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Број: 53-1/23 

Датум: 27.01.2023. године 

 

У складу са чл. 9., 97. и 100. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 

27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и чл. 71. Статута Факултета за пословне студије 

и право Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду, Наставно – научно веће Факултета je 

на седници одржаној дана 17.08.2021. године извршило измене и допуне Правилника о упису број: 

443-1/21 од 19.08.2021. године и усвојило пречишћени текст 

 

 

ПРАВИЛНИКA О  УПИСУ СТУДЕНАТА  

 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Правилника је уређивање услова уписа на акредитоване студијске програме првог, 

другог и трећег степена студија који се изводе у оквиру Факултета, поступак уписа на 

акредитоване студијске програме, садржај и начин полагања испита за проверу посебних знања, 

склоности и способности, мерила за рангирање кандидата за упис, ближи услови и начин уписа 

без полагања испита за проверу посебних знања, склоности и способности и уписа лица којем је 

престао статус студента; поступак остваривања права студента са инвалидитетом да полаже испит 

за проверу посебних знања, склоности и способности на начин прилагођен његовим потребама; 

начин остваривања права на  приговор кандидата  на  остварени  број  бодова на испиту за проверу 

посебних знања, склоности и способности односно на ранг листу кандидата пријављених за упис; 

друга питања  од значаја за упис. 

 

2. ПРАВО НА УПИС 

 

Члан 2. 

 

Право на високо образовање имају сва лица са положеном општом, стручном или уметничком 

матуром, у складу са законима којима се уређују питања високог и средњег образовања. 

 

На одобрене, односно акредитоване студијске програме академских студија који изводи Факултет 

може се уписати кандидат који испуни услове утврђене законом, овим правилником и општим 

актима Факултета и универзитета. 

 

Право уписа има лице које се пријави на јавни конкурс и које на начин и по критеријумима 

утврђеним овим правилником оствари довољан број бодова и заузме место на ранг листи у оквиру 

броја студената утврђеног у дозволи за рад. 

 

2.1. Право на упис лица која су претходно образовање или део образовања окончала у 

иностранству 

 

Члан 3. 
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Право уписа има и лице које је претходно образовање или део образовања окончало  у 

иностранству под условом да му се стечена страна школска односно високошколска исправа 

призна у складу са законом и општим актом Факултета. 

 

Уколико поступак за признање стране школске односно високошколске исправе лица из 

претходног става овог члана не буде окончан пре истека рока за подношење пријаве на конкурс, 

наведеном лицу може бити одобрен условни упис на акредитовани студијски програм. 

 

Условни упис из претходног става овог члана траје до окончања поступка признавања стране 

школске односно високошколске исправе. 

 

Уколико захтев за признавање стране школске односно високошколске исправе не буде позитивно 

решен по лице које је поднело захтев, сматраће се да условни упис није ни спроведен. 

 

Школске, односно високошколске исправе из Републике Српске не подлежу поступку признавања, 

осим када се ради о завршеном програму међународне матуре.  

 

2.2. Право на упис страних држављана 

Члан 4. 

 

Страни држављанин се може уписати на акредитоване студијске програме под истим условима као 

и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.  

 

Лице се се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје српски језик 

односно језик на коме се изводи настава. 

 

Проверу знања српског језика страног држављанина врше надлежни институти или факултети који 

издају уверење о познавању српског језика. 

 

2.3. Право на упис без полагања испита за проверу склоности и способности 

 

Члан 5. 

 

На основне академске студије Факултета може се без полагања испита за проверу посебних знања, 

склоности и способности уписати под условима утврђеним студијским програмом, односно на 

начин и по поступку утврђеним овим правилником:  

 

1. студент који је похађао акредитовани студијски програм академских студија на другој 

високошколској установи;  

2. студент Факултета који је уписан на један студијски програм, може уписати други 

студијски програм у оквиру Факултета;  

3. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, 

односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења 

Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16); 

4. студент коме је престао статус студента у складу са одредбама Закона о високом 

образовању.  

