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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: XXI-1118/16
28. мај 2008. год.
ЧАЧАК
На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, број 75/2005), члана 2. Правилника о упису студената на
студијске програме Универзитета у Крагујевцу, који је донео Сенат Универзитета
на седници од 18. марта 2008. год. и члана 194. Статута Техничког факултета,
бр. 1825/3 од 10. 10. 2006. год., Наставно-научно веће Техничког факултета, на
седници одржаној 28. маја 2008. год. донело је

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и мерила за рангирање и упис студената на
акредитоване студијске програме првог, другог и трећег степена, и друга питања од
значаја за упис, на Техничком факултету у Чачку (у даљем тексту Факултет).

2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
2.1 Упис
Члан 2.
На одобрене, односно акредитоване студијске програме које Факултет организује, могу
се уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању,
општим актима Универзитета у Крагујевцу, Статутом Техничког факултета и овим
Правилником.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не
могу бити ограничавана по основу пола, расе, језика, вероисповести, политичког
убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом
сличном основу.
2.2 Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у
иностранству и страних студената
Члан 3.
Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање или део
образовања у иностранству, може да се упише на студијски програм ако му се призна
страна школска односно високошколска исправа, у складу са законом и посебним
општим актом Универзитета.
Страни држављанин може се уписати на студијске програме из става 1. овог члана под
истим условима као и домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако
међудржавним споразумом или споразумом универзитета није другачије одређено.
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Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје језик на
коме се изводи настава.
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.
Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана стиче статус студента.
Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се
сâм финансира.
Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран.
На прву годину студија Факултет може уписати неограничен број кандидата страних
држављана.
Страни држављанин и лице из става 1. овог члана, могу се условно уписати на
студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис.У случају
да 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.
2.3 Конкурс
Члан 4.
Универзитет расписује заједнички конкурс за упис студената у прву годину студија.
Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила
за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за
подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти
чије се студирање не финансира из буџета.
Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године.
2.4 Број студената
Члан 5.
Универзитет утврђује број студената који се уписује на студијске програме који се
организују на Факултету, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад.
Утврђивање броја студената из става 1. овог члана врши се на предлог Факултета, у
складу са Статутом Универзитета у Крагујевцу.
Предлог из става 2. овог члана утврђује Наставно-научно веће Факултета.
Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира
из буџета, за факултете у саставу Универзитета, доноси Влада Србије, по прибављеном
мишљењу Универзитета и Националног савета, најкасније два месеца пре расписивања
конкурса.
У наредним годинама студија, број студената из става 4. овог члана Факултет може
повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком Већа
Факултета.
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2.5 Рангирање и упис кандидата
Члан 6.
У прву годину студија првог степена које реализује Факултет може да се упише лице
које има завршено одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и које
заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри
Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину студија.
Одговарајуће претходно стечено образовање из става 1. овог члана утврђено је
студијским програмом на који се врши упис кандидата.
Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег
успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном
испиту, према мерилима утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис на
студијске програме.
Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо
пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, у складу са
општим актима Универзитета.
На основу критеријума из конкурса, Факултет односно Универзитет сачињава ранг
листе пријављених кандидата.
Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у
оквиру броја студената који је конкурсом предвиђен за упис.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Члан 7.
Учесник на конкурсу за упис на један од студијских програма има право да поднесе
приговор декану на редослед кандидата за упис у прву годину студија, у року од
24 сата од дана објављивања ранг листе на огласној табли Факултета.
По приговору учесника конкурса декан доноси решење у року од 24 сата од дана
подношења приговора.
Кандидат има право да поднесе жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од дана
пријема решења декана.
Савет Факултета обавезан је да одлучи по жалби у року од 24 сата од дана њеног
пријема.
Члан 8.
У прву годину студија могу се уписати кандидати који су положили пријемни испит на
другом факултету, из одговарајућег наставног предмета.
Кандидати из става 1. овог члана, уз захтев за упис подносе потврду о положеном
пријемном испиту и броју остварених бодова и доказ о уплати накнаде прописане
ценовником Факултета.
Упис кандидата из става 1. овог члана обавља се након завршеног уписа кандидата са
коначне ранг листе.
Одлуку о одобравању уписа доноси Комисија за упис.
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Члан 9.
Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, као и лице
које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао
статус студента у складу са Законом о високом образовању, може се уписати на студије
првог степена, под условима и на начин прописан општим актима Универзитета и
Факултета.
Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев, у року прописаном за упис
године.
Уз захтев студент прилаже одговарајућу документацију: фотокопију дипломе о
завршеним студијама или уверење о дипломирању, уверење о положеним испитима,
наставне планове и програме и потврду о испису.
Декан доноси одлуку о признавању испита положених на другој високошколској
установи ако је студент положио испит односно остварио 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, уз прибављено компетентно
мишљење.
Студент из става 1. овог члана обавезан је да положи разлику испита између испита
признатих решењем декана и испита утврђених одговарајућим студијским програмом
Факултета на који се кандидат уписује.
Лице из става 1. овог члана уписује годину студија у зависности од броја признатих
испита, односно остварених ЕСПБ бодова. Наредну годину студија уписује уколико
положи испите односно оствари одређени број ЕСПБ бодова за упис сагласно
студијском програму и овом Правилнику.
Члан 10.
Лице које је у иностранству стекло средње образовање у четворогодишњем трајању,
односно високо образовање, пре пријављивања на конкурс за упис у прву годину
студија мора да нострификује сведочанство, односно диплому стечену у иностранству.
2.6 Пријемни испит
Члан 11.
Кандидат за упис на студије првог степена на Факултету, полаже пријемни испит из
једног предмета, по избору, у зависности од тога на који студијски програм конкурише.
Наставни предмет из става 1. овог члана утврђен је студијским програмом.
Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњој школи у
четворогодишњем трајању.
Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је положио пријемни испит.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен
њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс на
студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.
Одржавање реда на пријемном испиту регулисано је Правилником Универзитета.
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2.7 Начин бодовања
Члан 12.
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то
по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на
пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком
разреду средње школе помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи
најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се на две
децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили
једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује
Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже
на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета на
пријемном испиту.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира
из буџета (буџетски студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја
одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам
финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи
до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30
бодова.
2.8 Комисија за упис
Члан 13.
За спровођење конкурса и за сачињавање ранг листе пријављених кандидата, Ректор
Универзитета, на предлог Већа Факултета, формира Комисију за упис на Факултету.
Комисију за упис сачињавају најмање три члана и три заменика из реда наставника
Факултета. Комисија се образује пре објављивања конкурса.
Пријемни испит по појединим предметима спроводе комисије Факултета које именује
Наставно-научно веће, заједно са продеканом за наставу и референтима за наставна и
студентска питања.
Комисије чине наставници и сарадници бирани за научну област којој припада предмет
из кога се полаже пријемни испит.
Комисија за упис, на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и броја
бодова који су кандидати освојили на пријемном испиту, сачињава јединствену ранг
листу кандидата за упис у прву годину студија и објављује је на огласним таблама и на
сајту Факултета.
Комисија из претходног става овог члана, по истеку конкурсног уписног рока, подноси
декану Факултета, Већу Факултета и ректору Универзитета извештај о спроведеном
конкурсу, са предлогом броја студената за упис у прву годину студија.
Члан 14.
Кандидати који су стекли право на упис, приликом уписивања, достављају оригинална
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документа одређена конкурсом и општим актом Универзитета.
2.9 Упис на вишу годину студија
Члан 15.
Упис на вишу годину студија се обавља подношењем уредно попуњеног индекса и
уписног материјала Служби за наставна и студентска питања Факултета.
Упис је извршен када то потписом у индексу овери овлашћено лице.
Упис студената на вишу годину студија спроводи се, по правилу, од 15. септембра
до 1. октобра текуће године.

3. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 16.
Факултет организује дипломске академске студије-мастер у трајању од једне или две
школске године, према студијском програму који доноси Универзитет, на предлог Већа
Факултета.
Упис на дипломске академске студије обавља се једном годишње, на основу конкурса,
у складу са општим актом Универзитета и овим Правилником.
Пре објављивања конкурса за упис студената на дипломске академске студије, утврђује
се висина школарине коју плаћа студент.
Дипломске академске студије имају 60 односно 120 ЕСПБ бодова.
На дипломске академске студије могу се уписати кандидати који су завршили
одговарајуће основне академске студије у трајању од најмање три, односно четири
године (најмање 180, односно 240 ЕСПБ бодова) у зависности од студијског програма.
Кандидати који су стекли високо образовање по прописима пре доношења Закона о
високом образовању могу се уписати на дипломске академске-мастер студије под
истим условима као и лица која имају диплому основних студија, уколико је та
диплома еквивалентна дипломи са најмање 180 (240) ЕСПБ, што доказује одлуком
надлежне комисије о признатој еквиваленцији.

4. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 17.
Факултет организује специјалистичке академске студије у трајању од једне школске
године, према студијском програму кога доноси Универзитет, на предлог Већа
Факултета.
Пре објављивања конкурса за упис студената на специјалистичке академске студије,
утврђује се висина школарине коју плаћа студент који се сâм финансира.
Упис на специјалистичке академске студије обавља се једном годишње, на основу
конкурса, у складу са општим актом Универзитета и овим Правилником.
На специјалистичке академске студије могу се уписати студенти који су завршили
одговарајуће дипломске академске-мастер студије и стекли најмање 300 ЕСПБ бодова,
као и лица која су завршила студије по прописима пре доношења Закона о високом
образовању под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи дипломских
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академских –мастер студија са најмање 300 ЕСПБ, што доказује одлуком Наставнонаучног већа о признатој еквиваленцији.

5. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 18.
Факултет организује специјалистичке струковне студије у трајању од једне школске
године, према студијском програму који доноси Универзитет, на предлог Већа
Факултета.
Пре објављивања конкурса за упис студената на специјалистичке струковне студије,
утврђује се висина школарине коју плаћа студент који се сâм финансира.
Упис на специјалистичке струковне студије обавља се једном годишње, на основу
конкурса, у складу са општим актом Универзитета и овим Правилником.
На специјалистичке струковне студије могу се уписати студенти који су завршили
основне струковне студије и стекли најмање 180 ЕСПБ бодова, као и лица која су
завршила студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању под
условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија
са најмање 180 бодова, што доказује одлуком надлежне комисије о признатој
еквиваленцији.

6. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 19.
Факултет организује докторске студије у трајању од три школске године, према
студијском програму кога доноси Универзитет, на предлог Већа Факултета.
Упис на докторске студије обавља се једном годишње, на основу заједничког конкурса
који расписује Универзитет у Крагујевцу.
Пре објављивања конкурса за упис студената на докторске студије, утврђује се висина
школарине коју плаћа студент.
Упис на докторске студије врши се у складу са општим актом Универзитета.
Члан 20.
Докторске студије обухватају теоријско-методолошке садржаје и научни рад.
Право полагања испита студент стиче после завршетка наставе изабраног студијског
програма.
Студент који испуни све наставне обавезе, утврђене студијским програмом докторских
студија, стиче право да пријави докторску дисертацију.

7. ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
Члан 21.
Студент друге високошколске установе у области техничко-технолошких наука,
у земљи или иностранству, може наставити студије на овом Факултету.
Прелазак студента спроводи се на лични захтев, у року прописаном за упис године.
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