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На основу одредбе  члана 82. став 1. Закона о високом образовању («Службени 

гласник РС»бр. 76/05, 100/07 -аутентично тумачење,97/08, 44/10, 93/2012)  члана 

41. став 4. Статута Техничког факултета «Михајло Пупин» у Зрењанину, на 74. 

седници Наставно-научног већа одржаној дана 29.05.2013. год. донета су: 

 

                          ПРАВИЛА УПИСА У ШКОЛСКУ 2013/14 год. 

 

Основне академске студије 

 

                                                          Члан 1. 

Студенти основних академских студија, који у школској 2012/13 год. остваре 

минимум 50 ЕСПБ бодова , стичу право да се у школској 2013/14 год. финансирају 

из буџета. 

Приликом уписа врши се рангирање студената. 

Уколико студент не стекне право на упис школске 2013/14 год. из буџета, уписује 

се као самофинансирајући студент. 

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте године на дати студијски 

програм. 

 

                                                          Члан 2.  

Уписом у школску 2013/14 год. студенти уписују све неположене и нове предмете 

које желе да слушају. 

  

                                                           Члан 3. 

Приликом уписа студенти се опредељују за изборне предмете за зимски и летњи 

семестар, који се не могу мењати током године. 

 

                                                           Члан 4. 

Студенти прве године студија могу уписати другу студијску годину ако имају 37 

ЕСПБ у положеним предметима. 

 

                                                          Члан 5. 

Студенти друге године могу уписати трећу годину студија у статусу 

самофинанфирања, ако у току школске 2012/13 год. сакупе минимум 37 ЕСПБ или 

у току школовања остваре минимум 74 ЕСПБ.  
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                                                            Члан 6. 

Кандидат са завршеном високом, високом струковном школом или Факултетом, на 

свој захтев , може се уписати на трећу годину студија на Техничком факултету, 

уколико му се еквиваленцојом испита призна 74 ЕСПБ. 

   

                                                           Члан 7. 

Студенти треће године могу уписати четврту годину студија у статусу 

самофинасијућих, уколико у току школске 2012/13 год. сакупе минимум 37 ЕСПБ 

или у току школовања остваре минимум 111 ЕСПБ. 

 

                                                            Члан 8. 

Студенти који се финасирају из буџета, а који су четврту годину студија уписали  

школске 2012/13 год. (а нису завршили основне академске студије), задржавају 

право да се школске 2013/14 год. финансирају из буџета. 

 

                                                             Члан 9. 

Кандидат  са завршеним Факултетом, који поднесе захтев за упис на четврту 

годину студија на Техничком факултету, може се уписати уколико му се 

еквиваленцијом испита призна 111 ЕСПБ. 

 

                                                            Члан 10. 

Упис школске 2013/14 сви студенти плаћају према важећем ценовнику Факултета. 

 

                                                           Члан 11. 

За предмете за које су студенти стекли право за излазак на испит, а нису положили, 

плаћају само пријаву испита. 

  

                                                            Члан 12. 

Студенти уписани школске 2006/07 год. и касније,  могу да заврше основне 

академске студије у року од осам година и за сваку годину плаћају трошкове уписа 

и овере семестра . 

 

                                                             Члан 13. 

Студенти уисани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом 

образовању, могу завршити  студије по започетом наставном плану и програму, 

условима и правилима студија до 30.09.2014. год. 

 

Мастер академске студије 

 

                                                             Члан 14. 

Упис на мастер академске студије реализује се у складу са конкурсом. 

 

 

 

                                                               Члан 15. 



Студенти који одбране  дипломски рад на основним академским студијама до 

10.10.2013. год. стичу право да конкуришу за упис на мастер академским 

студијама. 

                                                              Члан 16. 

Упис студената организује се сагласно одредбама акта о упису студената на мастер 

студије. 

                                                              Члан 17. 

Студенти имају право да у року од две године заврше једногодишње мастер 

академске студије. 

Студенти плаћају трошкове уписа и овере семестра према важећем ценовнику. 

 

                                                              Члан 18. 

Ова Правила ступају на снагу осам дана по објављивању на огласну таблу 

Факултета. 

 

                                                                   Председник Наставно-научног већа 

                                                                       проф. др Милан Павловић 

  

 

          

 

  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                              

                           

 

 

                                                                                      

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                                     

                  

 

      

         

 

 

  

 

                                          

   

 

                                           

 

                                           

 

                                        

 

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

          


