену студија на територији Србије.
Члан 10.
(1) Приликом пријаве на конкурс за упис на први степен студија сваки кандидат има право да се
пријави на највише пет студијских програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу
(1) и наводи списак осталих жеља по приоритету (2,3,4,5). Након полагања пријемног испита и рангирања
кандидата, кандидат који је стекао услов за упис може се уписати само на један студијски програм на терет
буџета.
(2) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним
бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Место на јединственој ранг листи и
број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних
студија, у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.
-

-

-

-

Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као
основну жељу, уколико је положио пријемни испит.
Ако је кандидат на основној жељи стекао право уписа на терет буџета, појавиће се само на
ранг листи тог студијског програма.
Ако кандидат на основној жељи није стекао право уписа на терет буџета, он ће бити
равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем
два и за који је положио одговарајући пријемни испит.
Ако кандидат стекне право уписа на терет буџета студијског програма који је навео под
редним бројем два, он се неће појавити на ранг листама студијских програма које је навео
под редним бројевима три, четири и пет.
Ако кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијских програма којe је
навео под редним бројевима један и два, биће равноправно рангиран и у оквиру студијског
програма који је навео под редним бројем три и за који је положио одговарајући пријемни
испит.
Ако кандидат стекне право уписа на терет буџета студијског програма који је навео под
редним бројем три, он се неће појавити на ранг листама студијских програма које је навео
под редним бројевима четири и пет.
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-

-

-

-

Ако кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијских програма којe је
навео под редним бројевима један, два и три, биће равноправно рангиран и у оквиру
студијског програма који је навео под редним бројем четири и за који је положио
одговарајући пријемни испит.
Ако кандидат стекне право уписа на терет буџета студијског програма који је навео под
редним бројем четири, он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је навео
под редним бројем пет.
Ако кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијских програма којe је
навео под редним бројевима један, два, три и четири, биће равноправно рангиран и у оквиру
студијског програма који је навео под редним бројем пет и за који је положио одговарајући
пријемни испит.
(3) Кандидат за упис има право да поднесе приговор:
на резултате вредновања претходно завршених студија,
на резултате признавања испита,
на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
на регуларност пријемног испита,
на своје место на прелиминарној ранг листи.

(4) Приговор се подноси декану на начин и у року који је наведен у конкурсу за упис.
(5) По пријему приговора исти се прослеђује на разматрање одговарајућој Комисији која утврђује
предлог решења по приговору које доноси декан. Приговори поднети по истеку рока се одбацују као
неблаговремени без разматрања тачности навода у приговору.
Члан 11.
(1) Упис у прву годину студија се врши на основу јединствене ранг листе и других услова
утврђених конкурсом.
(2) Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу
уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
(3) Ако на неком студијском програму остане слободних места на овај студијски програм
могу се уписати и лица који су на неком другом факултету полагала одговарајући пријемни испит и
имају довољан број бодова за упис.
Члан 12.
(1) Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству
конкуришу и уписују се према стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
(2) Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може
условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да је
поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне
исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис
није ни извршен.
(3) Ако се на основу документације кандидата који је диплому средње школе стекао у
иностранству и поднео приликом пријаве на конкурс за упис, не може утврдити број бодова на основу
успеха у средњој школи завршеној у иностранству, комисија за упис утврђује број бодова кандидата на
основу поднете документације и додатних доступних података о одређеној средњој школи.
(4) Кандидати који се финансирају из буџета по афирмативним мерама конкуришу и уписују се
према стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
(5) Припадници српске националне мањине из суседних земаља конкуришу и уписују се према
стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
(6) Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
потребама. Начин полагања пријемног испита предлаже сам студент у писаном облику приликом
подношења пријаве на конкурс за упис на Факултет, у складу са објективним могућностима Факултета.
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Специјалистичке струковне студије
Члан 13.
(1) У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је завршило
одговарајуће основне струковне студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 180 ЕСПБ
бодова.
(2) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на специјалистичке струковне студије се
пријављују на конкурс.
(3) Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија.
(4) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм специјалистичких
струковних студија. Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за
вредновање може одредити разлику предмета до 30 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од
30 ЕСПБ, кандидат се не може уписати на специјалистичке струковне студије.
(5) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(6) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из члана 15.
(7) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који
се израчунава према формули (2) из члана 15.
Члан 14.
(1) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
14 бодова.
(2) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем
поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
(3) Право уписа на специјалистичке струковне студије стиче кандидат који је на ранг листи
рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис на студијски програм. Статус студента (буџет или
самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према конкурсу.
(4) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама члана 10.овог правилника.
Члан 15.
Формула 1:
Пу1

