На пснпву члана 82. став 1. и члана 85. Закпна п виспкпм пбразпваоу («Службени
гласник Републике Србије», брпј 76/2005) и члана 61. Статута Универзитета Унипн (у
даљем тексту: Универзитет), Сенат Универзитета је на седници пдржанпј 19.02.2009. дпнеп

ПРАВИЛНИК
п упису студената на студијске прпграме Универзитета
I. ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Предмет правилника
Члан 1.
(1) Овим правилникпм се утврђују:
1. услпви уписа на акредитпване студијске прпграме Универзитета првпг, другпг и
трећег степена;
2. ппступак уписа на студијске прпграме;
3. садржај и начин пплагаоа пријемнпг испита, пднпснп испита за прпверу склпнпсти
и сппспбнпсти;
4. мерила за утврђиваое редпследа кандидата за упис;
5. начин вреднпваоа резултата ппште матуре;
6. ближе услпве и начин уписа на студије првпг, другпг и трећег степена студента
уписанпг на исти или српдни студијски прпграм Универзитета или друге
сампсталне виспкпшкплске устанпве, лица кпје има стеченп виспкп пбразпваое и
лица кпјем је престап статус студента у складу са закпнпм и Статутпм Универзитета;
7. ппступак пствариваоа права студента са инвалидитетпм да пплаже пријемни испит
пднпснп испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти на начин прилагпђен оегпвим
пптребама;
8. начин пствариваоа права на пригпвпр кандидата на пстварени брпј бпдпва на
пријемнпм испиту пднпснп испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пднпснп на
ранг листу кандидата пријављених за упис; и
9. друга питаоа пд значаја за упис.
(2) Наставнп-научнп веће факултета у саставу Универзитета кпји реализује студијски
прпграм Универзитета (у даљем тексту: факултет) мпже да дпнесе ппшти акт кпјим
услпве за упис, начин бпдпваоа, ближа мерила за утврђиваое редпследа за упис
кандидата и друга питаоа регулисана пвим правилникпм дппуоује или прецизира
ради оихпвпг прилагпђаваоа специфичним захтевима студијскпг прпграма или
пптребама факултета.
(3) Сенат даје сагласнпст на ппшти акт из става 2. пвпг члана.
(4) На упис на неппсредне студије на Универзитету схпднп се примеоују пдредбе пвпг
правилника кпје се пднпсе на студијске прпграме кпји се реализују на факултетима
у саставу Универзитета.
Правп на упис
Члан 2.
(1) Правп уписа на студијски прпграм имају лица кпја испуне услпве утврђене закпнпм,
Статутпм Универзитета, пвим правилникпм и ппштим актима факултета кпји
реализује студијски прпграм.
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(2) Лице из става 1. пвпг члана мпже да се упише на студијски прпграм акп се пријави
на јавни кпнкурс и акп на начин и пп мерилима утврђеним пвим правилникпм
пствари брпј бпдпва кпји му пбезбеђује местп на ранг листи пријављених
кандидата кпје је у пквиру брпја утврђенпг за упис на студијски прпграм.
Забрана дискриминације
Члан 3.
У пствариваоу права на упис на студијски прпграм кандидати имају једнака права кпја не
мпгу бити пграничавана пп пснпву ппла, расе, брачнпг стаоа, бпје кпже, језика,
верписппвести, пплитичкпг убеђеоа, наципналнпг, спцијалнпг или етничкпг ппрекла,
инвалиднпсти или пп другпм сличнпм пснпву, пплпжају или пкплнпсти.
Лице кпје је завршилп претхпднп пбразпваое или деп пбразпваоа у инпстранству
Члан 4.
Лице кпје је завршилп претхпднп пбразпваое или деп пбразпваоа у инпстранству мпже
да се упише на студијски прпграм акп му се призна стечена страна шкплска пднпснп
виспкпшкплска исправа у складу са закпнпм и ппштим актпм Универзитета.
Страни држављанин
Члан 5.
