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Датум: 16.06.2021. године 

 

На основу члана 65, а у вези са члановима 96-100 Закона о високом образовању („Сл. 

гласник“ број 88/2017 и даље), члана 55. став 1. тачка 38) Статута Факултета техничких 

наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и 

Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици број 08-2/81, Наставно–научно веће 

Факултета (у даљем тексту: Веће Факултета) на седници одржаној дана 16.06.2021. 

године, донело је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

o упису студената на студијске програме основних и 

мастер академских студија 

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим правилником уређују се услови и начин уписа студената на студијске програме 

основних и мастер академских студија које се организују на Факултету техничких наука 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (у даљем тексту: 

Факултет) и то: поступак пријављивања и уписа на студијски програм; ближа мерила за 

утврђивање редоследа на ранг листи; садржај пријемног испита, начин полагања и мерила за 

утврђивање редоследа кандидата за упис; начин остваривања права на жалбу на остварени број 

бодова односно на ранг листу, као и друга питања од значаја за упис. 

Члан 2 

Студије на Факултету организују се и остварују на основу одобрених, односно 

акредитованих студијских програма, у складу са Законом o високом образовању (Службени 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ                                          UNIVERSITY OF PRISTINA                                   

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА                                     FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES                                                  
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гласник РС, бр. 88/2017 и даље, у дељем тексту: Закон), Статутом и општим актима 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Статутом 

Факултета техничких наука и Косовској Митровици (у даљем тексту: Статут Факултета). 

 

II ПРАВО НА УПИС 

Члан 3 

Право уписа на студијски програм имају лица која испуне услове утврђене законом, 

Статутом и општим актима Универзитета и Факултета и овим правилником. 

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 оствари број бодова, 

који му обезбеђује место на ранг листи пријављених кандидата, које је у оквиру броја утврђеног 

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. 

Члан 4 

Држављанин Србије који је завршио 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. 

Ови кандидати се уписују на Факултет на основу ранг листе уоквиру квоте, која се 

утврђује посебном Одлуком, на терет буџета, односно броја оних који плаћају школарину. 

Члан 5 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и 

домаћи држављанин. 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним 

споразумом или билатералним споразумом Универзитета, односно Факултета није другачије 

одређено. 

Посебан услов за упис студија јесте знање српског језика, односно језика на којем се 

изводи настава. 

Проверу знања српског језика обавља трочлана комисија, коју именује декан Факултета. 

Странац се може уписати на студије само ако је здравствено осигуран. 

Посебан услов за упис у прву годину студија које се изводе на страном језику или језику 

националне мањине јесте знање језика на коме се изводи настава. 

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 Факултета. 

Страни држављанин 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. 
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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. 

 

 

 

Појам и статус студената 

Члан 6 

Студент је физичко лице уписано на студије на Факултету. Студент се уписује на 

студијски програм који се изводи на Факултету. 

Упис 

 

Члан 7  

 

На акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се уписати 

кандидати под условима и на начин уређен Законом и општим актима Универзитета и 

Факултета. 

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 

сам финансира. 

Студент може бити уписан у статусу буџетског студента само на једном модулу једног 

студијског програма. 

Својство студента се доказује индексом. 

Члан 8 

Поступак уписа спроводи Комисија за упис студената коју именује декан Факултета.  

         Конкурс 

Члан 9 

Упис кандидата на студије спроводи се на основу конкурса за упис студената (у даљем 

тексту: конкурс). 

Конкурс садржи услове за упис на студијски програм. 

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. 

Број студената 

 

Члан 10 

Универзитет утврђује број студената који се уписује на студијске програме које 

организује, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. 
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На предлог Наставно-научног већа Факултета, Сенат утврђује број студената који се 

уписују на студијске програме, који се организују на Факултету, у року прописаном Статутом 

Универзитета. 

Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира 

из буџета, доноси Влада Републике Србије, по прибављеном мишљењу факултета и 

Националног савета, најкасније месец дана пре расписивања конкурса. 

Влада  Републике Србије утврђује додатни број студената чије се студије финансирају 

из буџета за реализацију афирмативних мера, а у складу са дозволом за рад. 

У наредним годинама студија број студената из става 3. овог члана Факултет може 

повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком Наставно-научног 

већа. 

III. УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

Услови за упис кандидата на прву годину основних академских студија и рангирање кандидата 

 

Члан 11 

 

Факултет, у складу са Законом, уписује кандидате уз признавање опште, односно 

стручне матуре за упис на основне академске студије. 

Факултет утврђује критеријуме на основу којих се обавља класификација и избор 

кандидата за упис на студије. 

Кандидат који има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању и положен 

матурски испит полаже пријемни испит за упис на основне академске студије у складу са 

општим актима које доноси Наставно научно веће Факултета. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег 

успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. 

Факултет сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на основне академске 

студије на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем 

трајању, успеха на матури, резултата испита за проверу знања, односно склоности и способности 

и по потреби на основу успеха на националним и интернационалним такмичењима, у складу са 

општим актом Факултета. 

Факултет  уписује под условима из ст. 1−3. овог члана и кандидате који су завршили 

међународно признату матуру (International Baccalaurate Diploma Programme и др.). 

Право уписа на основне академске студије стиче кандидат који је на ранг листи из става 

3. овог члана рангиран у оквиру броја студената утврђеног за упис. 

Студент основних академских студија другог универзитета, лице које има стечено 

високо образовање на основним академским студијама, лице које је завршило основне студије 

по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 2005. године 

(“Службени гласник РС”, бр 76/05) и лице коме је престао статус студента у складу са Законом, 

може се уписати на основне академске студије, под условима и на начин прописан општим актом 

Универзитета и Факултета. 

Право из става 6. овог члана остварује се на лични захтев. 

Члан 12 
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Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз 

пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената: 

1. сведочанство за све разреде претходно завршене школе; 

2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту; 

3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног 

испита. 

Пријемни испит 

Члан13 

Кандидати за упис на основне академске студије на свим студијским програмима 

Факултета полажу пријемни испит из Математике. За упис на студијски програм Архитектура, 

поред Математике, полаже се и пријемни испит из Слободног цртања.  

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњој школи у 

четворогодишњем трајању. 

Пријемни испит се полаже, по правилу писмено, на српском језику. 

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. 

Факултет су дужни да обезбеде тајност садржаја пријемног испита до самог почетка 

пријемног испита. 

Члан14 

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. 

Факултет је дужан су да у просторији у којој се одржава пријемни испит обезбеди 

довољан број дежурних лица. 

Дежурно лице је обавезно да пре почетка испита: идентификује сваког кандидата, да 

упозори кандидате да искључе своје мобилне телефоне и да није дозвољено напуштање 

просторије у току трајања пријемног испита, да није дозвољена комуникација са другим 

кандидатима током пријемног испита. 

Дежурно лице је дужно да прочита детаљно упутство за рад и да одговорна сва питања 

кандидата пре полагања пријемног испита. Дежурно лице не сме да разговара са кандидатима 

док решавају задатке. 

Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено 

знање. Није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба 

мобилног телефона, електронских помагала и слично. 

Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на 

пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за 

пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита. 

O спровођењу пријемног испита води се записник. 
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Члан 15 

Након завршетка пријемног испита Комисија за упис студената сачињава прелиминарну 

ранг листу кандидата са укупним бројем бодова по свим критеријумима. 

 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише100 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. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а 

највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио 

пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту 

освоји најмање 14 бодова. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира 

из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус 

самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг 

листи и броја утврђеног за упис кандидата. 

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 

најмање 51 бод. 

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента, уколико се налази на 

јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји 

најмање 30 бодова. 

Члан 16 

Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан 

успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство, односно на државном 

или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не 

полаже пријемни испит из тог наставног предмета. 

Кандидату се вреднује пријемни испит односно део тог испита максималним бројем 

бодова. 

Право на вредновање постигнутог успеха на такмичењу максималним бројем бодова на 

пријемном испиту из одређеног наставног предмета кандидат остварује на основу одлуке декана 

по поднетом писменом захтеву кандидата. 

Овај захтев кандидат мора поднети приликом пријаве за полагање пријемног испита. 

 

Приговор на ранг листу 

 

Члан 17 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на 

ранг листи у року од 48 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. 
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Жалба се подноси комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по жалби у 

року од 48 сати од пријема жалбе.  

