ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
На основу члана 47 став 1 тачка 1 Статута Економског факултета у Суботици бр.
01-1812 од 31. маја 2018. године, Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној дана 20. септембра 2018. године, донело је Правлиник о упису студената
на студијске програме, а на основу члана 96 став 6 Закона о високом образовању
(Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др.
закони), измене и допуне усвојене 24. септембра 2020. године, 16. новембра 2020.
године и 18. јануара 2021. године
ПРАВИЛНИК
о упису студената на студијске програме

Предмет уређивања
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа студената на акредитоване
студијске програме Економског факултета у Суботици (у даљем тексту: Факултет)
првог, другог и трећег степена студија и друга питања од значаја за упис.
Студент
Члан 2.
Студент је лице које је уписано на акредитоване студијске програме које организује
Факултет.
Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или у статусу
студента који се сам финансира.
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.
Студент уз рад
Члан 2а
Високошколска установа може да организује студије уз рад за студенте који су
запослени или који из другог разлога нису у могућности да редовно прате наставу.
Запослени студенти, да би остварили право на похађање студија уз рад, обавезни су
да доставе доказ о запослењу.
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О захтевима студената, који из других разлога нису у могућности да прате наставу,
у сваком појединачном случају одлучиваће Комисија коју ће именовати Наставнонаучно веће Факултета.
Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија опредељује се,
у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се
оствари најмање 30 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма
остало мање од 30 ЕСПБ бодова.
Студент који студира уз рад није у обавези да похађа предавања и вежбе.
Предиспитне обавезе може, али не мора полагати (урадити) у току трајања наставе.
Студент који студира уз рад задржава статус студента до истека рока који се
одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског
програма.”

Студент на размени
Члан 3.
Студент на размени је студент другог универзитета, који, у оквиру истог степена и
врсте студија, уписује делове студијског програма на Универзитету, односно
Факултету у складу са споразумом између Универзитета, односно Факултета и
другог универзитета, односно факултета о признавању стечених ЕСПБ бодова.
Права и обавезе студента на размени, начин покривања трошкова његовог
студирања, могућност настављања студија на Универзитету, односно Факултету и
друга питања везана за својство студента на размени, уређују се споразумом
Универзитета, односно Факултета са универзитетом, односно факултетом са којег
студент долази.
Мобилност студената
Члан 4.
Студент уписан на студијски програм Факултета, односно Универзитета у Новом
Саду може реализовати део студијског програма на другој високошколској
установи уколико је претходно закључен споразум између Факултета и
високошколске установе на којој студент жели да реализује део студијског
програма.
Вредновање активности студената изводи се у складу са Правилником о
мобилности студената и академском признавању периода мобилности
Универзитета у Новом Саду.
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Упис на први и други степен студија
Члан 5.
Упис на први и други степен студија које организује Факултет врши се у складу са
општим актима Универзитета и Факултета, студијским програмом, условима
дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм и у складу са
правилима уписа у текућој школској години.

Члан 6.
Упис у прву годину студија се врши на основу јединствене ранг листе и других
услова утврђених конкурсом.
Ако на неком студијском програму остане слободних места, на предметни
студијски програм могу се уписати и лица која су на неком другом Факултету
полагала одговарајући испит за проверу знања и имају довољан број бодова за
упис.
Начин спровођења поступка уписа у прву годину студија регулише се конкурсом за
упис студената.
Члан 7.
Уколико на Факултету остане непопуњених места по објављеном конкурсу за
текућу школску годину, одговарајућу годину основних академских студија, може,
без полагања пријемног испита, уписати:
•

•

•

•

лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог
степена из сродне области у односу на област студијског програма који
жели да упише,
студент основних академских студија другог факултета из одговарајуће
области, који је остварио довољан број ЕСПБ бодова на студијском
програму на другом факултету, те који је на основу признатих положених
испита са факултета са којег долази, у могућности да упише предмете
наредне године студија на студијском програму нашег Факултету, а у складу
са важећим правилима уписа за текућу школску годину Факултета,
лице коме је престао статус студента на Факултету или другом факултету из
одговарајуће области, ако је остварио довољан број ЕСПБ бодова, а у складу
са важећим правилима уписа у школску годину Факултета,
студент прве године студија другог факултета из одговарајуће области.