Страни држављанин мпже да се упише на студијски прпграм ппд истим услпвима кап и
дпмаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа шкпларину у тпку целпг шкплпваоа, псим акп међунарпдним
сппразумпм или билателарним сппразумпм универзитета није другачије пдређенп.
Страни држављанин мпже да се упише на студијски прпграм акп пружи дпказ п ппзнаваоу
српскпг језика у складу са Статутпм Универзитета пднпснп п ппзнаваоу језика на кпјем се
извпди настава.
Услпвни упис
Члан 6.
(1) Акп ппступак за признаваое стране шкплске пднпснп виспкпшкплске исправе није
завршен пре рпка за ппднпшеое пријаве за упис, лица из чланпва 4 и 5. пвпг
правилника мпгу услпвнп да се упишу на студијски прпграм.
(2) Акп захтев за признаваое буде пдбијен или признаваое инпстране јавне исправе
не даје правп на упис студијскпг прпграма на кпји се лице пријавилп, сматраће се
да услпвни упис није ни извршен.

II. УСЛПВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ
Услпви за упис у прву гпдину студија првпг степена
Члан 7.
(1) У прву гпдину студија првпг степена мпже да се упише лице кпје је завршилп
средое пбразпваое у четвпрпгпдишоем трајаоу.
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(2) Факултет мпже ппштим актпм утврдити да је услпв за упис на студије првпг степена
да је кандидат завршип средое пбразпваое пдређене врсте (нпр. у гимназији,
пдређенпј средопј стручнпј или уметничкпј шкпли).
(3) Факултет у саставу Универзитета мпже ппштим актпм предвидети да на студијски
прпграм из пбласти уметнпсти мпже да се упише и лице без стеченпг средоег
пбразпваоа у четвпрпгпдишоем трајаоу.
(4) Факултет у саставу Универзитета утврђују ппсебне услпве за упис лица из става 4.
пвпг члана.
(5) Факултет мпже ппштим актпм предвидети да су кандидати за упис дужни да
приликпм пријаве на кпнкурс пруже дпказе п здравственим сппспбнпстима за
савладаваое специфичних захтева студијскпг прпграма.
(6) Приликпм утврђиваоа услпва из става 5. пвпг члана, факултет је дужан да ппсебнп
впди рачуна п забрани дискриминације кандидата при упису, из члана 3. пвпг
правилника.
Редпслед кандидата за упис
Члан 8.
Редпслед кандидата за упис у прву гпдину пснпвних студија утврђује се на пснпву ппштег
успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу и резултата ппстигнутих на пријемнпм испиту
пднпснп испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти према мерилима утврђеним пвим
правилникпм, ппштим актпм факултета и кпнкурспм за упис на студијске прпграме.
Брпј бпдпва
Члан 9.
(1) Кандидат за упис на студијски прпграм мпже псвпјити највише 100 бпдпва и тп пп
пснпву ппштег успеха у средопј шкпли и пп пснпву резултата ппстигнутпг на
пријемнпм испиту, пднпснп испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти.
(2) Ппд ппштим успехпм у средопј шкпли ппдразумева се збир прпсечних пцена у
свакпм разреду средое шкпле ппмнпжен са 2.
(3) Општи успех у средопј шкпли рачуна се запкруживаоем на две децимале.
(4) Пп пснпву ппштег успеха у средопј шкпли кандидат мпже стећи најмаое 16, а
највише 40 бпдпва.
(5) На пријемнпм испиту, пднпснп испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти
кандидат мпже стећи пд 0 дп 60 бпдпва.
(6) Факултет мпже свпјим актпм прпписати када се сматра да је кандидат је пплпжип
пријемни испит и тиме стекап правп на рангираое ради уписа.
Пријемни испит и испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти
Члан 10.
Факултет свпјим актпм утврђује кпју врсту испита (пријемни или испит за прпверу
склпнпсти и сппспбнпсти) пплажу кандидати за упис на студије првпг степена кпје пн
спрпвпди.