 
На мастер и докторске академске студије Факултета могу се без полагања испита за проверу 

склоности и способности уписати студенти у складу са ставом 1., тачка 1., 2 и 4. овог члана.  
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Студенти из става 1. и 2. овог члана не убрајају се у одобрени број студената за одређени 

студијски програм. 

 

 

2.3.1. Упис са другог студијског програма ове и/ли друге високошколске установе – опште 

одредбе 

 

Члан 6. 

 

Упис са другог студијског програма ове и/ли друге високошколске установе може се реализовати 

искључиво у оквиру истог степена и исте врста студија. 

 

Студент друге високошколске установе који је похађао студијски програм на другој 

високошколској установи односно који је на истом положио одређени број испита (остварио 

одређени број ЕСПБ бодова) и студент Факултета који је уписан на један студијски програм, а 

који жели да упише други студијски програм у оквиру Факултета може, под критеријумима 

предвиђеним овим правилником, уписати исту, нижу или вишу годину студија у односу на годину 

коју је претходно похађао уз обавезу полагања диференцијалних испита. 

 

Упис (препис) студената из претходног члана може се вршити у току школске године под условом 

да је кандидат који врши упис (препис) има статус студента (статус студента има и студент чија 

права и обавезе мирују). 

 

Члан 7. 

 

Кандидат који је претходно похађао други студијски програм на овој или другој високошколској 

установи за признавање испита на акредитованим студијским програмима Факултета подноси 

Уверење о положеним испитима или додатак дипломи (оригинал или оверену фотокопију) издату 

од стране високошколске установе на којој је кандидат положио испите; 

 

Кандидат подноси наставни план и програм по ком је студирао, оверен од стране високошколске 

установе, уколико, пре уписа кандидата, није било уписаних студената са исте високошколске 

установе односно уколико се наставни план и програм не налази на сајту исте. 

 

Уколико студент жели да у току студирања изврши прелазак са уписаног студијског програма на 

други студијски програм овог Факултета, није у обавези да достави наставни план и програм по 

ком је студирао. 

 

Члан 8. 

 

Првостепени поступак за признавање испита и ЕСПБ обављају Комисије које за сваки студијски 

програм именује Наставно – научно веће Факултета. 

 

Комисије из става 1. овог члана, пре дононошења првостепеног решења, консултују предметне 

наставнике. 

 

Члан 9. 

 

Поступак признавања испита спроводи се на основу компаративне анализе наставног плана и 

програма Факултета и наставног плана и програма високошколске установе коју је кандидат 

претходно похађао. 
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Приликом одлучивања о признавању испита, узеће се у обзир степен подударности садржаја и 

исхода учења предмета положених на другој високошколској установи, са садржајем и исходом 

наставних предмета Факултета.  

 

Упоређивање вредности и обима програма врши се на основу оптерећења израженог кроз 

вредност ЕСПБ бодова; упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев за промену 

студијског програма у оквиру истих или сродних области студија. На основу овог критеријума 

узеће се у обзир број недељних часова, предавања, вежби, семинара и др. 

 

За признавање ЕСПБ бодова, није кључно преклапање у облику наставе којим су стечени са 

одговарајућим предметима студијског програма Факултета. 

 

Уколико у уверењу о положеним испитима нема исказане вредности студијског програма у ЕСПБ 

бодовима, нити је приложен наставни план исказан у ЕСПБ бодовима, већ у уверењу постоје само 

називи и оцене положених испита из студијског плана, надлежни орган разматра наставни план и 

програм и на основу сличности са студијским програмом Факултета и мишљења предметних 

наставника, врши признавање испита. 

 

Члан 10. 

 

На основу извршене компаративне анализе наставног плана и програма Факултета и наставних 

предмета установе са које се кандидат уписује на овај факултет, стечених ЕСПБ као и мишљења 

предметних наставника, надлежни орган може одлучити да се испит положен на другој 

високошколској установи: 

1) у потпуности признаје - уколико преклапање у садржају (узимајући у обзир исход учења) 

износи око 80%; 

2) делимично признаје - уколико је преклапање у садржају мање од 80%, наставник који 

предаје одређени наставни предмет упућује студента на наставно градиво које је потребно 

додатно положити у складу са силабусом конкретног предмета. Делимично признат испит 

се не уноси у текст решења о признавању испита; 

3) Испит се не признаје. 

