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На основу члана 82. и 85. Закона о високом образовању ('' Сл. гласник 

РС'' бр. 76/2005, 100/2007-аут.тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 

99/2014) и члана 50. Статута Пољопривредног факултета, Наставно-научно 

веће Пољопривредног факултета у Новом Саду, на седници одржаној дана 

18.05.2007., 26.10.2012., 28.03.2014. и 18.02.2015.године,  доноси 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ БОДОВАЊА И БЛИЖИМ МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

РЕДОСЛЕДА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ 

ПРОГРАМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 

/пречишћен текст/ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање 

редоследа за упис кандидата (даље: '' Правилник '') регулише се садржај и 

начин полагања  пријемног испита за упис на акредитоване студијске програме 

првог, другог и трећег степена студија на Пољопривредном факултету 

Универзитета у Новом Саду (даље: '' Факултет ''). 

Члан 2. 

На одобрене односно акредитоване студијске програме које организује 

Факултет могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен законом, 

Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом овог Факултета, Правилником о 

упису студената на акредитоване студијске програме Универзитета у Новом 

Саду и овим Правилником. 

Сенат Универзитета у Новом Саду расписује заједнички јавни конкурс за упис 

на све акредитоване студијске програме Универзитета, које реализују 

факултети и Универзитет, за све врсте и нивое студија. 



Члан 3. 

Лице из члана 2. овог Правилника, може да се упише на студијски програм ако 

се пријавило на јавни конкурс и ако оствари број бодова који му обезбеђује 

место на ранг листи пријављених кандидата које је у оквиру броја утврђеног за 

упис на студијски програм.     

Члан 4. 

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. 

Члан 5. 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим 

условима као и домаћи држављанин,  ако пружи доказ о познавању српског 

језика у  складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран.  

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није 

другачије одређено. 

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. 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.  

Члан 6. 

 Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати 

на Факултет под истим условима као и држављани Републике Србије.  

Члан 7. 

 Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у 

иностранству имају право уписа у оквиру броја који је једнак 2% укупног броја 

студената који се могу уписати и студирати на терет буџета. 

 Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству 

(закључно са четвртим разредом средње школе) а немају нострификована 

сведочанства потребна за упис у првом уписном року, могу да конкуришу у 



другом уписном року за упис у прву годину основних студија, по претходно 

извршеној нострификацији сведочанстава стечених у иностранству. 

 Уколико се на основу документације коју је кандидат, који је диплому средње 

школе стекао у иностранству, 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. 

 

II УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА             

Члан 8. 

У прву годину основних академских и интегрисаних студија може да се упише 

лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит. 

Члан 9. 

Пријемни испит не полаже кандидат који има положену општу матуру. Уместо 

пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. 

Начин остваривања права кандидата из претходног става и вредновања 

резултата опште матуре регулисаће се и примењивати након доношења и 

примене посебног закона о општој матури. 

             Пријемни испит не полажу: 

 ученици трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно 
од прва три појединачна места на републичком такмичењу које 
организује министарство надлежно за  просвету или на међународном 

такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, а признаје 
им се да су постигли максималан број бодова из тог предмета, 

 лица која већ имају завршен први степен студија, у оквиру студијских 
програма  које реализује Факултет, на лични захтев. 
 

Члан 10. 

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

Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на 

територији АП војводине, може полагати пријемни испит на матерњем језику на 

основу личног захтева поднетог у писаном облику приликом пријаве на конкурс 

за упис на студијски програм. 



Члан 11. 

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, а у складу са објективним 

могућностима Факултета. 

Члан 12. 

Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске студије на 

студијском програму Ветеринарска медицина полажу пријемни испит из два 

предмета и то биологија и хемија, а на осталим студијским програмима 

основних академских студија један испит  по избору из предмета: биологија, 

хемија, математика, или економија о чему се изјашњавају приликом пријаве на 

конкурс. 

Пријемни испит обухвата програмске садржаје из наведених предмета који су 

изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању. 

Кандидати који конкуришу на студијски програм  Ветеринарска медицина, а у 

средњој школи нису имали латински језик исти полажу пре пријемног испита.          

Члан 13.             

Кандидат који конкурише за упис на прву годину основних и интегрисаних 
академских студија може да се приликом пријаве на конкурс изјасни за два 

студијска програма (под А и под Б). Редослед жеља кандидата под А и под Б 
значи приоритет при сачињавању ранг листе. 
Након бодовања уколико кандидат по жељи А стекне право на упис из буџета 

не рангира се на листи  у жељи под Б.  
Уколико је кандидат у жељи под А стекао право на упис самофинансирањем 

рангира се и на листи у жељи под Б где може стећи право на упис на терет 
буџета. 