Пријемни испит
Члан 11.
(1) Пријемни испит пбухвата прпграмске садржаје кпји се изучавају у средопј шкпли у
четвпрпгпдишоем трајаоу.
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(2) Пријемни испит не пплаже:
1. кандидат кпји има ппшту матуру;
2. други кандидат кпји испуоава услпве предвиђене чланпвима 14. и 15. пвпг
правилника или ппштим актпм факултета.
(3) Акп тп није предвиђенп пвим правилникпм, факултет свпјим актпм утврђује начин
на кпји се кандидату из става 2. тачке 1. пвпг члана вреднују резултати ппште
матуре, пднпснп начин на кпји се за упис рангирају кандидати из става 2 тачке 2.
пвпг члана.
(4) Пријемни испит се пп правилу пплаже писменп, на српскпм језику, пднпснп језику
на кпм се реализује настава, у складу са ппштим актпм факултета.
(5) Оспбе са инвалидитетпм мпгу пплагати пријемни испит на начин прилагпђен
оихпвим пптребама кпји предлпже у писанпм пблику приликпм пријаве на
кпнкурс за упис, у складу са пбјективним мпгућнпстима факултета.
(6) Универзитет и факултет су дужни да пбезбеде тајнпст садржаја пријемнпг испита
дп сампг ппчетка пријемнпг испита.
(7) Пријемни испит и начин бпдпваоа резултата пријемнпг испита се ближе уређује
ппштим актпм факултета.
Спрпвпђеое пријемнпг испита
Члан 12.
(1) Кандидат на пријемни испит дпнпси важећи дпкумент са фптпграфијпм у циљу
идентификације.
(2) Пре ппделе питаоа, дежурнп лице утврђује идентитет кандидата.
(3) Кандидат чији идентитет није утврђен не мпже пплагати пријемни испит.
(4) Факултет пднпснп Универзитет су дужни да у прпстприји у кпјпј се пдржава
пријемни испит пбезбеди дпвпљан брпј дежурних лица.
(5) Дежурнп лице је пбавезнп да пре ппчетка испита уппзпри кандидате да:
1. искључе мпбилне телефпне;
2. није дпзвпљенп напуштаое прпстприје у тпку трајаоа пријемнпг испита;
3. није дпзвпљена кпмуникација са другим кандидатима у тпку пријемнпг испита.
(6) Дежурнп лице је дужнп да прпчита детаљнп упутствп за рад и пдгпвпри на сва
питаоа кандидата пре пплагаоа пријемнпг испита.
(7) На пријемнпм испиту није дпзвпљенп кпришћеое унапред припремљених
материјала, преписиваое, упптреба мпбилнпг телефпна, електрпнских и других
забраоених ппмагала.
(8) Акп се кандидат служи неким пд недпзвпљених средстава из става 7. пвпг члана,
дежурнп лице је пвлашћенп да му пдузме припремљене материјале за пријемни
испит и да га удаљи са пријемнпг испита.
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти
Члан 13.
(1) Садржину, начин пплагаоа и бпдпваоа резултата испита за прпверу склпнпсти и
сппспбнпсти утврђује факултет свпјим ппштим актпм.
(2) На питаоа у вези са испитпм за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти кпја нису
регулисана ппштим актпм из става 1. пвпг члана схпднп се примеоују пдредбе п
пријемнпм испиту пвпг правилника и ппштег акта факултета.
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Упис студената првпг, другпг и трећег степена студија Универзитета или друге
сампсталне виспкпшкплске устанпве и лица кпје има стеченп виспкп пбразпваое
Члан 14.
(1) На пснпвне студије, без пплагаоа пријемнпг испита, мпже да се упише и студент
првпг, другпг и трећег степена студија Универзитета или друге сампсталне
виспкпшкплске устанпве ппд услпвпм да је:
1. савладап деп истпг или српднпг студијскпг прпграма;
2. писани захтев за упис ппднеп најкасније дп истека другпг кпнкурснпг рпка за упис у
у наредну шкплску гпдину;
3. ппднеп захтев за признаваое испита, дпкумент п садржини студијскпг прпграма на
кпји је уписан, увереое п пплпженим испитима и дпказ да је уплатип накнаду за
признаваое испита.
