
Упис на више године студија 

Подношење молбе за укључивање у више године студија на Техничком факултету »Михајло 

Пупин« Зрењанин са друге високошколске установе: 

Кандидати који су завршити високу или вишу школу или прелазе са другог факултета, 

студентској служби у периоду од 24.06.2015. до 16.09.2015. предају следећу документацију: 

1. Молба – са кратким образложењем коју школу је кандидат завршио и на који студијски 

програм жели да се упише (обавезно навести контакт адресу, е-маил адресу и број 

телефона) 

2. Оригинално уверење о положеним испитима 

3. Наставни план и програм студијског програма 

4. Копију дипломе четворогодишњег средњошколског образовања 

5. Оверену копију дипломе (оригинал на увид) за кандидате који су завршили вишу или    

високу школу или факултет. 

6. Оригиналну диплому и сведочанства сва 4 разреда средње школе, уколико кандидат 

прелази са другог факултета 

7. Извод из матичне књиге рођених (нови образац, са холограмом) 

8. Уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци) 

9. Припадници српске националне мањине из суседних земаља (Мађарска, Румунија, 

Бугарска, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора), 

којима је омогућено да се школују под истим условима као и држављани Републике 

Србије, подносе и писану изјаву о националној припадности, оверену у општинском 

органу места сталног пребивалишта 

10. Уплату у износу од 500,00 динара на жиро рачун факултета (Сврха: подношење молбе) 

Овако достављен материјал студентска служба доставља одговарајућој комисији за признавање 

испита. По извршеном признавању, студентска служба ће о резултатима признавања обавестити 

сваког кандидата. 

Уколико кандидат одлучи да потврди упис, уписује се у статусу самофинансирајућег студента и у 

обавези је да достави следеће: 

1. Комплет образаца за упис (купује се у факултетској књижари) 

2. 2 фотографије (3,5x4,5 cm) 

3. Уплата трошкола уписа у износу од 6.000,00 динара (уплата се врши на жиро-рачун 

факултета) 

4. Уплата 1. рате школарине у износу од 7.500,00 динара (уплата се врши на жиро-рачун 

факултета) 

5. Уговор о плаћању школарине 

6. Изјаву о изборним предметима 

7. До краја школске 2015/16 године трошкове признавања испита у износу од 770,00 динара 

по признатом испиту. 

 

 

 



Дел.број: 03- 2992/8 

Дана: 23.06.2015. 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са 129. седнице Наставно-научног већа Техничког факултета «Михајло Пупин» Зрењанин 

одржане 23.06.2015. године 

Непотребно изостављено! 

 

6. 

Доношење одлуке о упису студената на више године студија 

 

Након кратке информације проф. др Милана Павловића, председника Наставно научног 

већа Факултета, и образложења проф. др Драгане Глушац, продекана за наставу, у вези 

уписа студената на више године студија на нашем Факултету, гласањем, једногласно је 

донета 

 

О Д Л У К А 

УСВАЈА СЕ предлог о упису студената на више године студија за кандидате са 

завршеним или започетим студијама на других високошколским установама, до броја 

дозвољеног акредитацијом а након завршетка уписа  студената Техничког факултета 

„Михајло Пупин“ који су у редовном току студија. Термин за предају докумената је 

22.09.2015. године. Упис се врши према Правилнику о упису студената. 

 

За тачност     Председник Наставно научног већа 

Стојак Ленуца    Проф. др Милан Павловић 

 

Доставити: 

1.Студентској служби 

2.Архиви 

 

 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

Универзитет у Новом Саду 

Технички факултет «Михајло Пупин» 

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 

                                 www.tfzr.uns.ac.rs 

Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 

ПИБ: 101161200 

 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/