Члан 14. 

Време полагања пријемног испита утврђује се конкурсом а распоред полагања 

пријемног испита објављује се на огласној табли Факултета. 

Члан 15. 

Након бодовања кандидата по основу успеха у средњој школи објављује се  

ранг листа за полагање пријемног испита за одређени студијски програм. 

Члан 16. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних академских 

студија утврђује се према резултату постигнутом према општем успеху у 



средњој школи и резултату постигнутом на пријемном испиту, Кандидат по оба 

основа може остварити највише 100 бодова. 

Код полагања пријемног испита из два предмета даје се по 10 питања а код 

полагања пријемног испита из једног предмета даје се по 20 питања с тим што 

се у оба случаја  свако  питање вреднује са по три бода.  

Сматра се да је кандидат положио пријемни испит, и тиме стекао право на 
рангирање ради уписа, уколико на пријемном испиту оствари најмање 14 
бодова. 

 
  Члан 17. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из 

свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са два. По 

овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи 

успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 

  Члан 18. 

Резултат који кандидат може постићи  на пријемном испиту оцењује се од 0 до 

60 бодова, заокруживањем на две децимале.  

Факултет организује пријемни испит независно од броја пријављених кандидата 

за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија.  

Члан 19. 

Факултет утврђује  ранг листу коју објављује на огласној табли и интернет 

страници, у року који је утврђен конкурсом. 

Место на ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат 

може бити уписан у прву годину основних и интегрисаних академских студија, 

као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину као 

самофинансирајући студент. 

Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које чине  

јединствену ранг лист Универзитета. 

Универзитет објављује коначну ранг листу на својој интернет страници. 

Члан 20. 

На основу  ранг листа и на основу уредних докумената тражених конкурсом 

врши се упис кандидата. 

 



Члан 21.  

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се на јединственој ранг листи 

налази до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је утврђен 

конкурсом за одређени студијски програм, а остварио је више од 50 бодова.  

Члан 22. 

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на 

јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих 

студената, који је утврђен конкурсом за одређени студијски програм, а има 

најмање 30 бодова. 

Члан 23. 

Прва два дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право на упис 

из средстава буџета. Примљени кандидати који се не упишу у року одређеном 

за упис на терет буџета, сматраће се да су одустали и не могу се касније 

уписати на терет буџета. 

Трећег дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право уписа из 

средстава буџета померањем ранг листе, у случају да кандидати из става 1. 

овог члана нису дошли на упис. 

Наредна два дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право 

уписа као самофинансирајући студенти. 

У случају да су остале непопуњене уписне квоте, шестог дана уписног рока 

извршиће се прозивка преосталих кандидата на коначној ранг листи ради 

попуњавања упражњених места. Право уписа имају они кандидати који су 

присутни прозивци. 

Члан 24. 

Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних и интегрисаних 

академских студија, а нису приступили пријемном испиту, или су удаљени са 

полагања пријемног испита због недисциплине или коришћења недозвољених 

начина полагања (преписивање, употреба мобилног телефона, електронских 

помагала, унапред припремљених материјала и сл.) немају право на упис. 

Члан 25. 

Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних и 
интегрисаних академских студија, по основама и критеријумима утврђеним 

овим Правилником, имају исти број бодова предност има онај кандидат који је 
постигао већи број бодова на пријемном испиту. У случају да канадидати имају 



исти број бодова и на пријемном испиту  предност има онај кандидат који има 

већу просечну оцену из средње школе из предмета биологија и хемија. 
 

Члан 26. 

Спровођење конкурса за упис на прву годину основних и интегрисаних 

академских студија обавља Централна комисија за спровођење пријемних 

испита коју именује декан Факултета. Декан Факултета при именовању 

комисије именује и њеног председника. 

Члан 27. 

Задатак Централне комисије за спровођење пријемних испита је: 

 -  да спроведе рангирање на основу општег успеха у средњој школи, 

 - да сачини испитна питања која ће непосредно пре полагања пријемног 

испита доставити Комисији за преглед и оцену пријемних испита, 

 -  да утврди идентитет кандидата који приступе полагању пријемног 

испита, 

 -  да кандидатима подели испитна питања и стави одговарајућу шифру, 

 -  да се стара о реду за време полагања испита, 

 - да након завршеног пријемног испита материјал достави Комисији за 

преглед и оцену пријемних испита, 

 - да сачини прелиминарну ранг листу када добије резултате са пријемног 

испита од Комисије за преглед и оцену пријемних испита, 

            - да поднесе извештај о спровођењу конкурса за прву годину основних 
и интегрисаних студија Већу Факултета. 
 