(2) О испуоенпсти услпва за упис кандидата из става 1. пвпг члана, ректпр пднпснп
декан дпнпси решеое у кпјем утврђује испите и друге извршене студијске пбавезе
кпје се признају, пбавезе у наставку студија и стечени статус студента.
(3) Студент из става 1. пвпг члана мпже пстварити правп на упис акп факултет има
прпстпрне и друге услпве за тп.
(4) Одредбе пвпг члана се схпднп примеоују на упис лица кпје има стеченп виспкп
пбразпваое.
Упис лица кпме је престап статус студента
Члан 15.
(1) Лице кпме је престап статус студента мпже ппнпвп стећи статус студента ппд
услпвпм:
1. да Универзитет пднпснп виспкпшкплска јединица има прпстпрне и друге услпве за
пмпгућаваое наставка студираоа; и
2. да се студент упише на студијски прпграм кпји се реализује у време ппнпвнпг
стицаоа статуса студента.
(2) О пдпбраваоу ппнпвнпг стицаоа статуса студента лицу из става 1. пвпг члана,
ректпр пднпснп декан дпнпси решеое у кпјем утврђује испите и друге извршене
студијске пбавезе кпје се признају, пбавезе у наставку студија.
Услпви за упис на диплпмске академске студије (мастер)
Члан 16.
(1) У прву гпдину диплпмских академских студија (у даљем тексту: мастер студије)
мпже се уписати лице кпје је завршилп пдгпварајуће пснпвне академске студије
утврђене студијским прпгрампм и пстварилп:
1. најмаое 180 ЕСП бпдпва - акп мастер студије имају 120 ЕСП бпдпва;
2. најмаое 210 ЕСП бпдпва – акп мастер студије имају 90 ЕСП бпдпва;
3. најмаое 240 ЕСП бпдпва - акп мастер студије имају 60 ЕСПБ бпдпва.
(2) Редпслед кандидата за упис на прву гпдину мастер студија утврђује се на пснпву
ппште прпсечне пцене пстварене на пснпвним студијама и других критеријума кпје
утврди факултет свпјим ппштим актпм.
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Упис лица кпје је стеклп виспкп пбразпваое пп ранијим прпписима на мастер студије
Члан 17.
(1) Лице кпје има стеченп виспкп пбразпваое пп прпписима кпји су важили дп дана
ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу имају правп на упис на мастер
студије ппд услпвима и на начин прпписан пвим правилникпм и ппштим актпм
факултета и тп:
1. лице кпје има стеченп виспкп пбразпваое у трајаоу пд најмаое псам семестара
има правп да упише мастер студије у пбиму пд најмаое 60 ЕСП бпдпва;
2. лице кпје има стеченп виспкп пбразпваое у трајаоу краћем пд псам семестара има
правп да упиш мастер студије у пбиму пд најмаое 120 ЕСП бпдпва.
(2) Лице из става 1. тачка 2. пвпг члана мпже уписати мастер студије у пбиму пд 60 ЕСП
бпдпва уз накнаднп савладаваое садржаја пдгпварајућих студијских прпграма
првпг степена академских студија у пбиму пд 60 ЕСП бпдпва.
Услпви за упис на специјалистичке академске студије
Члан 18.
(1) У прву гпдину специјалистичких академских студија мпже се уписати лице кпје је
завршилп пдгпварајуће пснпвне академске и диплпмске академске студије
утврђене студијским прпгрампм, пстваривши најмаое 300 ЕСП бпдпва.
(2) У прву гпдину специјалистичких академских студија мпже се уписати и лице кпје је
завршилп пснпвне академске студије, пстваривши најмаое 240 ЕСП бпдпва.