број признатих просечна оцена предвиђено трајање
током студија
студија (месеци)
ЕСПБ бодова
=
∗ максимална ∗
∗ 100
потребан број
стварно трајање
оцена студија
ЕСПБ бодова
студија (месеци)

Формула 2:

Пу2

број освојених
предвиђено
трајање
просечна
оцена
бодова на
број признатих
током студија
студија (месеци)
пријемном испиту
ЕСПБ бодова
=
∗ максимална ∗
∗
∗ 100
потребан број
стварно трајање
𝑥
оцена студија
ЕСПБ бодова
студија (месеци)

број признатих ЕСПБ бодова - број остварених ЕСПБ завршетком претходног/их степена студија односно
број ЕСПБ бодова признатих од стране комисије за вредновање уколико кандидат подлеже вредновању,
потребан број ЕСПБ бодова - минималан број ЕСПБ дефинисан Законом о високом образовању потребан за
упис одговарајућег степена студија,
предвиђено трајање студија - број месеци редовног трајања претходног/их степена студија кандидата,
стварно трајање студија - број месеци завршетка претходног/их степена студија кандидата,
х - максималан број бодова пријемног испита.
6

УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Мастер академске студије
Члан 16.
-

-

(1) За упис на мастер академске студије могу конкурисати:
лица са завршеним одговарајућим основним академским студијама у трајању од најмање три
године, које вреде минимум 180 ЕСПБ бодова, за студијске програме који вреде 120 ЕСПБ бодова
лица са завршеним одговарајућим основним академским студијама у трајању од најмање четири
године које вреде минимум 240 ЕСПБ бодова, за студијске програме који вреде 60 ЕСПБ
лица која имају диплому завршених основних академских студија стечену по прописима који су
важили до доношења Закона о високом образовању а која је вреднована са минимум 180 ЕСПБ, за
студијске програме који вреде 120 ЕСПБ бодова.
лица која имају диплому завршених основних академских студија стечену по прописима који су
важили до доношења Закона о високом образовању а која је вреднована са минимум 240 ЕСПБ, за
студијске програме који вреде 60 ЕСПБ бодова.

(2) Еквиваленција дипломе доказује се прилагањем одлуке о извршеној евиваленцији у складу са
чланом 149. Закона о високом образовању.
(3) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије се пријављују на
конкурс. Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија. На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм мастер академских
студија. Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за вредновање може
одредити разлику предмета до 60 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од 60 ЕСПБ, кандидат
се не може уписати на мастер академске студије.
Члан 17.
(1) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(2) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из Члана 15.
(3) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који
се израчунава према формули (2) из Члана 15.
Члан 18.
(1) Да би кандидат за упис на мастер академске студије био рангиран потребно је да на полагању
пријемног испита оствари минимално 14 бодова.
(2) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем
поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
(3) Право уписа на мастер академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у
оквиру броја студената предвиђених за упис на студијски програм. Статус студента (буџет или
самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према конкурсу.
(4) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама из члана 10. овог правилника.

Мастер струковне студије
Члан 19.
(1) У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће
основне струковне или академске студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 180 ЕСПБ
бодова.
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(2) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер струковне студије се пријављују на
конкурс.
(3) Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија.
(4) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм мастер струковних
студија. Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за вредновање може
одредити разлику предмета до 60 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од 60 ЕСПБ, кандидат
се не може уписати на мастер струковне студије.
(5) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(6) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из члана 15.
(7) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који
се израчунава према формули (2) из члана 15.
Члан 20.
(1) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
14 бодова.
(2) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем
поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
(3) Право уписа на мастер струковне студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у
оквиру броја студената предвиђених за упис на студијски програм. Статус студента (буџет или
самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према конкурсу.
(4) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама члана 10. овог правилника.
Специјалистичке академске студије
Члан 21.
-

-

(1) За упис на специјалистичке академске студије могу конкурисати:
лица која имају завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије Факултета
техничких наука или неког од сродних факултета (у зависности од области за коју се конкурише)
у минималном трајању од 5 година, које у збиру вреде најмање 300 ЕСПБ бодова,
лица која имају завршене одговарајуће студије у трајању од најмање четири године по прописима
који су важили до доношења Закона о високом образовању ако комисија за вредновање утврди да
претходно завршене студије вреде најмање 300 ЕСПБ бодова.

