
 На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању („Сл. 
Гласник РС“ бр. 76/2005.), Наставно-научно веће Учитељског факултета у 
Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу (у даљем тексту Факултет) на 
седници одржаној 04.07.2008. године, донело је 
 
 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 
 

ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником утврђују се услови и мерила уписа студената на 
акредитоване студијске програме Факултета првог, другог и трећег степена студија, 
и мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис и друга питања од значаја за 
упис. 
 

УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
 

Члан 2. 
 Упис у прву годину основних академских и струковних студија које 
реализује Факултет врши се у складу са Статутом Универзитета, општим актима 
Универзитета, Статутом Факултета и условима дефинисаним конкурсом за упис на 
одговарајуће студијске програме.  
 

Члан 3. 
 Приликом пријаве за упис на први степен студија сваки кандидат бира 
студијски програм према личним преференцијама. 
 Након полагања пријемног испита и рангирања кандидата, кандидат који је 
стекао услов за упис уписује се на студијски програм за који је стекао услов уписа.  
 Према рангирању кандидата, предвиђени број студената на сваком 
студијском програму уписује  се у статусу буџетског студента, а остали до 
предвиђеног броја у статусу самофинансирајућег студента.  
 Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у 
иностранству коју су претходно нострификовали имају право уписа у уписној 
квоти која је за 2% изнад укупног броја уписаних студената предвиђеног 
конкурсом. 
 

Члан 4. 
 Кандидат који је полагао пријемни испит има право да поднесе приговор 
декану Факултета путем Комисије за полагање пријемног испита у року од 24 часа: 

§ након одржаног испита на регуларност пријемног испита,  
§ након објављивања ранг листе на број освојених бодова на 

пријемном испиту и  
§ након објављивања одлуке о редоследу кандидата на редослед 

кандидата за ипис на прву годину студија. 
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По приговору учесника конкурса Комисија за упис доноси одлуку у року од 
24 часа од пријема приговора.  

Уколико Комисија за упис сматра да није извршена повреда поступка нити 
материјалног права прослеђује приговор декану Факултета.  

Декан Факултета дужан је да донесе одлуку по поднетом приговору у року 
од 72 часа од достављања приговора.   

Одлука декана је коначна. 
Приговор из става 1. и 2. овог члана кандидат предаје Студентској служби 

Факултета. 
 

Члан 5. 
Упис у прву годину студија врши се на основу јединствене ранг листе и 

других услова одређених конкурсом.  
 

УПИС НА ДРУГИ И ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
 

Члан 6. 
Упис у прву годину студија другог и 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. 

 
Члан 7. 

Услови потребни за упис кандидата на студијске програме другог и трећег 
степена су: 

1. за упис на дипломске академске студије (мастер) – завршене 
основне академске студије (180 – 240 ЕСПБ бодова) у зависности 
од студијског програма,  

2. за упис на докторске студије – завршене основне академске 
студије са најмање оствареном просечном оценом 8 (осам). 

Сви кандидати који испуњавају услове из става 1. и 2. овог члана полажу 
пријемни испит којим се проверавају знања из области за коју кандидат конкурише.  

Кандидати који су завшили основне студије и започели или завршили 
одговарајуће студије другог степена на другој високошколској установи или на 
другом студијском програму имају право уписа на дипломске академске (мастер) 
студије или докторске студије на Факултету на основу одлуке Комисије за упис.  

Захтев из става 3. овог члана подноси кандидат Комисији за упис преко 
Студентске службе Факултета.  

Комисија за упис дужна је да у року од 15 дана од дана пријема захтева 
изврши вредновање започетог или завршеног студијског програма и одреди обим 
признавања ЕСПБ бодова стечених на другој високошколској установи или другом 
студијском програму. 

Ако Комисија за упис захтев реши позитивно и одобри упис на дати 
студијски програм уз додатни услов који обухвата обавезу полагања додатних 
испита кандидату ће број ЕСПБ бодова који оствари полагањем додатних испита 
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бити додат укупној вредности ЕСПБ бодова које оствари током студија другог 
односно трећег степена.  

 
Члан 8. 

Кандидат има право приговора на одлуку о упису на студије другог односно 
трећег степена у року од 72 сата од дана објављивања одлуке.  

Кандидат приговор подноси декану Факултета путем Комисије за упис.  
 

Члан 9. 
Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита 

оствари 60% максималног броја бодова.  
Приликом уписа редослед кандидата утврђује се на основу Коефицијента 

успешности завршетка претходних студија (К) који се изражава у процентима (%), 
на два децимална места и дат је следећом формулом: 

 
К = А • Б • В •100%, при чему је: 
 
А –  (број признатих ЕСПБ бодова : потребан број ЕСПБ бодова), 
Б – (просечна осена током студија : максимална оцена студија) и 
В – (број месеци редовног завршетка претходног нивоа студија : број месеци 

завршетка претходног нивоа студија). 
 

Члан 10. 
Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу Коефицијента 

успешности завршетка студија пријављених кандидата. 
Право уписа на студије другог и трећег степена стиче кандидат који је на 

ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис датог 
студијског програма.  

Ако је број признатих бодова мањи од броја потребних бодова, кандидат се 
може уписати само у статусу студента који сам финансира своје студије. 

 
Члан 11. 

На предлог Научно-наставног већа Факултета, Савет Факултета доноси 
одлуку о висини школарине за све нивое како би се омогућили равноправни услови 
студирања за све категорије студената. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
Објављивање ће се извршити стављањем на огласној табли Факултета.  

 
  Председник Наставно-научног већа, 

 
Проф. др Радивоје Кулић 

 


