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.
Универзитет односно факултет може да организује студије уз рад за студенте који су
запослени или који из другог разлога нису у могућности да редовно прате наставу, у
складу са општи актом Универзитета односно факултета који реализује студијски
програм.
Члан 3.
Лице из члана 2. став 4, овог правилника може да конкурише за упис на студијски
програм и у случају када поступак за признавање стране школске односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс, а
поднет је уредан захтев у складу са Правилником о вредновању страних студијских
програма и признању страних високошколских исправа ради наставка образовања.
Кандидати из става 1. овог члана приликом конкурисања прилажу потврду о
покренутом поступку признавања.
Лице из става 1. овога члана, уписује студијски програм у статусу
самофинансирајућег студента, осим у случају да до почетка извођења наставе не
достави признату страну школску односно високошколску исправу.
Упис страних држављана
Члан 4.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као
и домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако
међународним или билателарним споразумом није другачије одређено.
II УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Упис на први степен студија
Члан 5.
У прву годину основних академских студија које реализује факултет може да се
упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању стечено у
гимназији, одговарајућој средњој стручној или уметничкој школи и уколико положи
испит за проверу склоности и способности.
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У прву годину основних академских студија може да се упише и лице без стеченог
средњег четворогодишњег образовања.
Право на упис стичу лица из става 2. овог члана која су претходно успешно положила
све допунске односно диференцијалне испите, у складу са посебним општим актом
факултета и остварила позитиван успех на испиту за проверу склоности и
способности.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу:
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на
испиту за проверу склоности и способности према мерилима утврђеним овим
правилником, општим актом факултета и конкурсом за упис на студијски програм.
Одговарајуће претходно стечено образовање из става 1. овог члана утврђено је
студијским програмом на који се врши упис кандидата.
Одредбе овог правилника које се односе на уређење уписа на основне академске
студије примењују се и за упис на интегрисане студије.
Остваривање права на упис на основне и интегрисане академске студије
Члан 6.
Кандидат за упис на студијски програм основних и интегрисаних академских студија
може остварити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и
по основу резултата постигнутог на испиту за проверу склоности и способности.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена
остварених у сваком разреду средњег образовања.
На основу успеха из средње школе кандидат може стећи најмање 8, а највише 20
бодова.
За кандидате без средњег четворогодишњег образовања општи успех се вреднује на
основу успеха постигнутог претходном образовању и просечнe оценe остварене на
допунском односно диференцијалном испиту.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
На испиту за проверу склоности и способности кандидат може стећи од 0 до 80
бодова.
Кандидат је положио испит за проверу склоности и способности (и тиме стекао
право на рангирање ради уписа) уколико на испиту за проверу склоности и
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способности оствари број бодова потребан за упис који је дефинисан условима
Конкурса за упис на основне интегрисане академске студије.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се
финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира
студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја
остварених бодова, места на ранг листи и утврђеног броја кандидата за упис.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на ранг
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји број бодова
дефинисан условима Конкурса за упис на основне и интегрисане академске студије.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази
на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји
најмање број бодова дефинисан условима Конкурса за упис на основне и
интегрисане академске студије.
Државна матура
Члан 7.
Након почетка примене прописа који уређује општу, стручну и уметничку матуру,
упис кандидата на основне и интегрисане академске студије ће се вршити уз
признавање опште, стручне или уметничке матуре.
Након почетка примене прописа који уређује општу, стручну и уметничку матуру,
општи успех у средњој школи и успех на државној матури ће носити по 10 бодова.
Испит за проверу склоности и способности
Члан 8.
Кандидат за упис на основне и интегрисане академске студије полаже испит за
проверу склоности и способности.
Садржај и структура испита за проверу склоности и способности дефинише се
Конкурсом за упис на основне и интегрисане академске студије на одређени
студијски програм и може се састојати од писаног, усменог и практичног дела.
Свака фаза испита за проверу склоности и способности бодује се на начин који је
дефинисан условима конкурса и уписа на студијски програм.