 

Предметима који су одслушани и положени на другој високошколској установи, приликом 

признавања, додељују се ЕСПБ бодови који су предвиђени курикулумом студијског програма 

Факултета. 

  

Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту. 

 

Уколико се више положених испита на другој високошколској установи призна као један испит, 

при формирању оцене, по правилу, израчунава се средња вредност претходно положених испита. 

 

2.3.2. Упис са сродног студијског програма ове и/ли друге високошколске установе 

 

Члан 11. 

 

Сродним студијским програмом сматра се студијски програм који се реализује у оквиру истог 

образовно - научног поља и исте или сличне научне области. (нпр. Студијски програм ОАС Право 

сродан је са студијским програмима који се реализују на другим правним факултетима у нашој 

земљи сл.) 

 



 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО 

УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ 
 

Факултет за пословне студије и право Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду 
11070 Нови Београд    www.fpsp.edu.rs Тел: +381(0) 11 400 40 10    ПИБ: 102072407 

Ул. Старо сајмиште 29   info@fpsp.edu.rs Tel: +381(0) 11 31 31 246    МБ: 08728470 

 

Студент који се уписује са сродног студијског програма ове или друге високошколске установе, 

може на Факултету уписати исту годину студија за коју је стекао услов за упис односно коју је 

уписао на претходној високошколској установи.  

 

Студент који се уписује са сродног студијског програма ове или друге високошколске установе 

може на Факултету уписати: 

 

- другу годину студија уколико је претходно стекао 37 ЕСПБ; 

- трећу годину студија уколико је претходно стекао 89 ЕСПБ; 

- четврту годину студија уколико је претходно стекао 149 ЕСПБ. 

 

Члан 12. 

 

Студент који се уписује са сродног студијског програма ове или друге високошколске установе 

може, у складу са одлуком надлежног органа, у складу са критеријумима овим правилником, 

условно уписати вишу годину студија иако није остварио довољан број ЕСПБ бодова за упис исте. 

У том случају, надлежни орган одређује условне испите које је студент обавезан да положи пре 

полагања испита са године студија коју условно уписује.   

 

Студент који се уписује са сродног студијског програма ове или друге високошколске установе 

може на Факултету условно уписати: 

 

- другу годину студија уколико је претходно стекао 22 – 36 ЕСПБ, 

- трећу годину студија уколико је претходно стекао 72 - 88 ЕСПБ, 

- четврту годину студија уколико је претходно стекао 132 - 148 ЕСПБ, 

 

У случају испуњености услова из претходног става овог члана, студент је у обавези да, пре 

полагања испита предвиђених годином студија коју је условно уписао, положи условне испите 

који су му додељени решењем о упису. Условни испити могу бити искључиво испити који су 

предвиђени наставним планом и програмом нижих година студија студијског програма који 

студент уписује у односу на годину студија коју условно уписује а који нису признати решењем о 

упису. (Нпр. Студенту који условно уписује 3. годину студија, за условне испите могу бити 

додељени искључиво испити предвиђени наставним планом и програмом 1. и 2. године студија 

студијског програма који уписује а који нису признати решењем о упису) 

 

У случају неслагања статуса студента одређене године студија који је студент стекао на 

студијском програму који је претходно похађао и броја ЕСПБ бодова који му је за стицање статуса 

студента исте године студија неопходан на студијском програму на који се уписује, уважиће се 

статус који је студент раније стекао и одговарајућом потврдом (уверењем) доказао, уз обавезу 

полагања диференцијалних испита. 

 

2.3.3. Упис са несродног студијског програма ове и/ли друге високошколске установе 

 

Члан 13. 

 

Несродним студијским програмом сматра се студијски програм који се реализује у оквиру другог 

образовно - научног поља и друге научне области.  