(2) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на специјалистичке академске студије
пријављују се на конкурс.
(3) Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија.
(4) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм специјалистичких
академских студија. Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за
вредновање може одредити разлику предмета до 60 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од
60 ЕСПБ, кандидат се не може уписати на специјалистичке академске студије.
(5) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем
поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
(6) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(7) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из члана 15.
(8) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који
се израчунава према формули (2) из члана 15.
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Члан 22.
(1) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
14 бодова.
(2) Право уписа на специјалисгичке академске студије стиче кандидат који је на ранг листи
рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис на студијски програм. Статус студента (буџет или
самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према конкурсу.
(3) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама члана 10. овог правилника.
УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 23.
Упис у прву годину студија трећег степена које реализује Факултет врши се у складу са Статутом
Универзитета, општим актима Универзитета, Статутом Факултета и условима дефинисаним конкурсом за
упис на одговарајући студијски програм, као и Правилником о упису, студирању на докторским академским
студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности.
УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА НАСТАВЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА
Члан 24.
(1) Студије на студијским програмима које организује Факултет могу уписати и лица са претходно
завршеним студијама различитих степена образовања, као и лица која су студије започела на Факултету
техничких наука или на некој другој високошколској установи а исте нису завршили.
(2) Прелаз лица са других високошколских установа на Факултет у погледу броја расположивих
места одређен је акредитацијом студијских програма.
(3) Студент који се финансира из буџета може у том статусу да буде уписан само на један
акредитован студијски програм наистом степену студија на територији Републике Србије. Као доказ,
лице треба да донесе потврду са матичног факултета да се није финансирало из буџета.
Упис кандидата на основне академске и основне струковне студије
Члан 25.
(1) Уколико лице из става 1. члана 24. овог правилника жели да настави студије на основним
академским или основним струковним студијама Факултета техничких наука, услови за наставак студија
биће одређени на основу резултата признавања претходно положених испита.
(2) Комисија коју чине руководилац одговарајућег студијског програма и сви шефови катедри
којима припадају предмети са датог студијског програма. Увидом у поднету документацију кандидата,
спроводи поступак признавања испита и предлаже услове наставка студија.
(3) Након увида у резултате признавања испита кандидати имају право приговора сходно
одредбама члана 10. овог правилника.
(4) Након завршетка поступка признавања испита, декан издаје Решење о признавању испита
којим се утврђују услови наставка студија на Факултету.
(5) На основу признавања испита кандидати се уписују на одговарајућу годину студија, након
завршеног уписа студената Факултета техничких наука, односно у последњем уписном термину под
условом да је преостало слободних места према акредитацији.
(6) Кандидати из става 1. овог члана подносе захтев од 01.09. до 10.09. текуће године у коме
прилажу:
- Оригинално уверење и/или оверене копије диплома претходно завршених студија,
- Оригинално уверење о положеним испитима,
- Оверен наставни план и програм,
- Сведочанства сва четири разреда средње школе,
- Диплома о завршном - матурском испиту,
- Фотокопију личне карте,
- Доказ о уплати трошкова поступка признавања испита.
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Упис кандидата на мастер академске, мастер струковне, специјалистичке струковне,
специјалистичке академске и докторске академске студије
Члан 26.
(1) Уколико лице из става 1. члана 24. овог правилника жели да настави студије на мастер
академским, мастер струковним, специјалистичким струковним, специјалистичким академским или
докторским академским студијама Факултета техничких наука, мора поднети захтев за вредновање
претходно завршених студија и признавање испита и мора се пријавити се на одговарајући конкурс.
(2) Вредновање поднетих студијских програма врши Комисија за вредновање која подноси
извештај Продекану за наставу.
(3) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да упише дати студијски програм, утврђује се разлика предмета које
кандидат мора да положи на Факултету да би завршио одређени степен студија, као и услови уписа
кандидата и година уписа.
(4) Одлука о упису на Факултет мора бити у складу са правилима уписа у текућој школској
години.
(5) Након увида у резултате вредновања кандидати имају право приговора сходно одредбама из
члана 10. овог правилника.
(6) Након завршетка поступка вредновања, декан издаје Решење о вредновању којим се утврђују
услови наставка студија на Факултету.
(7) Кандидати који на основу вредновања и признавања испита стекну право уписа на вишу
годину студија, уписују се након завршеног уписа студената Факултета техничких наука, односно у
последњем уписном термину под условом да је преостало слободних места према акредитацији.
(8) Термини подношења захтева за вредновање, признавања испита као и потребна документа
дефинисани су конкурсом за упис.

