На основу члана 82. став 1 и члана 85. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број
76/2005), и члана 77. Статута Рачунарског факултета (у даљем тексту Факултет), Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној дана 06.06.2008. године усвојило је следећи

ПРАВИЛНИК
о упису студената на студијске програме првог и другог степена

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

УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 2
Упис у прву годину основних академских и струковних студија које реализује Факултет врши се у
складу са Статутом Универзитета, општим актима Универзитета, Статутом Факултета,
студијским програмом и условима дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски
програм.
Школарина
Члан 3
Пре расписивања конкурса за упис нових студената, Савет Факултета доноси одлуку о висини
школарине за наредну школску годину за све студијске програме.
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60
ЕСПБ бодова.
Школарина обухвата све услуге које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског
програма.
Конкурс за упис на први степен студија
Члан 4
На основу одлуке Наставно-научног већа, Факултет доставља Универзитету текст конкурса за
упис на први степен студија најкасније шест месеци пре почетка школске године.
Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за
утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за
подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине.
Универзитет објављује конкурс за упис на први степен студија најкасније пет месеци пре
почетка школске године.

Пријемни испит
Члан 5
Кандидати за упис на основне академске студије полажу пријемни испит из математике и
информатике.
Кандидати за упис на основне струковне студије полажу пријемни испит из информатике.
Кандидати који су потенцијани стипендисти Рачунарског факултета не полажу пријемни испит,
већ им се рачуна да су освојили 60 поена.
Рангирање кандидата
Члан 6
Редослед кандидата за упис на први степен студија утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Приликом пријаве за упис на први степен студија сваки кандидат има могућност да наведе
листу студијских програма према личним преференцијама и према приоритетима.
Кандидат који се пријавио за упис на академске студије може да буде рангиран на студијским
програмима академских и струковних студија.
Кандидат који се пријавио за упис на струковне студије рангира се само на студијским
програмима струковних студија.
Члан 7
Након полагања пријемног испита и рангирања, кандидат који је стекао услов за упис може се
по правилу уписати само на један студијски програм.
Изузетно, кандидат који је испунио услове из става 1 овог члана може се уписати истовремено
на више студијских програма, уз одобрење декана.
У случају студирања више студијских програма:
1. студенту се издају независне исправе за сваки студијски програм
2. школарина се наплаћује за сваки студијски програм
3. признају се заједнички предмети који су положени на макар једном студијском програму
Члан 8
Кандидат који је полагао пријемни испит има право да поднесе приговор студентској служби у
року од 24 часа:
1. након одржаног испита на регуларност пријемног испита продекану за наставу путем
Комисије за полагање пријемног испита
2. након објављивања ранг листе на број освојених бодова на пријемном испиту продекану
за наставу путем Комисије за полагање пријемног испита
3. након објављивања одлуке о редоследу кандидата на редослед кандидата за упис на
прву годину студија продекану за наставу путем Комисије за полагање пријемног испита.
По приговору учесника конкурса Комисија за упис доноси одлуку у року од 24 часа од пријема
приговора.
Уколико Комисија за упис сматра да није извршена повреда поступка нити материјалног права
прослеђује приговор продекану за наставу.
Продекан за наставу доноси коначну одлуку по поднетом приговору у року од 72 сата од
достављања приговора.

Документација потребна за упис
Члан 9
Кандидати који стекну право на упис подносе:
•
•
•
•
•
•
•

извод из матичне књиге рођених,
сведочанства сва четири разреда завршене средње школе или оверене фотокопије,
диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, или оверену фотокопију,
две идентичне фотографије формата 4x6 цм,
две фотографије формата 3x3,5 цм,
фотокопију (не мора да буде оверена) личне карте и
доказ о уплати школарине.