 

Студент који се на овај факултет уписује са несродног студијског програма друге високошколске 

установе може на Факултету уписати ону годину студија за коју је, након појединачног 
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признавања испита (ЕСПБ бодова) које је положио на претходној установи, стекао услове 

утврђене овим правилником.  

 

 

2.3.4. Наставак студирања након стицања дипломе првог степена високог образовања на 

сродном студијском програму  

 

Члан 14. 

 

Студент који је стекао диплому првог степена високог образовања на академским студијама у 

двогодишњем трајању (максимално пет семестара - еквивалент 120 ЕСПБ бодова) може да упише 

трећу годину сродног студијског програма основних академских студија на Факултету, уз обавезу 

полагања диференцијалних испита.  

 

Студент који је стекао диплому првог степена високог образовања на академским студијама у 

трогодишњем трајању, (минимално шест семестара - еквивалент 180 ЕСПБ бодова) може да упише 

четврту годину сродног студијског програма основних академских студија на Факултету, уз 

обавезу полагања диференцијалних испита.  

 

Студент који је дипломирао на сродној академској високошколској установи у четворогодишњем 

трајању може да упише четврту годину сродног студијског програма основних академских студија 

на Факултету, уз обавезу полагања диференцијалних испита.  

 

Број и назив диференцијалних испита које је студент обавезан да положи одређује се након 

упоређивања курикулума и силабуса предмета студијског програма са ког се студент уписује на 

овај факултет са курикулумом и силабусом предмета студијског програма овог факултета на који 

се студент уписује. 

 

Члан 15. 

 

Утврђује се сродност акредитованих студијских програма основних академских студија Пословна 

економија, Менаџмент Факултета са акредитованим студијским програмима основних студија у 

двогодишњем трајању (максимално пет семестара - еквивалент 120 ЕСПБ бодова), трогодишњем 

трајању, (минимално шест семестара - еквивалент 180 ЕСПБ бодова) и четворогодишњем трајању 

са студијским програмима других академских високошколских установа из научних, односно 

стручних области Економске науке и Менаџмент и бизнис државних и приватних факултета и 

универзитета, образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука.  

 

Утврђује се сродност акредитованог студијског програма основних академских студија Право 

Факултета са акредитованим студијским програмима основних студија у двогодишњем трајању 

(максимално пет семестара - еквивалент 120 ЕСПБ бодова), трогодишњем трајању, (минимално 

шест семестара - еквивалент 180 ЕСПБ бодова) и четворогодишњем трајању са студијским 

програмима других академских високошколских установа из научних, односно стручних области 

Правне науке, државних и приватних факултета и универзитета, образовно – научног поља 

друштвено – хуманистичких наука. 

 

Утврђује се сродност акредитованог студијског програма основних академских студија Безбедност 

Факултета са акредитованим студијским програмима основних студија у двогодишњем трајању 

(максимално пет семестара - еквивалент 120 ЕСПБ бодова), трогодишњем трајању, (минимално 

шест семестара - еквивалент 180 ЕСПБ бодова) и четворогодишњем трајању са студијским 

програмима других академских високошколских установа из научних, односно стручних области, 
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ИМТ, Менаџмент и бизнис, Политичке науке државних и приватних факултета и универзитета, 

образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука и ИМТ наука. 

 

 

2.3.5. Наставак студија по престанку статуса студента 

 

Члан 16. 

 

Студент коме је статус студента престао у складу са одредбама Закона о високом образовању има 

право да на Факултету упише исту годину студија за коју је „стекао услов за упис“ односно коју је 

уписао на претходној високошколској установи. 

 

2.4. Право на жалбу у погледу услова уписа који је спроведен без полагања испита за проверу 

склоности и способности 

 

Члан 17. 

 

Кандидат који сматра да му је решењем надлежне комисије неоправдано ускраћено неко право у 

погледу уписа, признавања испита или године студија на коју је уписан има право жалбе Наставно 

– научном већу Факултета који доноси другостепену одлуку. 

 

Другостепена одлука је коначна. 