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Одржавање реда на испиту за проверу склоности и способности
Члан 9.
Приступајући полагању испита за проверу склоности и способности, кандидат
доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош.
Пре почетка испита, дежурно лице утврђује идентитет кандидата.
Кандидат чији идентитет није могуће утврдити не може полагати испит за проверу
склоности и способности.
Факултет је у обавези да у просторији у којој се одржава испит за проверу склоности
и способности обезбеди довољан број дежурних лица.
Дежурно лице је обавезно да пре почетка испита за проверу склоности и способности
идентификује сваког кандидата, да упозори кандидате да искључе своје мобилне
телефоне и да није дозвољено напуштање просторије у току трајања испита, те да
није дозвољена комуникација са другим кандидатима током испита.
Дежурно лице је дужно да прочита детаљно упутство за рад и да одговори на сва
питања кандидата пре почетка полагања испита за проверу склоности и
способности.
Током испита провере склоности и способности није дозвољено коришћење унапред
припремљених материјала, мобилног телефона, електронских помагала и слично.
Уколико се кандидат служи недозвољеним средствима и начином полагања или
ремети ред на испиту за проверу склоности и способности, дежурно лице је
овлашћено да му одузме припремљене материјале за испит и да га удаљи са испита.
Одредбе овог члана које се односе на одржавање реда на испиту за проверу
склоности и способности за упис на студије првог степена сходно се примењују и на
упис на друге нивое студија и на кратке програме студија као и одржавање реда на
пријемном испиту.
Услови уписа на мастер академске студије
Члан 10.
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило
одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и
остварило:
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1) најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије на које се уписује
имају вредност 120 ЕСПБ бодова;
2) најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије на које се уписује
имају вредност 60 ЕСПБ бодова.
Студијским програмом односно одлуком надлежног већа утврђује се који су
програми основних студија одговарајући за наставак студија.
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама и успеха
постигнутог на испиту за проверу склоности и способности, у складу са општим
актом из члана 2. став 1. овог правилника.
Кандидат може освојити највише 100 поена.
За упис на мастер академске студије успех на испиту за проверу склоности и
способности вреднује се максимално са 70 поена, а успех на претходно завршеним
студијама до 30 поена, у складу са општим актом из члана 2. став 1. овог правилника.
Члан 11.
Лица која имају стечено високо образовање по закону који је уређивао високо
образовање пре 10.09.2005. године, имају право на упис на мастер академске студије
под условима и на начин прописан овим правилником и општим актом факултета
односно Универзитета и то:
1) лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам
семестара имају право да упишу мастер академске студије у обиму од најмање
60 ЕСПБ бодова;
2) лица која имају завршено високо образовање у трајању мањем од осам
семестара имају право да упишу мастер академске студије у обиму од најмање
120 ЕСПБ бодова.
Лице које има стечено високо образовање у трајању од најмање шест семестара има
право да упише мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова под
условом да претходно савлада садржај одговарајућег студијског програма првог
степена академских студија у обиму од 60 ЕСПБ бодова.
Надлежно веће факултета односно Веће интердисциплинарних студија општим
актом из члана 2. став 1. овог правилника може утврдити ближа мерила за
утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину мастер академских студија.
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Услови за упис на специјалистичке академске студије
Члан 12.
У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је
завршило одговарајуће мастер академске студије утврђене студијским програмом,
остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова и лице које је завршило основне академске
студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, у случају када специјалистичке
студије трају најмање две године, са најмање 120 ЕСПБ бодова.
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија
утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер
академским студијама и постигнутог успеха на испиту за проверу склоности и
способности, у складу са општим актом из члана 2. став 1. овог правилника.
Кандидат може освојити највише 100 поена.
За упис на специјалистичке академске студије успех на испиту за проверу склоности
и способности вреднује се са највише 70 поена, а успех на претходно завршеним
студијама највише 30 поена.
Надлежно веће факултета односно Веће интердисциплинарних студија за студијске
програме које реализује Универзитет, прописује општим актом из члана 2. став 1
овог правилника ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву
годину специјалистичких академских студија.
Услови за упис на докторске студије уметности
Члан 13.
Докторске студије уметности могу уписати кандидати који су завршили:
1)
2)