ПРЕЛАЗАК ИЗМЕЂУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА РАЧУНАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ
Члан 10
Студенти Факултета могу да пређу са једног на други студијски програм Факултета у сваком
тренутку уколико је број студената на циљном студијском програму мањи од максималног броја
за који је тај студијски програм акредитован.
Студенти пре преласка морају да положе све обавезне предмете прописане циљним студијским
програмом до тачке преласка, као и да прикупе одговарајући број ЕСПБ бодова потребних за
упис на жељену годину студија.
Предмети из става 2 овог члана се уписују, похађају и полажу као и сви други предмети на
студијским програмима.
Наставно-научно веће Факултета може да одобри регулисање обавеза из става 2 и 3 овог члана
у посебној, припремној, години, пре него што студент упише одговарајућу годину циљног
студијског програма.
Сви предмети које студент положи и на старом и на новом студијском програму, као и збир
њихових ЕСПБ бодова, уписују се у додатак дипломи који се издаје по завршетку студија.
Школарина плаћена за упис на један студијски програм не обухвата предмете из става 2 овог
члана.
Овај члан се примењује и на студенте који су комплетно завршили студије на неком студијском
програму Факултета.

ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Студенти који су полагали пријемни испит на другом факултету или високој школи
академских студија
Члан 11
Кандидати који су полагали пријемни испит на другом факултету могу да упишу Рачунарски
факултет без полагања пријемног испита уколико имају најмање 51 поен, рачунајући на
следећи начин:
број бодова = 2 * (математика + школа)
где су:
математика = број поена на пријемном испиту из математике (максимално 30) и
школа = збир средњих оцена сва четири разреда средње школе (максимално 20)

Студенти који још нису завршили академске студије на другим факултетима
или високим школама
Члан 12
Наставак студирања на акедемским студијама Рачунарског факултета могућ је уз приложено
уверење о положеним испитима.
Комисија коју формира продекан за наставу оцењује колико се положених испита и ЕСПБ
бодова може признати на Рачунарском факултету за изабрани студијски програм.
Комисија из става 2 овог члана може од кандидата да затражи потврду о освојеном броју
бодова на пријемном испиту, као и индекс са претходног факултета - на увид.
Студенти који још нису завршили студије на високим школама струковних студија
Члан 13
Студенти високих школа струковних студија могу се под одређеним условима уписати на
студије првог степена на Рачунарском факултету.
Студенти из става 1 овог члана прилажу уверење о положеним испитима на својој школи које
садржи и број ЕСПБ бодова за поједине предмете.
Комисија коју формира продекан за наставу оцењује колико се положених испита и ЕСПБ
бодова може признати на Рачунарском факултету за изабрани студијски програм.
Студенти који су завршили трогодишње више школе или трогодишње високе школе
струковних студија
Члан 14
Студенти који су завршили трогодишње више школе или трогодишње високе школе струковних
студија могу наставити студије на Рачунарском факултету на два начина:
1. Специјалистичке струковне студије.
2. Основне академске студије.
За наставак студија на академским студијским програмима, потребно да студенти испуне
услове из става 2 i 3 члана 13 овог Правилника.
Пренос ЕСПБ бодова са других високошколских установа
Члан 15
Кандидатима који уписују студијски програм на Рачунарском факултету, а којима се признају
неки положени испити на другој високошколској установи, по правилу признаје се онај број
ЕСПБ бодова које ти предмети носе на Рачунарском факултету.
Уколико Рачунарски факултет има потписан споразум о признавању бодова са високошколском
установом са које прелази кандидат, њему се признаје онај број ЕСПБ бодова које је стекао на
тој високошколској установи.
Пренос ЕСПБ бодова из средњих школа
Члан 16
Кандидатима који уписују неки студијски програм на Рачунарском факултету, а претходно су
завршили неку средњу школу са напредним програмом који одговара профилу студијских
програма на Рачунарском факултету, могу се признати ЕСПБ бодови из одређених предмета
које су слушали у средњој школи (пренос бодова – Credit Transfer) .