ШКОЛАРИНА
Члан 27.
(1) Студент у статусу самофинансирања плаћа школарину према формули:
С=Н x Ш/60, где је С сума коју студнет плаћа, Н је број ЕСПБ бодова које студент уписује а Ш је годишња
школарина која је одређена за тај студијски програм.
(2) Савет Факултета доноси одлуку о висини школарине, за све студијске програме како би се
омогућили равноправни услови студирања за све категорије студената.
(3) У складу са Статутом Факултета и Правилником о условима и начину ослобађања плаћања
трошкова по трошковнику Факултета техничких наука у Новом Саду који доноси Савет Факултета,
студенти свих степена студија који плаћају школарину могу бити ослобођени плаћања школарине, дела
школарине и других трошкова.
(4) Студент подноси захтев за ослобађање плаћања школарине и других трошкова уз који прилаже
доказе о испуњавању услова предвиђених Правилником. Студент захтев подноси након исплате половине
школарине у складу са Правилником о условима и начину ослобађања плаћања трошкова по трошковнику
Факултета техничких наука у Новом Саду.
(5) Одлуку по поднетом захтеву студента доноси Савет Факултета, на предлог продекана за
финансије.

ПОНОВНО СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТА И ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА
ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА
Члан 28.
(1) Лице коме је престао статус студента због истека рока за студирање који се одређује у
двоструком односно троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма,
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може поново стећи статус студента под условом да Факултет има просторне и друге услове за омогућавање
наставка студирања и да се студент упише на студијски програм који се реализује на Факултету у време
поновног уписа студента.
(2) Студент којем се не може продужити рок за завршетак студија се исписује и може поднети
захтев за поновни упис на Факултет. За поновни упис кандидата, Комисија за вредновање вреднује све
претходно положене активности и утврђује годину уписа на одређени студијски програм у складу са
правилима уписа.
(3) Лице из става 1. овог члана може на лични захтев и без пријемног испита поново стећи статус
самофинансирајућег студента, уписом на исти или сличан студијски програм на Факултету, под следећим
условима:
1. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодована студијском програмима основних академских студија
(четворогодишње студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова),
2. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима основних струковних студија
(трогодишње студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова),
3. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер академских студија
(једногодишње студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова),
4. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер академских студија
(једноипогодишње студије у обиму од 90 ЕСПБ бодова),
5. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер академских студија
(двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
6. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких струковних
студија (једногодишње студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова),
7. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких струковних
студија (двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
8. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер струковних студија
(двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
9. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких академских
студија (једногодишње студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова),
10. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких академских
студија (једноипогодишње студије у обиму од 90 ЕСПБ бодова),
11. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких академских
студија (двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
12. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима докторских академских студија
(трогодишње студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова),
(4) Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент, задржава
овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Члан 29.
(1) Студенту се на лични захтев поднет пре истека редовног рока за завршетак студија, може
продужити рок за завршетак студија у складу са чланом 109. Закона о високом образовању и то:
1. ако је студенту првог и другог степена студија, којем је истекао рок за завршетак студија према
Закону, до краја завршетка студија остало неположених испита у вредности до 30 ЕСПБ, студије се
могу продужити за једну школску годину,
2. ако је студенту трећег степена, коме је истекао рок за завршетак студија према Закону, до краја
завршетка студија остало 60 ЕСПБ неизвршених обавеза и ако им је на Сенату Универзитета
одобрена израда докторске дисертације студије се могу продужити уз писану сагласност и
образложење ментора, за једну школску годину,
3. ако су студенту другог и трећег степена студија приликом уписа додељени диференцијални
испити, студије се могу продужити за једну школску годину,
4. ако је студенту трећег степена, коме је истекао рок за завршетак студија према Закону, до краја
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