 

3. ПОСТУПАК УПИСА 

 

Поступком уписа регулисана су следећа питања: расписивање конкурса, пријављивање кандидата, 

спровођење уписа, право на приговор на резултате испита за проверу посебних знања, склоности и 

способности, прерасподела места пријављеног броја кандидата, полагање испита за проверу 

посебних знања, склоности и способности особа са инвалидитетом, забрана дискриминације, 

школарине и ослобађања од школарине. 

 

3.1. Конкурс 

Члан 18. 

 

Факултет и Универзитет расписују заједнички конкурс (у даљем тексту: конкурс) за упис на 

студије које се организују на Факултету. 

 

Конкурс из става 1. овог члана садржи: број студената за одређени студијски програм, услове за 

упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове 

за подношење жалбе на утврђени редослед, цену школарине и др. 

 

Конкурс се објављује на огласној табли и интернет страници Факултета и Универзитета и у неким 

од средстава јавног информисања, најкасније четири месеца пре почетка школске године. 

 

Заинтересована лица за упис на Факултет подносе пријаву за учешће на конкурсу са потребном 

траженом документацијом. 

 

Члан 19. 

 

Број студената који се могу уписати на Факултет утврђује стручни орган универзитета на предлог 

стручног органа Факултета, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. 
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3.2. Пријављивање кандидата 

 

Члан 20. 

 

Лица која учествују на конкурсу за упис на академске студије Факултета, поред попуњене пријаве 

за упис, у зависности од нивоа студија за који конкуришу, прилажу оргинале или оверене 

фотокопије следећих докумената; 

 

- сведочанства свих разреда средње школе, 

- диплому средње школе, 

- диплому о положеној општој матури, 

- диплому / додатак дипломи о завршеним основним академским студијама, 

- диплому / додатак дипломи о завршеним мастер академским / магистарским студијама, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу посебних знања, склоности и способности, 

- друге доказе одређене конкурсом. 

 

3.3. Спровођење уписа 

 

Члан 21. 

 

Поступак пријављивања, рангирања и уписа кандидата спроводи посебна комисија коју именује 

дeкан Факултета. 

 

Члан 22. 

 

На основу критеријума из конкурса, Факултет саставља ранг листу пријављених кандидата и 

доставља Универзитету.  

 

Кандидати који су на ранг листи стекли право на упис, уписују се у року који се одређује текстом 

конкурса. 

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Факултет ће 

уписати наредног кандидата према редоследу на истој ранг листи. 

 

Члан 23. 

 

Уколико се у првом конкурсном року не попуне сва места, Факултет и Универзитет ће за 

преостала места расписати други односно трећи конкурсни рок. 

 

Други односно трећи конкурсни рок спроводе се у свему као први конкурсни рок. 

 

Члан 24. 

 

Кандидати који су стекли право на упис, у зависности од нивоа студија на који се уписују, подносе 

оргинална документа: 

 

- документа о претходно завршеном школовању (сведочанства и диплому о завршеној средњој 

школи, диплома / додатак дипломи о претходно завршеним основним / мастер / академским 

магистарским студијама)  
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- извод из матичне књиге рођених, 

- друга документа одређена конкурсом ( два попуњена обрасца ШВ-20, две фотографије) 

 

По извршеном упису студенту се издаје индекс. 

 

3.4. Право на жалбу 

Члан 25. 

 

На утврђени редослед кандидата на привременој ранг листи незадовољни кандидат може поднети 

жалбу надлеженој комисији Факултета у року од 24 часа од дана истицања ранг листе на огласној 

табли и интернет страници Факултета. 

 

Декан, на предлог надлежне комисије, доноси решење по жалби у року од 24 часа по пријему 

приговора. 

 

Сматра се да је ранг листа кандидата коначна ако по истој није уложена жалба. Ако кандидат који 

је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати 

следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи. 

 

 

3.5. Полагање испита за проверу посебних знања, склоности и способности особа са 

инвалидитетом 

 

Члан 26. 

 

Особе са инвалидитетом могу полагати испит за проверу посебних знања, склоности и 

способности на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом 

пријаве на конкурс за упис, у складу са објективним могућностима Факултета.  