Споразумом који потписују Рачунарски факултет и дотична средња школа одређује се који се
предмети признају, са колико ЕСПБ бодова и са којом факултетском оценом.
Кандидату из става 1, на основу споразума из става 2 овог члана, могу се признати
средњешколски предмети као положена математика и/или информатика са пријемног испита за
упис на Рачунарски факултет.
Рангирање кандидата врши се на основу општег успеха у средњој школи (двоструки збир
средњих оцена из сва четири разреда), средње оцене признатог предмета из става 3 овог
члана помноженом са 6, и освојеног броја поена на пријемном испиту.
УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 17
Упис студија другог степена које реализује Факултет врши се у складу са Статутом
Универзитета, општим актима Универзитета, Статутом Факултета и условима дефинисаним
конкурсом за упис на одговарајући студијски програм.
Конкурс за упис на други степен студија
Члан 18
На основу одлуке Наставно-научног већа, Факултет доставља Универзитету текст конкурса за
упис на други степен студија најкасније шест месеци пре почетка школске године.
Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за
утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за
подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине.
Универзитет објављује конкурс за упис на други степен студија најкасније пет месеци пре
почетка школске године.
Студије другог степена могу започети у зимском или летњем семестру.
Члан 19
Услови потребни за упис кандидата на студијске програме другог степена су:
1. За упис на специјалистичке струковне студије – завршено високо образовање у трајању
од најмање три године, односно високо образовање које вреди најмање 180 ЕСПБ.
Специјалистичке струковне студије може да упише и лице које је завршило студије по
прописима пре доношења Закона о високом образовању, под условом да је та диплома
најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија са најмање 180 ЕСПБ, што
доказује решењем о признатој еквиваленцији.
2. За упис на дипломске академске студије (мастер) – завршене одговарајуће основне
академске студије у трајању од најмање три године (180 ЕСПБ) уколико се уписују
двогодишње дипломске студије, односно четири године (240 ЕСПБ), уколико се уписују
једногодишње дипломске студије.
3. За упис на специјалистичке академске студије – завршене најмање дипломске
академске (мастер) студије. Лице које је завршило студије по прописима пре доношења
Закона о високом образовању може да упише специјалистичке академске студије под
условом да поседује диплому која је одговара најмање дипломи дипломских академских
студија са најмање 300 ЕСПБ, што доказује решењем о признатој еквиваленцији.

Члан 20
Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у
оквиру броја студената предвиђених за упис датог студијског програма.
Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка претходних
студија пријављених кандидата.
Члан 21
Кандидат има право приговора на одлуку о упису на студије другог степена у року од 24 сата од
дана објављивања одлуке.
Кандидат приговор подноси продекану за наставу путем Комисије за упис.
Продекан за наставу доноси коначну одлуку по поднетом приговору у року од 72 сата од
достављања приговора.
Документација потребна за упис на други степен студија
Члан 22
Кандидати који стекну право на упис на студије другог степена подносе:
•
•
•
•
•
•

извод из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном факултету,
оверену фотокопију уверења о положеним испитима,
две идентичне фотографије формата 4x6 цм,
фотокопију (не мора да буде оверена) личне карте и
доказ о уплати школарине.

ПРЕЛАЗАК НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Кандидати који су завршили академске студије у трогодишњем трајању
Члан 23
Кандидати који су завршили академске студије у трогодишњем трајању могу се уписати на
дипломске (мастер) студије на Рачунарском факултету у двогодишњем трајању или на
специјалистичке струковне студије у једногодишњем трајању.
Кандидати који су завршили четворогодишње или петогодишње академске студије
Члан 24
Кандидати који су завршили академске студије у четворогодишњем или петогодишњем трајању
могу се уписати на дипломске (мастер) студије на Рачунарском факултету у једногодишњем
трајању или на специјалистичке струковне студије у једногодишњем трајању.
Члан 25
Кандидати који су завршили основне студије и започели или завршили студије другог степена
на другој високошколској установи или на другом студијском програму, имају право уписа на
специјалистичке струковне студије, дипломске академске (мастер) или специјалистичке
академске студије на основу одлуке Комисије за упис коју образује продекан за наставу.
Захтев из става 1. овог члана кандидат подноси Комисији за упис путем Студентске службе.

Комисија за упис дужна је да у року од 7 дана од дана пријема захтева изврши вредновање
започетог или завршеног студијског програма и одреди обим признавања ЕСПБ бодова
стечених на другој високошколској установи или другом студијском програму.
Ако Комисија за упис захтев реши позитивно и одобри упис на дати студијски програм уз услов
који обухвата обавезу полагања додатних испита, кандидату ће број ЕСПБ бодова које оствари
полагањем додатних испита бити додат укупној вредности ЕСПБ бодова које оствари током
студија другог степена.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.
Председник Наставно-научног већа
Проф. др Стеван Милинковић

___________________________