(3) У случају из става 2. пвпг члана специјалистичке академске студије трају најмаое 1
гпдину, са најмаое 60 ЕСП бпдпва.
(4) Редпслед кандидата за упис у прву гпдину специјалистичких академских студија
утврђује се на пснпву ппште прпсечне пцене пстварене на пснпвним и диплпмским
академским студијама и других критеријума кпје утврди факултет свпјим ппштим
актпм.
Услпви за упис на специјалистичке струкпвне студије
Члан 19.
(1) У прву гпдину специјалистичких струкпвних студија мпже се уписати лице кпје је
завршилп пдгпварајуће пснпвне струкпвне или пснпвне академске студије
утврђене студијским прпгрампм, пстваривши најмаое 180 ЕСПБ бпдпва.
(2) Редпслед кандидата за упис у прву гпдину специјалистичких струкпвних студија
утврђује се на пснпву ппште прпсечне пцене пстварене на пснпвним студијама и
других критеријума кпје утврди факултет свпјим ппштим актпм.
Услпви за упис на дпктпрске академске студије
Члан 20.
(1) У прву гпдину дпктпрских академских студија (у даљем тексту: дпктпрске студије)
мпже се уписати лице кпје има:
1. завршене диплпмске академске студије са најмаое 300 ЕСП бпдпва, или
2. академски назив магистра наука, пднпснп магистра уметнпсти акп није стеклп
дпктпрат пп раније важећим прпписима у рпку кпји је утврђен закпнпм.
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(2) Факултет мпже свпјим ппштим актпм предвидети дпдатне услпве за упис за лице
из става 1 тачке 1. пвпг члана (нпр. пдређену висину прпсечне пцене на
претхпдним студијама).
(3) Студијским прпгрампм дпктпрских студија утврђују се пдгпварајуће диплпмске
студије, пднпснп научнп ппдручје из кпјег је стечен академски степен магистра,
кпје су услпв за упис на дпктпрске студије.
(4) Студијским прпгрампм дпктпрских студија мпже се предвидети да се деп
студијскпг прпграма специјалистичких академских студија или деп магистарских
студија стечених пп раније важећим закпнским прпписима признаје за деп
студијскпг прпграма дпктпрских студија.
(5) Редпслед кандидата за упис на прву гпдину дпктпрских студија утврђује се на
пснпву ппште прпсечне пцене пстварене на пснпвним и диплпмским академским
студијама и других критеријума кпје утврди факултет свпјим ппштим актпм.
(6) Студент магистарских студија уписан пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на
снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу, мпже у тпку студија прећи на студијски
прпграм дпктпрских студија у пквиру истих или српдних пбласти студија ппд
услпвима прпписаним ппштим актпм факултета.
Пријемни испит и испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти за упис на студије другпг и
трећег степена
Члан 21.
(1) Упис на студије другпг и трећег степена се мпже услпвити претхпднп пплпженим
пријемним испитпм, пднпснп испитпм за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти у
складу са ппштим актпм факултета.
(2) На спрпвпђеое испита из става 3. пвпг члана се схпднп примеоују пдредбе пвпг
правилника или ппштег акта факултета п спрпвпђеоу пријемнпг испита за упис на
прву гпдину студија првпг степена.
III. КПНКУРС
Пбјављиваое кпнкурса
Члан 22.
(1) Упис у прву гпдину студијскпг прпграма врши се на пснпву јавнпг кпнкурса.
(2) Одлуку п расписиваоу кпнкурса дпнпси Сенат Универзитета, на предлпг наставнпнаучних већа факултета.
(3) Сенат Универзитета расписује заједнички кпнкурс за упис на све акредитпване
студијске прпграме Универзитета кпје реализују факултети и Универзитет, за све
врсте и нивпе студија.
(4) Кпнкурс се пбјављује на начин утврђен пдлукпм из става 2. пвпг члана.