Члан 28. 

Комисију за преглед и оцену пријемних испита  именује декан Факултета а 

њеним радом руководи продекан за наставу. 

Члан 29. 

Комисија за преглед и оцену пријемних испита има задатак да од Централне 

комисије за спровођење пријемних испита преузме задатке и изврши бодовање 

кандидата. Бодовање се врши на тај начин што се поред сваког питања, на 

основу тачности одговора, даје оцена од 0 до 3. 



 По завршеном раду Комисија је дужна да целокупни материјал достави 

председнику Централне комисије за спровођење пријемних испита. 

Члан 30. 

Одредбе овог Правилника које се односе на начин полагања пријемног испита, 

рангирања и начина уписа за кандидате који конкуришу на основне и 

интегрисаних академске студије односе се и на  кандидате за упис на основне 

струковне студије уколико се те студије реализују на Факултету. 

 

УПИС/НАСТАВАК СТУДИЈА ЛИЦА СА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИМ 

СТУДИЈАМА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ОБРАЗОВАЊА 

Члан 31. 

На студијске програме које реализује Факултет, могу се уписати и лица са 

претходно завршеним студијама различитих нивоа образовања (основне 

академске, мастер академске, струковне студије, специјалистичке, интегрисане 

и др) 

Услови уписа студија на Факултету произилазе из резултата вредновања 

претходно завршеног студијског програма. Вредновање поднетих студијских 

програма врше Комисије за признавање испита. Резултате вредновања таквог 

студијског програма и услове уписа потврђује Наставно-научно веће Факултета. 

Лице из става 1.овог члана подноси молбу за наставак студија најкасније до 

истека другог конкурсног рока за упис – септембарског рока за упис у наредну 

школску годину. Уз молбу се прилаже биографија заједно са курикулумом 

завршеног студијског програма, који садржи листу и структуру обавезних и 

изборних предмета и модула, њихов опис и фонд часова. 

Статус студента који прелази са друге високошколске установе (буџетски или 

самофинансирајући) биће утврђен након завршеног уписа свих студената 

Факултета с обзиром на број места  утврђен дозволом за рад. 

Члан 32. 

Лице са претходно завршеним студијама различитих нивоа образовања, може 

да конкурише за упис на основне академске студије ако је студијски програм 

одговарајући или неодговарајући и то: 

 ако је студијски програм одговарајући након вредновања поднетог 
студијског програма, кандидату се одређује обавеза полагања 

предмета које мора да положи ради стицања стручног назива са 
назнаком првог степена академских студија из одговарајуће 



области које вреде 240 ЕСПБ. Лицу ће се такође, одредити и година 

уписа у складу са важећим правилима уписа у школску годину 
Факултета, у статусу самофинансирајућег студента. 

 ако је студијски програм неодговарајући кандидат се упућује на 
упис прве године студија са обавезом полагања пријемног испита и 
рангира се на јединственој ранг листи.  

 
Члан 33. 

Лице које је завршило најмање четворогодишње студије по прописима који су 

важили пре доношења Закона о високом образовању, може да конкурише под 

истим условима као и лице које има диплому завршених основних академских 

студија стечену по Закону о високом образовању, под условом да је та диплома 

еквивалентна дипломи са 240 ЕСПБ. Еквиваленција дипломе се доказује 

прилагањем одлуке о извршеној еквиваленцији у складу са чланом 127. Закона 

о високом образовању. 

Лице из става 1.овог члана може конкурисати за упис на докторске академске 

студије. 

 

III УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

1. услови уписа на мастер академске студије 

                                                                                                              

Члан 34. 

Кандидат који је завршио четворогодишње основне академске студије може 

уписати  мастер академске студије  до броја одобреног квотом за упис на 

терет буџета или броја за самофинансирајуће студенте.  

Члан 35. 

Кандидати за упис на мастер студије деле се у 2 категорије: 

1. Кандидати који су завршили одговарајући студијски програм на 

Факултету 

2. Кандидати који нису завршили одговарајући студијски програм на 

Факултету, као и кандидати који су завршили основне  студије на  другом 

факултету.  

Кандидати прве категорије рангирају се према бодовима на основу успеха и 

бодовима на основу дужине студирања.  