 

3.6. Забрана дискриминације  

Члан 27. 

 

Лица који се пријаве на конкурс изједначена су у погледу остваривања права на упис и 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. 

 

3.7. Школарина и критеријуми за ослобађање студената школарине или дела школарине 

 

Члан 28. 

 

Школарина за студирање на академским студијама првог, другог и трећег степена утврђује се 

непосредно пре расписивања конкурса одлуком Савета Факултета. 

 

Право на умањење школарине или ослобађања од обавезе плаћања школарина утврђује се 

одредбама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга.  

 

Право је и обавеза декана Факултета да размотри појединачне молбе студената и приложену 

документацију и, у складу са својим овлашћењима, одобри умањење износа њихове годишње 

школарине или ослобађање од обавезе плаћања школарине. 
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4. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС  

 

Члан 29. 

 

Мерилима за утврђивање редоследа кандидата при упису уређена су питања услова уписа и 

рангирања студената који се уписују на први, други и трећи степен академских студија које 

реализује Факултет.  

 

4.1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата при упису у прву годину првог степена 

студија  

  

Члан 30. 

 

Факултет врши упис на студије у складу са законом, уз вредновање опште, стручне и уметничке 

матуре. 

 

Факултет овим Правилником утврђује који се испити са опште, стручне и уметничке матуре 

вреднују приликом уписа на студије и утврђује критеријуме на основу којих се обавља 

класификација и избор кандидата за упис на студије. 

 

Факултет сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на студије првог степена на основу 

општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању и на матурским 

испитима и резултата испита за проверу посебних знања, склоности и способности. 

 

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

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

 

Члан 31. 

 

Минимални заједнички услови за вредновање елемената различитих матура (општа, стручна и 

уметничка матура) за рангирање и упис студената на све студијске програме Факултета: 

1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања – 40%; 

2. Успех на испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности – 10%; 

3. Успех на испиту из Математике – 10%; 

4. Успех из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (гимназије 

и стручни/уметнички образовни профили који немају директну проходност) – наставни 

предмет: Страни језик (Енглески, Руски, Француски) - 10%; 

5. Успех из теоријског дела стручног испита (стручни образовни профили који имају директну 

проходност) – 10%; 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности – испит за проверу 

посебних знања, склоности и способности – 30%. 

 

Члан 32. 

 

На основу положене стручне матуре ученик може да се упише на студијски програм Факултета 

који припада научној, стручној области у којој је ученик стекао средње образовање и васпитање, 

без полагања пријемног испита, осим испита за проверу склоности и способности, у складу са 

законом којим се уређује високо образовање. 
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Стручни четворогодишњи образовни профили који имају директну проходност за одређени 

студијски програм су следећи:  

а) студијски програм: ОАС Право – образовни профил: правно – пословни техничaр; 

б) студијски програм: ОАС Пословна економија – образовни профили: Економски техничар; 

Финансијски техничар; Финансијски администратор; Службеник у банкарству и осигурању; 

Комерцијалиста; 

в) студијски програм: ОАС Менаџмент – образовни профил: Економски техничар; Финансијски 

техничар; Финансијски администратор; Службеник у банкарству и осигурању; 

г) студијски програм: ОАС Безбедност – образовни профил: Техничар обезбеђења. 

 

Уколико се упис врши са стручног четворогодишњег образовног профила који има директну 

проходност за одређени студијски програм, вреднује се успех постигнут на теоријском делу 

одговарајућег стручног испита.  

Члан 33. 

 

На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се упише на студијски 

програм Факултета који је изван научнe, стручнe или уметничке области у којој је ученик стекао 

средње образовање, уз полагање одређених предмета опште матуре, које утврди Факултет уместо 

пријемног испита, у складу са Законом о високом образовању.  