мастер академске студије, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном
оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 на завршном испиту, или
основне студије, по закону који је уређивао високо образовање пре
10.09.2005. године, са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9
из дипломског односно завршног испита.

Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на
докторске академске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање
8,5 и најмање оцену 9 из дипломског односно завршног испита, а имају остварену
најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће
се полагање пријемног испита.
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Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању пријемног испита доноси
испитна комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.
Услови за упис на докторске студије
Члан 14.
На докторске студије могу се уписати кандидати који су завршили:
1) мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном
оценом на основним академским и мастер академским студијама од
најмање 8,50 и најмање оценом 9 из завршног испита мастер академских
студија;
2) основне студије, по закону који је уређивао високо образовање пре
10.09.2005. године, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 на
дипломском односно завршном испиту.
Изузетно, лицима која не испуњавају услове предвиђене ставом 1. овог члана, а у
периоду од пет година непосредно пре пријављивања на конкурс за упис на студије
су објавили:
-

научну или теоријску монографску књигу, или
монографски каталог, или
најмање 5 научних студија и расправа, или
најмање 5 студија, уводних текстова или опсежних критика које се односе на
изложбе, фестивале, концерте, театарске представе, перформансе,
вишемедијске презентације, културну политику, организацију уметничких
манифестација, филм, видео и сл.,

омогућиће се полагање пријемног испита.
Образложену одлуку о томе ко може да приступи полагању испита доноси испитна
комисија најкасније 48 сати пре одржавања пријемног испита.
Члан 15.
Општим актом Универзитета или факултета или студијским програмом докторских
студија може се предвидети да се део магистарских студија стечених по раније
важећим законским прописима признаје као део студијског програма докторских
студија.
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Члан 16.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу
следећих критеријума: просечне оцене остварене током претходног школовања и
резултата постигнутих на пријемном испиту на начин предвиђен општим актом
факултета, односно Универзитета из члана 2. став 1. овог правилника.
За упис на докторске студије уметности успех на претходно завршеним студијама
вреднује се са највише 30 поена, а успех на пријемном испиту највише 70 поена, у
складу са општим актом из члана 2. став 1. овог правилника.
Сматра се да је кандидат положио пријемни испит ако је остварио најмање 40 од
могућих 70 поена.
За упис на докторске академске студије успех на претходно завршеним студијама
носи највише 40 поена, а успех на пријемном испиту највише 60 поена, у складу са
општим актом из члана 2. став 1. овог правилника.
Упис без полагања пријемног испита
Члан 17.
На студијски програм основних академских студија односно интегрисаних студија
може се без полагања пријемног испита уписати:
1) студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ
бодова на студијском програму академских студија на другој
високошколској установи, под условима које прописује факултет, односно
Универзитет;
2) студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један
студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог
факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на
начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;
3) студент коме је престао статус студента у складу са чланом 97. став 1. тч. 1)
и 3) Статута Универзитета, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на
студијском програму.
На студијски програм докторских академских студија може се без пријемног испита
уписати лице које је започело докторске студије у истој или сродној уметничкој или
научној области на другој високошколској установи, под условима утврђеним
студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим актима
Универзитета и факултета.
9