Након одлучивања о жалби, Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих 

кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

Члан 18 

Кандидат који је остварио право на упис, поред поднетих оверених фотокопија 

докумената из члана 12 став 1 овог правилника, подноси: 

1. два обрасца ШВ-20; 

2. две фотографије формата 4х6 цм; 

3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа; 

4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте; 

5. по потреби и друге доказе. 

Факултет приликом уписа кандидата из става 1. овог члана издаје кандидату индекс, 

којима 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 према утврђеном редоследу. 

Члан 19 

Студент закључује са Факултетом уговор о студирању, којим се ближе уређују 

међусобна права и обавезе. 

За студенте који плаћају школарину уговором се утврђује и висина школарине. 

 

Статус студента и упис у наредне године основних академских студија 

Члан 20 

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у 

наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената 

чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом о високом образовању. 

Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте који се уписују на исту 

годину студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ 

бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на 

начин и по поступку утврђеним општим актом Факултета. 

Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години 

наставља студије у статусу студента који се сам финансира. 

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој 

школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају 

из буџета. 



9 
 

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија. 

         

 

IV. УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

Услови уписа на мастер академске студије 

Члан 19. 

У прву годину мастер академских студија, које имају 60 ЕСПБ бодова, може се уписати 

лице које је завршило одговарајуће акредитоване основне академске студије, утврђене 

студијским програмом са остварених најмање 240 ЕСПБ бодова. 

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило 

интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова. 

Наставно–научно веће Факултета утврђује, на предлог катедре одговорне за 

одговарајући студијски програм односно модул, који су студијски програми и модули у оквиру 

студијског програма основних академских студија одговарајући за наставак студија на 

одређеном студијском програму мастер академских студија, односно модулу студијског 

програма мастер академских студија. У случају интердисциплинарних студијских програма то 

чини Сенат Универзитета. 

Члан 20. 

 За кандидата који испуњава услове из става 1. члана 19 овог Правилника, ако је завршио 

студије на студијском програму који не обезбеђује потребну предспрему за студијски програм, 

односно модул студијског програма, за који се определио, прописују се допунски испити из 

предмета основних академских студија одговарајућег студијског програма. 

 Надлежни продекан у консултацији са шефом катедре одговорне за студијски програм, 

односно модул, процењује предспрему сваког кандидата. У случају да је кандидат завршио 

студије на студијском програму који не обезбеђује потребну предспрему за студијски програм, 

односно модул студијског програма за који се определио, катедра одговорна за студијски 

програм, односно модул студијског програма, предлаже предмете  из којих кандидат полаже 

допунске испите, зависно од претходне предспреме (положених испита на основним академским 

студијама), а решење доноси декан Факултета. Кандидат коме су прописани допунски испити не 

може да полаже предмете са мастер академских студија док не положи све допунске испите.  

Члан 21. 

Комисија за упис студената утврђује ранг листу кандидата за упис у прву годину мастер 

академских студија на основу опште просечне оцене остварене на основним академским 

студијама, времена студирања на основним академским студијама, и броја прописаних 

допунских испита, по следећој формули:  

Бодови 2 1 100
10 48 6

ПО М Д  
= + − −   

    

где је ПО просечна оцена на основним академским студијама, М је број месеци 

студирања на основним академским студијама (од уписа до завршетка ОАС), а Д број допунских 

испита који је прописан кандидату. 

Члан 22. 
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Лице које је стекло диплому високог образовања у трајању од најмање 8 семестара по 

прописима који су уређивали високо образовање до ступања на снагу Закона о високом 

образовању 2005. године (“Службени гласник РС”, бр 76/05), може се уписати на одређени 

студијски програм мастер академских студија на начин утврђен општим актом Факултета и 

студијским програмом, на начин прописан овим Правилником. 

Члан 23 

 У случају да одређена питања нису регулисана ови правилником примењују се одредбе 

Закона, Статута и општих аката Факултета и Универзитета. 

Члан 24 

Овај правилник тупа на снагу осмог дана од дана усвајања. 

 

 

 

Доставити: 

- студентској служби Факултета 

- служби за опште и правне послове 

- библиотеци  

- архиви 

                                                                                   Председник Наставно-научног већа  

Д Е К А Н 

 

 

 

Проф. др Небојша Арсић 
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