 

Факултет за све гимназијалце и средњошколце стручног образовања који подносе захтев за упис 

на акредитовани студијски програм Факултета који је изван научнe, стручнe или уметничке 

области области у којој је ученик стекао средње образовање утврђује обавезу да, поред обавезних 

наставних предмета Српски/Матерњи језик и Математика, полажу општеобразовни предмет са 

Листе општеобразовних предмета под називом: Страни језик (Енглески, Руски, Француски). 

 

Члан 34. 

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности полажу сви кандидати који се пријаве 

за упис на акредитоване студијске програме основних академских студија Факултета.  

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности не морају полагати студенти који су 

испит за проверу посебних знања, склоности и способности положили на високошколској 

установи која реализује сродан студијски програм у оквиру образовно – научног поља друштвено 

– хуманистичких наука. 

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности за кандидате који аплицирају за упис 

на основне академске студије садржи две групе питања: 1) питања која се односе на појмове и 

знања из опште културе и 2) питања која се односе на појмове и знања везана за грану науке у 

оквиру које је заступљен студијски програм за који кандидат аплицира за упис.  

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности, по правилу, садржи 30 питања. На 

свако постављено питање понуђено је више одговора (по правилу: 4 понуђена одговора) од којих 

само један одговор представља тачно решење постављеног питања. Кандидат решава питање 

одабиром једног од понуђених одговора. Нетачни одговори не носе негативне поене.  

 

Члан 35. 

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности, по правилу, траје 30 минута. 
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Испит за проверу посебних знања, склоности и способности се, по правилу, полаже електронским 

путем на таблет рачунару или, изузетно, у претходно утврђеним случајевима, писаним путем на 

папиру. Компјутерски софтвер омогућава објективност у провери знања на начин што сваки 

студент добија тест са различитом групом питања.  

 

У циљу што боље припреме за полагање испита за проверу посебних знања, склоности и 

способности, кандидатима се, недељу дана пре термина провере знања, путем привременог ЕБ 

броја, омогућава приступ студентском е-индексу у циљу провежбавања припремних тестова. 

 

 

Члан 36. 

 

До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру, на акредитоване 

студијске програме основних академских студија које организује Факултет могу се уписати 

кандидати са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, који су положили Испит 

за проверу посебних знања, склоности и способности и заузели место на ранг листи у оквиру броја 

студената утврђеног у дозволи за рад. 

 

До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру, општи успех 

остварен у претходном школовању се рачуна тако што се збир просечних оцена у свим разредима 

четворогодишње средње школе помножи бројем два. 

 

До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру, општи успех 

кандидата који је, у складу са важећим законским прописима, окончао средњу школу у 

петогодишњем трајању, рачуна се тако што се збир просечних оцена остварених у свим разредима 

средње школе подели бројем пет а резултат помножи бројем осам.  

 

Члан 37. 

 

До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру, максималан број 

бодова из става 1. овог члана износи 100 бодова и рачуна се по следећем обрасцу: 

- Општи успех у претходном школовању (до 40 бодова) + Испит за проверу посебних 

знања, склоности и способности (до 60 бодова) =  100 бодова 

 

4.2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата при упису на студије другог степена 

 

Члан 38. 

 

На одобрене, односно акредитоване студијске програме мастер академских студија које организује 

Факултет може се уписати лице које је завршило основне академске студије у 

четворогодишњем трајању (обим 240 ЕСПБ) које је положило испит за проверу посебних знања, 

склоности и способности и заузело место на ранг листи у оквиру броја студената утврђеног у 

дозволи за рад.  

  

Члан 39. 

 

Редослед кандидата за упис на студије другог степена, утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у претходном школовању и резултата постигнутог на испиту за проверу посебних 

знања, склоности и способности 
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Члан 40. 

 

Општи успех остварен у претходном школовању се рачуна тако што се просечна оцена остварена 

студирањем на основним академским студијама помножи са бројем четири. 

 

Члан 41. 

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности је састављен од питања која се односе 

на наставну материју предмета предвиђених наставним планом и програмом основних академских 

студија сродног студијског програма првог степена студија. На пример: студент који аплицира за 

упис на студијски програм мастер академских студија Пословна економија на испиту за проверу 

посебних знања, склоности и способности добија питања која се односе на наставну материју 

предмета који су предвиђени наставним планом и програмом студијског програма основних 

академских студија Пословна економија, и то: Макроекономија, Међународна економија и слично.  