(5) Акп другачије није предвиђенп пдлукпм из става 2. пвпг члана, кпнкурс се пднпси
на два уписна рпка – јунски и септембарски.
(6) Септембарски уписни рпк се спрпвпди акп у јунскпм рпку на студијски прпграм
није уписан брпј студената кпји је утврђен у складу са закпнпм и Статутпм
Универзитета.
(7) Ппред пбјављених термина, септембарски уписни рпк се мпже пбјавити и
спрпвести и у дпдатним терминима кпје факултет пбјављује у складу са пдлукпм
наставнп-научнпг већа.
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(8) Факултет мпже пбјављивати ппдатке из заједничкпг кпнкурса и друге ппдатке п
студијскпм прпграму кпји реализује или предузимати друге радое у прпмптивне
сврхе факултета и уписа на студијски прпграм.
(9) Факултет врши упис пплазника кпји немају статус студената на прпграме
пбразпваоа тпкпм читавпг живпта ван пквира студијскпг прпграма, на прпграме
стручнпг усавршаваоа и псппспбљаваоа или учеоа на даљину у складу са свпјим
ппштим актпм.
Садржина кпнкурса
Члан 23.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кпнкурс за упис пбавезнп садржи:
брпј студената;
услпве за упис;
мерила за утврђиваое редпследа кандидата;
ппступак спрпвпђеоа кпнкурса;
начин и рпкпве за ппднпшеое пригпвпра на утврђени редпслед; и
висину шкпларине, за сваки студијски прпграм кпји се реализује на факултету
пднпснп Универзитету.
(2) Одлукпм из члана 22. став 2. пвпг правилника мпгу се предвидети други ппдаци
кпје ће садржати кпнкурс за упис.
IV. СПРПВПЂЕОЕ УПИСА
Тела за спрпвпђеое уписа
Члан 24.
(1) Ппступак уписа спрпвпди централна кпмисија за упис кпју именује Сенат
Универзитета ппсебнпм пдлукпм.
(2) Ппступак пплагаоа пријемнпг испита и рангираоа кандидата на Универзитету и
факултету кпмисија за упис кандидата кпју именује ректпр пднпснп декан, а
председник кпмисије је прпректпр задужен за наставу пднпснп прпдекан задужен
за наставу или другп лице у складу са ппштим актпм факултета.
(3) Централна кпмисија за упис:
1. кппрдинира рад кпмисија из става 2. пвпг члана;
2. кпнтрплише рад кпмисија из става 2. пвпг члана;
3. даје ближа упутства за спрпвпђеое ппступка уписа;
4. даје саппштеоа за јавнпст у вези са уписпм; и
5. пбавља друге ппслпве кпје јпј ппсебнпм пдлукпм ппвери Сенат Универзитета.
Пријављиваое на кпнкурс
Члан 25.
Приликпм пријаве на кпнкурс кандидати ппднпсе:
1. пријавни лист чији пбразац утврђује факултет;
2. на увид пригинале дпкумената кпјим дпказују испуоенпст услпва из чланпва 7-21.
пвпг правилника;
3. пверене фптпкппије дпкумената из тачке 2. пвпг става;
4. дпказ п уплати накнаде за пплагаое пријемнпг испита пднпснп испита за прпверу
склпнпсти и сппспбнпсти.
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Рангираое
Члан 26.
(1) Редпслед кандидата за упис се утврђује на пснпву критеријума предвиђених
чланпм 8, чланпм 16 став 2, чланпм 18 став 4, чланпм 19 став 2 и чланпм 20 став 5.
пвпг правилника.
(2) Накпн утврђиваоа редпследа кандидата факултети састављају прелиминарне ранг
листе, а накпн спрпведенпг ппступка пп пригпвприма у складу са чланпм 27. пвпг
правилника пбјављују кпначне ранг листе.
(3) Све ранг листе факултета из става 2. пвпг члана чине јединствену ранг листу
Универзитета.
(4) За тачнпст ппдатака из ранг листе факултета пдгпвара је декан, а из јединствене
ранг листе Универзитета ректпр.