За другу категорију кандидата Комисија за вредновање студијског програма 

даје мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које 

студенти морају савладати, односно испите из предмета које студенти морају да 

положе да би могли да упишу матер студије. Ти кандидати подносе захтев за 

вредновање претходно завршених основних академских студија, заједно са 

одговарајућим планом и програмом студија (студенти Пољопривредног 

факултета подносе само захтев) студентској служби Факултета у термину 

предвиђеним конкурсом. Комисију за вредновање студијског програма чине 

чланови Комисије за признавање испита и руководиоци студијских програма. 

Поред бодова добијених на основу успеха и дужине студирања, код ове 

категорије кандидата уводи се коефицијент који се добија тако што се број 

признатих бодова ЕСПБ подели са потребним, односно са 240 ЕСПБ. Са овим 

коефицијентом се множи укупан број бодова добијен на основу прва два 

критеријума (успех и дужина студирања).  

За све кандидате утврђује се јединствена ранг листа са укупним бројем бодова 

стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. 

Члан 36. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује 

се вреднујући општу просечну оцену остварену на основним студијама и дужину 

времена студирања на тим студијама на следећи начин: у структури од 

максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена а 25% дужина студирања 

рачуната на месеце.  

Број бодова (А) по основу успеха на основним студијама израчунава се према 

формули: 

 

где је  - просечна оцена остварена на основним академским студијама. 

Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули: 

 

где је  - број месеци редовног завршетка основних академских студија;  - 

број месеци завршетка основних академских студија. 

Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се 

према формули: 



 

где је  - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;  - 

потребан број ЕСПБ бодова завршеног студијског програма. 

Укупан број бодова је: 

 

Члан 37. 

Кандидати друге категорије имају улазни модул који чине предмети који морају 

да се положе. Број предмета не може да пређе 10 односно 60 ЕСПБ, при чему се 

број предмета који морају положити разликује од кандидата до кандидата у 

зависности од тога који су студијски програм завршили. Ови кандидати, пре 

уписа, писмено се изјашњавају да прихватају полагање улазног модула, 

односно предмета и у обавези су да их положе пре полагања испита са мастер 

студијског програма. Кандидати друге групе истовремено похађају наставу из 

предмета мастер студија, а у договору са наставником са 

основних/интегрисаних академских студија полажу испит без похађања 

предавања и вежби. Ови кандидати могу да полажу испите са улазних модула у 

свим испитним роковима, укључујући и апсолвентске.  

Члан 38. 

Кандидат који конкурише за упис на мастер академске студије има право да се, 

приликом подношења пријаве за упис, изјасни за највише два студијска 

програма (под А и под Б).  

Након бодовања уколико кандидат по жељи А стекне право на упис из буџета 

не рангира се на листи  у жељи под Б.  
 

Члан 39. 

Кандидати који имају стечено високо образовање по прописима који су важили 

до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, имају право на упис на 

мастер академске студије у складу са одредбама овог Правилника.  

Кандидатима из става 1. овог члана приликом утврђивања редоследа кандидата 

за упис у прву годину мастер академских студија као број бодова завршеног 

студијског програма признаје се 240 ЕСПБ бодова.  

 



 IV УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА  

Члан 40. 

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које 

има: 

1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну 

оцену од најмање 8 (осам) уписану и у дипломи основних академских и 

дипломи мастер академских студија, односно у дипломи интегрисаних студија и 

2. академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по ранијим 

важећим законским прописима у року који је предвиђен законом;  

Одлуку о томе да ли су завршене претходне студије одговарајуће за упис на 

дати студијски програм, доноси Комисија, коју именује Наставно-научно веће 

Факултета, пре рангирања кандидата за упис. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија 

утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер 

академским /интегрисаним студијама, дужине студирања на основним и 

мастер/интегрисаним студијама и на основу остварених научних резултата у 

складу са општим актом Универзитета којим је регулисан начин бодовања 

научних резултата.  

Члан 41. 

Сви кандидати на докторске студије могу се поделити у 2 категорије: 

1. Кандидати који су завршили одговарајући студијски програм на 

Пољопривредном факултету 

2. Кандидати који нису завршили одговарајући студијски програм, већ неки 

други на Пољопривредном факултету или долазе са других факултета. 

Кандидати прве категорије се рангирају према бодовима на основу успеха и 

бодовима на основу дужине студирања.  

За другу категорију кандидата Комисија за вредновање студијског програма 

даје мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које 

студенти морају савладати, односно испите из предмета које студенти морају да 

положе да би могли да упишу докторске студије. Ти кандидати подносе захтев 

за вредновање претходно завршених основних и мастер академских студија, 

заједно са одговарајућим планом и програмом студија (студенти 

Пољопривредног факултета подносе само захтев) студентској служби Факултета 

у термину предвиђеним конкурсом.  Комисију за вредновање студијског 



програма чине чланови Комисије за признавање испита и руководиоци 

студијских програма. 