 

Уколико на првом степену студија не постоји сродан студијски програм, испит за проверу 

посебних знања, склоности и способности састављен је од питања која се односе на наставну 

материју предмета који припадају грани науке у оквиру које се реализује студијски програм. 

 

Члан 42. 

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности, по правилу, садржи 30 питања. На 

свако постављено питање понуђено је више одговора (по правилу: 4 понуђена одговора) од којих 

само један одговор представља тачно решење постављеног питања. Кандидат решава питање 

одабиром једног од понуђених одговора. Нетачни одговори не носе негативне поене.  

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности, по правилу, траје 30 минута. 

 

Испит за проверу посебних знања, склоности и способности се, по правилу, полаже електронским 

путем на таблет рачунару или, изузетно, у претходно утврђеним случајевима, писаним путем на 

папиру. Компјутерски софтвер омогућава објективност у провери знања на начин што сваки 

студент добија тест са различитом групом питања.  

 

Члан 43. 

 

Максималан број бодова које кандидат може стећи при упису на мастер академске студије износи 

100 бодова и рачуна се по следећем обрасцу: 

 

- Општи успех у претходном школовању (до 40 бодова) + Испит за проверу посебних 

знања, склоности и способности (до 60 бодова) =  100 бодова 

 

 

4.3. Мерила за утврђивање редоследа кандидата при упису у прву годину трећег степена 

студија 

 

Члан 44. 

 

На одобрене, односно акредитоване студијске програме докторских академских студија које 

организује Факултет може се уписати лице које је завршило основне и мастер академске 

студије у укупном обиму од најмање 300 ЕСПБ, које је испунило услове за упис предвиђене 
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Правилником о докторским академским студијама и које је заузело место на ранг листи у оквиру 

броја студената утврђеног у дозволи за рад.  

 

Право уписа на прву годину докторских академских студија имају и лица која су окончала 

магистарске студије у складу са одредбама ранијег законодавства. 

  

Члан 45. 

 

Редослед кандидата за упис на студије трећег степена, утврђује се на основу следећих мерила: 1) 

општег успеха постигнутог у претходном школовању (основне и мастер академске студије), 2) 

остварених научних резултата у периоду до уписа, 3) провере знања, склоности и способности и 4) 

провере знања страног језика. 

Члан 46. 

 

Oпшти успех у претходном школовању рачуна се тако што се просечне оцене остварене током 

школовања на основним и мастер академским студијама саберу и збир помножи са два. 
 

Остварени научни резултати се утврђују на основу броја бодова које је кандидат, у периоду до 

уписа, остварио објављивањем научних радова, дефинисаних Правилником о поступку и начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.   
 

Провера знања, склоности и способности се врши путем интервјуа заинтересованих кандидата са  

наставницима и руководиоцем студијског програма. 

Интервју је састављен од питања која се односе на наставну материју предмета предвиђених 

наставним планом и програмом основних и мастер академских студија сродних студијских 

програма првог и другог степена студија. На пример: студент који аплицира за упис на студијски 

програм докторских академских студија Право и економија на интервјуу добија питања која се 

односе на наставну материју предмета који су предвиђени наставним планом и програмом 

студијског програма основних и мастер академских студија Право и Пословна економија, и то: 

Привредно право, Финансијско право, Макроекономија, Међународна економија исл. 

Провера знања страног језика се врши путем теста. 
 

Члан 47. 

Максималан број бодова које кандидат може стећи при упису на докторске академске студије 

износи 100 бодова и рачуна се по следећем обрасцу: 

 

- Општи успех у претходном школовању (до 40 бодова) + остварени научни резултати у 

периоду до уписа (до 10 бодова) + провера знања, склоности и способности (до 40 бодова) 

+ провера знања страног језика (до 10 бодова) =  100 бодова 

 

Ступање на снагу и почетак примене 

Члан 48. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. 

 


