


Београд, 2019. годинa
На  основу  члана  65.  Закона  о  високом  образовању,(''Службени  гласник  РС'',  бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018, 67/2019, 6/2020-и др. закон, 11/2021-аутентично тумачење,
67/2021-  и  др.  закон) и  члана  26.  Статута  Факултета  за  инжењерски  менаџмент,
Наставно-научно већа Факултета на седници одржаној 04.03.2019. године, донело је 

П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ФАКУЛТЕТА ЗА ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа студената на одобене студијске
програме  на  основне,  мастер  академске  студије,  односно  првог  и  другог  степена
студија, начин и поступак полагања пријемног испита, ближа мерила за утврђивање
редоследа кандидата за упис и друга питања од значаја за упис. 

Члан 2.

На одобрене студијске програме могу се уписати кандидати под условима и на начин
уређен Законом о високом образовању, Статутом Факултета и овим Правилником (у
даљем  тексту: Правилник  Факултета).  Сенат  Универзитета  утврђује  број  студената
који  се  могу  уписати на студијске  програме које  Факултет  организује,  на  предлог
Наставно-научног већа Факултета, а који не може бити већи од броја утврђеног у
дозволи за рад.

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. 



Лице које је стекло одређени број ЕСПБ бодова на другој високошколској установи, у 
оквиру исте или сродних области студија, лице које има стечено високо образовање 
или лице коме је престао статус студента у складу са Законом, може се уписати на 
студијски програм првог степена без полагања пријемног испита.
Решење о признавању испита тј. ЕСПБ бодова доноси Председник комисије на основу
одлуке трочлане комисије коју чине наставници запослени на Факултету.
Признавање страних језика који нису предвиђени наставним планом и програмом 
студијског програма основних академских студија обавља се у складу са ставом 2. 
члана а на основу уверења које издаје школа/институт за стране језике.

Члан 4.

Лице које је завршило предходно 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 језика на ком се изводи настава
у складу са Правилима о студирању на Факултету.

УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА

Услови уписа у I годину основних академских студија

Члан 6.

У прву годину основних академских студија на студијске програме који се  реализују
може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Члан 7.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на
пријемном испиту. 

Пријемни испит и мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи

Члан 8.



Кандидат који конкурише на  основне академске  студије првог степена полаже Тест
опште  информисаности  Факултет  организује  пријемни  испит  независно  од  броја
пријављених кандидата за упис у прву годину основних студија. 

Члан 9.

Лица са  инвалидитетом  могу  полагати пријемни испит  и  имају  иста  права  као и
остала лица уз поштовање, уважавање и на начин прилагођен њиховим потребама
који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски
програм у складу са објективним могућностима Факултета. 

Члан 10.

Распоред  полагања  објављује  се  на  огласној  табли  као  и  на  сајту  Факултета,  са
унапред утврђеним терминима полагања. 

Члан 11.

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова, и
то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на
пријемном испиту. 

Члан 12.

Под  општим  успехом  у  средњој  школи  подразумева  се  збир  просечних  оцена  у
сваком  разреду  средње школе  помножен са  два.  По  овом основу  кандидат  може
највише стећи 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на
две децимале. 

Члан 13.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. 

Ранг листа

Члан 14.

Редослед кандидата за упис у I годину основних студија на ранг листи утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на
пријемном испиту, са тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова. 



Факултет  саставља ранг листу пријављених кандидата који су  положили пријемни
испит. За тачност података из ранг листе Факултета одговоран је Декан. 

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 прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији
за упис кандидата Факултета, на чији предлог Декан доноси Решење по приговору у
року од 24 сата од пријема приговора. 

Члан 15.

Право уписа у I  годину основних студија стиче кандидат који је  на коначној  ранг
листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. 

Члан 16.

Кандидат  се  уписује на  студијски  програм  у  статусу  студента  који  сам финансира
студије (статус самофинансирајућег студента). 

Члан 17.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази
на јединственој ранг листи. 

Члан 18.

Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, имају
исти број бодова, предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на
пријемном испиту. У случају да кандидати имају исти број бодова и на пријемном
испиту, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену из средње школе. 

Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата

Члан 19.

Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата на Факултету спроводи
Комисија за упис кандидата, коју на предлог Наставно-научног већа именује Декан
Факултета. 