Поред бодова добијених на основу успеха и дужине студирања, код ове групе 

уводи се и коефицијент који се добија тако што се број признатих бодова ЕСПБ 

подели са потребним, односно са 300 ЕСПБ. Са овим коефицијентом се множи 

укупан број бодова добијен на основу прва два критеријума (успех и дужина 

студирања).  

За све кандидате утврђује се јединствена ранг листа са укупним бројем поена 

стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.  

Члан 42. 

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања 

израчунавају се тако што у структури од максималних 100 бодова 75% носи 

просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.  

Број бодова (А) по основу успеха на основним и мастер студијама израчунава 

се према формули: 

 

где је  - просечна оцена остварена на основним академским студијама;  - 

просечна оцена остварена на мастер академским студијама. 

Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули: 

 

где је  - број месеци редовног завршетка основних академских студија;  - 

број месеци завршетка основних академских студија;  - број месеци редовног 

завршетка мастер академских студија;  - број месеци завршетка мастер 

академских студија. 

Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се 

према формули: 

 

где је  - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;  - 

потребан број ЕСПБ бодова завршеног студијског програма. 



Укупан број бодова је: 

 

 

У случају да је кандидат завршио магистарске студије које трају 2 године, 

примењује се измењен метод . 

Број бодова (А) по основу успеха на основним и магистарским студијама 

израчунава се према формули: 

 

где је  - просечна оцена остварена на основним академским студијама;  - 

просечна оцена остварена на магистарским студијама. 

Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули: 

 

где је  - број месеци редовног завршетка основних академских студија;  - 

број месеци завршетка основних академских студија;  - број месеци редовног 

завршетка магистарских  студија;  - број месеци завршетка магистарских 

студија. 

Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се 

према формули: 

 

Укупан број бодова је: 

 

 

За упис на студијски програм Ветеринарска медицина примењује се трећи метод 

за израчунавање. 

Број бодова (А) по основу успеха на интегрисаним студијама израчунава се 

према формули: 



 

где је  - просечна оцена остварена на интегрисаним академским студијама. 

Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули: 

 

где је  - број месеци редовног завршетка интегрисаних академских студија;  

 - број месеци завршетка интегрисаних академских студија. 

Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се 

према формули: 

 

где је  - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;  - 

потребан број ЕСПБ бодова завршеног студијског програма. 

Укупан број бодова је: 

 

Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја 

студената. 

 

Члан 43. 
Упис на докторске студије спроводи се на основу јавног конкурса. Конкурсом се 

утврђује број студената за одређене студијске програме, услови за упис, 
мерила за утврђивање редоследа кандидата, начин и рокови за подношење 

жалбе на утврђени редослед, као и висина школарине. 
Ако кандидати који су се пријавили у прву годину докторских студија имају 
исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи индекс научне 

компетентности израчунат на основу коефицијената које је дефинисало 
Министарство науке Републике Србије. 

 

Члан 44. 
Кандидати друге категорије имају улазни модул који чине предмети које су у 

обавези да положе. Тај број предмета не може да пређе 5, при чему се број 

предмета који су у обавези положити разликује од кандидата до кандидата, у 

зависности који су студијски програм завршили. Кандидати се пре уписа 



писмено изјашњавају да прихватају полагање улазног модула, односно 

предмета и у обавези су да их положе пре полагања испита са докторских 

студија.   

Кандидати друге категорије истовремено похађају наставу из предмета 

докторских студија, а у договору са наставником са улазног модула само 

полагажу испит без похађања предавања и вежби. Они могу да полажу испите 

са улазних модула у свим испитним роковима, укључујући и апсолвентске.  

Члан 45. 

Ближи услови и начин уписа кандидата на студијски програм за стицање 

заједничке дипломе утврђују се уговором о организовању таквог студијског 

програма, који закључује Факултет са другом високошколском установом. 

 

 V ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ НА РАНГ ЛИСТУ  

Члан 46. 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног 

конкурсом,  

регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати 

од објављивања  

Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан доноси решење о 

приговору у року од 24 сата од момента пријема приговора.  

  

 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 47.  

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово 

доношење.   

Члан 48. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивање на огласној 

табли Факултета.   

                                                                                    Председник  

Наставно-научног већа  



    Проф.др Милан Поповић  

 

 Oбјављен: 19.02.2015. 

Ступио на снагу: 27.02.2015. 