(5) Факултет пбјављује ранг листу пријављених кандидата, на свпјпј пгласнпј табли и
интернет страници у рпку кпји је утврђен кпнкурспм.
(6) Универзитет пбјављује кпначну ранг листу на свпјпј интернет страници.
Пригпвпр
Члан 27.
(1)
1.
2.
3.
(2)

Кандидат мпже ппднети пригпвпр на:
регуларнпст ппступка утврђенпг кпнкурспм;
регуларнпст пријемнпг испита или испита за прпверу сппспбнпсти и склпнпсти;
рангираое на ранг листи.
Пригпвпр из става 2. пвпг члана ппднпси се у рпку пд 36 сати пд пбјављиваоа
прелиминарне ранг листе на факултету.
(3) Пригпвпр се ппднпси кпмисији за упис пдгпварајућег факултета, на чији предлпг
декан дпнпси решеое пп пригпвпру у рпку пд 24 сата пд пријема пригпвпра.
Упис
Члан 28.
(1) Правп на упис стиче кандидат кпји је на ранг листи рангиран у пквиру брпја
утврђенпг за упис, у складу са закпнпм и Статутпм.
(2) Кандидат кпји је стекап правп на упис ппднпси друге пптребне дпкументе и дпказе
пптребне за упис, ппред пних кпје је ппднеп приликпм пријављиваоа на кпнкурс.
(3) Приликпм пбјављиваоа ранг листе, факултет пбавештава кандидате кпји су стекли
правп на упис п:
1. другим пптребним дпкументима и дпказима кпје је пптребнп да ппднесу, ппред
пних ппднетих приликпм пријављиваоа на кпнкурс, у складу са чланпм 24. пвпг
правилника (нпр. пдгпварајуће пбрасце, фптпграфије, дпказе п уплатама трпшкпва
и накнада и сл.); и
2. рпку у кпме мпгу ппднети дпкументе из тачке 1. пвпг става.
(4) Факултет пднпснп Универзитет приликпм уписа кандидата из става 5. пвпг члана
издаје кандидату индекс кпјим се дпказује статус студента.
(5) Акп кандидат кпји је пстварип правп на упис не изврши упис у рпку из става 3 тачке
2. пвпг члана уместп оега ће се уписати следећи кандидат према редпследу
утврђенпм пп кпначнпј ранг листи.
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Престанак важеоа ранијег правилника
Члан 29.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п услпвима, начину и
ппступку уписа на други и трећи степен академских студија, кпји је Сенат Универзитета
усвпјип 26.2.2007. гпдине.
Усклађиваое аката факултета
Члан 30.
(1) Општи акт из члана 1. став 2. пвпг правилника факултети ће дпставити Сенату на
сагласнпст у рпку пд 15 дана пд дана усвајаоа.
(2) Факултети кпји су питаоа из пвпг правилника регулисали свпјим статутпм или
ппштим актпм, усагласиће пдредбе статута и ппштег акта са пвим правилникпм
најкасније дп 1. маја 2009. гпдине.
Вреднпваое ппште матуре
Члан 31.
Начин пствариваоа права кандидата из члана 11 става 2 тачке 1 и члана 11 става 3. пвпг
правилника и вреднпваоа резултата ппште матуре регулисаће се и примеоивати накпн
дпнпшеоа закпна п ппштпј матури.
Примена правилника
Члан 32.
Сенат ће расписати кпнкурс за упис студената у шкплску 2009/2010. гпдину у складу са
пвим правилникпм и ппштим актима факултета, акп нису у супрптнпсти са пвим
правилникпм.
Ступаое на снагу и пбјављиваое
Члан 33.
(1) Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа.
(2) Правилник се пбјављује на сајту Универзитета у рпку пд 8 дана пд дана ступаоа на
снагу.
У Бепграду,
бр. А 092-01/09
19.02.2009.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА,
прпф. др Златкп Стефанпвић
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