Члан 20.

Комисија за упис кандидата: 
1.  организује  полагање  пријемног  испита  у  сарадњи  са  Службом  за  студентска
питања Факултета и дежурним лицима; 
2. припрема испитна питања за тестирање; 
3. саставља ранг листе пријављених кандидата; 
4.  подноси извештај  Наставно-научном већу Факултета о резултатима конкурса за
упис. 

Члан 21.

Комисија  за  упис  после  полагања  пријемног  испита  приступа  прегледању  и
оцењивању испитних резултата у складу са чланом 19. овог Правилника. 

Члан 22.

Студент стиче право уписа на вишу годину студија када испуни предиспитне обавезе 
у складу са студијским програмом и стекне најмање 37 ЕСПБ бодова.

Студент који није испунио предиспитне обавезе може наставити студије тако што ће 
поново уписати годину студија у којој није испунио прописане обавезе. 

У циљу бржег завршавања студија, посебно успешним студентима, са просечном 
оценом у току студија већом од 9,00 може се омогућити упис наредне године студија, 
односно више од 60 EСПБ бодова, али не више од остварених 90 ЕСПБ бодова.

УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА

Услови уписа кандидата на мастер академске студије

Члан 23.

У прву годину  мастер  академских студија може се уписати лице које  је  завршило
одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварио: 

- најмање 240 ЕСПБ бодова - уписује мастер академске студије у једногодишњем
трајању, чиме стиче још 60 ЕСПБ бодова. 

- Најмање 180 ЕСПБ бодова-уписује мастер академске студије у двогодишњем
трајању, чиме стиче још 120 ЕСПБ

Члан 24.



Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана
ступања на  снагу  Закона  о  високом образовању имају  право уписа на академске
мастер студије под условима и на начин прописан oвим Правилником, и то: 

1. лица која имају стечено високо академско образовање у трајању од најмање
осам семестара имају право да упишу  мастер студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ
бодова; 

2. лица која имају стечено високо академско образовање у трајању од најмање
шест семестара имају право да упишу мастер студије у обиму од најмање 120 ЕСПБ
бодова;

Члан 25.

Редослед кандидата за упис у  I  годину  мастер академских  студија  утврђује  се  на
основу опште просечне оцене остварене на основним  академском  студијама  првог
степена,   дужине  студирања  на  основним  академским  студијама и  резултата
постигнутих на пријемном испиту који обавља у форми ситуационог интервјуа.

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Члан 26.

Комисија  за  упис  кандидата  на  мастер  академске  студије  саставља
прелиминарну ранг листу пријављених кандидата и објављује је на огласној табли и
сајту Факултета. 

Члан 27.

Кандидат  за  упис  на  мастер  академске  студије  може  поднети  приговор  на
регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг листи у року од 36
сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за
упис кандидата,  на чији предлог  Декан Факултета  доноси решење по приговору у
року од 24 сата од пријема приговора. 

Члан 28.

По  протеку  рокова  из  члана  28.  овог  Правилника  објављује  коначну  ранг  листу
пријављених кандидата на мастер академским студијама. 



Члан 29.

Право уписа стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја
утврђеног за упис кандидата. 

УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА ИЛИ СА ДРУГЕ САМОСТАЛНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Члан 30.

На основне академске студије без полагања пријемног испита може се уписати
лице које је завршило основне академске студије у трогодишњем трајању и стечених
180 ЕСПБ бодова са друге самосталне високошколске установе под условом: 

1. да је савладао део истог или сродног студијског програма; 
2. да је писани захтев за упис поднео најкасније до истека конкурсног рока за

упис;
3.да је уз захтев из тачке 2. поднео и захтев за признавање  дела   студијског

програма,  на  основу  уверења о  положеним испитима  са  друге  високошколске
установе.

О испуњености услова за  упис,  одлучује  Декан Факултета доноси решење у  којем
наводи обим завршених студија и друге извршене обавезе које се признају, обавезе у
наставку студија и стечени статус студента. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

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

Члан 32.

Овај  Правилник  ступа  на  снагу  даном  објављивања  на  огласној  табли  и  сајту
Факултета.
На све односе који евентуално нису регулисани овим Правилником, примениће се
одредбе Закона о високом образовању.