Лице из ст. 1. и 2. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент и
не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не
може се уписати на Универзитет, односно на факултет у његовом саставу, уколико
му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је
уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
Члан 18.
Лице из члана 17. овог правилника може поднети захтев за упис факултету, односно
Универзитету у роковима одређеним општим актима Универзитета односно
факултета.
О поднетом захтеву одлучује ректор односно декан, у складу са ближим условима за
упис лица из члана 17. овог правилника, које доноси Универзитет односно факултет.
Наставно-уметничко-научно веће факултета, односно Веће интердисциплинарних
студија одлучују о признавању положених испита. Ректор односно декан доноси
решење о упису на студијски програм које садржи и следеће податке:
1) број признатих ЕСПБ бодова;
2) дужину трајања студија;
3) статус самофинансирајућег студента.
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова
на петходно започетом студијском програму.
Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је двоструки број школских
година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност
продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са Законом.
Члан 19.
Студент другог и трећег степена академских студија може у току студија прелазити
са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија.
Право из става 1. овог члана се остварује на лични захтев студента.
Када студент поднесе захтев за прелазак, формира се комисија од три наставника
предавача на студијском програму на који студент жели да пређе, која даје прелог за
прелазак и утврђује који се испити са студијског програма који је студент похађао
могу признати као предмети на студијском програму на који студент прелази.
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На студијски програм другог степена се може прећи само уколико је студент
остварио минимално 30 ЕСПБ.
На студијски програм трећег степена се не може прећи у првој и у трећој години.
Одлуку о преласку на студијски програм доноси надлежно веће факултета односно
Веће интердисциплинарних студија, по предлогу комисије из става 3. овог члана.
Лице из овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја
се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
III НАЧИН УПИСА
Јавни конкурс
Члан 20.
Упис у прву годину студијског програма врши се на основу јавног конкурса.
Сенат Универзитета на предлог надлежних већа факултета односно Универзитета
расписује заједнички конкурс за упис на све акредитоване студијске програме
Универзитета које реализују факултети и Универзитет, за све врсте и степене
студија.
Универзитет јавно објављује заједнички конкурс за упис у прву годину студијског
програма на начин утврђен Одлуком о расписивању конкурса.
Члан 21.
Факултет односно Универзитет врши упис полазника који немају статус студената
на програме за образовање током читавог живота ван оквира студијског програма,
на кратке програме студија, на програме стручног усавршавања и оспособљавања
или учења на даљину у складу са општим актом надлежног већа факултета односно
Већа интердисциплинарних студија.
Члан 22.
Одлуку о расписивању конкурса за упис на студијски програм доноси Сенат.
Конкурс садржи:
1) број студената за сваки студијски програм који се организује на Универзитету
и његовим факултетима;
2) услове за упис;
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата;
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4) поступак спровођења конкурса;
5) начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
6) висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.
Поред осталих елемената, конкурс садржи рокове за спровођење појединих радњи за
упис на врсте и нивое студија:
1) први и други рок, уколико у јунском року на студијски програм није уписан
број студената који је утврђен у складу са конкурсом;
2) други рок може се поред објављених, спровести и у додатним
терминима које факултет јавно објављује у складу са одлуком надлежног већа
факултета.
Поступак за пријављивање на конкурс и упис кандидата
Члан 23.
Поступак полагања испита за проверу склоности и способности односно пријемног
испита и рангирања кандидата на Универзитету и факултету спроводи комисија за
упис кандидата коју именује ректор односно декан.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а
уз пријавни лист подносе оверене фотокопије ових докумената:
1)
2)
3)
4)

сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
дипломе односно уверења о претходно стеченом високом образовању;
додатак дипломи уколико конкуруше за упис на студије другог и трећег
степена или уверење о положеним испитима;
5) доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности и
способности односно пријемног испита;
6) другу или додатну документацију која је предвиђена условима конкурса.

Кандидат који је остварио право на упис подноси:
1)
2)
3)
4)
5)

оригинална докумената из става 2. тачка 1) до 5) овог члана;
два обрасца ШВ-20;
две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
доказ о уплати накнаде за образац индекса.
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Кандидати који су потребну диплому стекли у иностранству достављају и решење о
признавању стране високошколске исправе која је услов за упис на одговарајући
степен студија.
Факултет односно Универзитет приликом уписа издаје кандидату индекс којим се
доказује статус студента.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
Ранг листа
Члан 24.
Редослед кандидата на ранг листи за упис на све степене студија утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у претходном образовању и резултата
постигнутих на испиту за проверу склоности и способностима односно пријемном
испиту.
Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
утврђеног за упис.
Факултет односно Универзитет објављује прелиминарну ранг листу пријављених
кандидата, на огласној табли и интернет страници факултета односно Универзитета
у року који је утврђен конкурсом.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност испита за проверу склоности и способности, односно пријемног испита,
или своје место на прелиминарној ранг листи, у складу са општим актом
Универзитета или факултета.
Након разматрања евентуалних приговора, Универзитет односно Факултет
објављује коначну ранг листу на огласној табли и интернет страници.
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.
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