Студент из става 1. овог члана уписује студије у статусу студента који се сам
финансира.
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Након предаје докумената за упис, врши се вредновање реализованих активности,
односно положених испита. Вредновање врши Комисија за вредновање.

Комисија за вредновање
Члан 8.
Комисију за вредновање (у даљем тексту: Комисија) чине продекан за основне и
мастер студије, односно продекан за докторске студије и научно-истраживачки рад,
академски ЕСПБ координатор и руководилац студијског програма на који се
кандидат уписује.
Комисија доноси одлуку, на основу увида у студијски програм и уверење о
положеним испитима, о томе да ли је студијски програм одговарајући и утврђује
разлику предмета које студент мора да положи на Факултету да би завршио
одређени степен студија.
На основу одлуке Комисије, декан издаје решење о вредновању студијског
програма.
Комисија може упутити кандидата на полагање пријемног испита.
Упис студената са претходно завршеним студијама различитих степена
образовања
Члан 9.
Студије на студијским програмима које организује Факултет могу уписати и лица
са претходно завршеним студијама различитих степена образовања (основне
академске, мастер академске, струковне студије и др).
Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија
може се вршити преношење ЕСПБ бодова.
Без обзира на степен претходно завршених студија, студије на Факултету не могу
наставити лица са трогодишњим средњошколским образовањем.
Прелаз лица са других високошколских установа на Факултет, у погледу броја
расположивих места, одређен је акредитацијом студијских програма и дозволом за
рад.
Услови уписа и наставка студија на Факултету произилазе из резултата вредновања
претходно завршеног студијског програма (у даљем тексту: поднетог студијског
програма). Вредновање поднетих студијских програма врши Комисија.
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Лице из члана 7. подноси молбу за наставак студија на Факултету, на шалтерима
Студентске службе, током септембра месеца текуће школске године.
Приликом подношења молбе, лице подноси наставни план студијског програма по
коме је похађао студије.
Лица имају право жалбе у року од осам дана од дана пријема Одлуке Комисије.
Жалба се подноси продекану за основне и мастер студије, путем Студентске
службе, који након консултовања руководиоца студијског програма, доноси одлуку
по жалби.
Статус лица које прелази са друге високошколске установе (буџетски или
самофинансирајући) биће утврђен након завршеног уписа свих студената
Факултета, с обзиром на број места одређен акредитацијом студијских програма,
дозволом за рад, односно конкурсом за текућу школску годину.
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.
Као доказ, лице треба да донесе потврду са матичног факултета да се не финансира
или се није финансирало из буџета.
Члан 10.
Лице са завршеним трогодишњим основним академским студијама у обиму од
минимум 180 ЕСПБ бодова може да конкурише за упис на:
Основне академске студије, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по следећим
условима:
•

ако је студијски програм одговарајући (из исте наставно-научне области),
након вредновања поднетог студијског програма, лице се уписује на трећу
или четврту годину основних академских студија, сходно Правилима уписа
и индивидуалном решењу.

•

ако је студијски програм неодговарајући, односно из друге наставно-научне
области, лице се упућује на упис прве године студија уз претходно
полагање пријемног испита. Током студија студенту могу бити признати
делови појединих положених предмета или испити у целини са претходно
завршеног студијског програма на основу одлуке предметних наставника, а
највише до 119 ЕСПБ бодова. Одлуку о признавању делова испита и испита
у целини оверава продекан за основне и мастер студије, на предлог
предметног наставника.
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Члан 11.
Лице са завршеним основним академским студијама у трајању од четири
године
Лице са завршеним основним академским студијама у трајању од четири године,
вреднованим са минимум 240 ЕСПБ бодова или лице које је завршило најмање
четворогодишње студије по прописима који су важили пре доношења Закона о
високом образовању (пре 2005. године) може да конкурише под истим условима,
као и лице које има диплому завршених основних академских студија стечену по
Закону о високом образовању, под условом да је та диплома вреднована са 240
ЕСПБ бодова.
Лице из става 1. овог члана може конкурисати за упис на мастер студије, које трају
годину дана и у обиму од минимум 60 ЕСПБ бодова, уколико је студијски програм
претходно завршених студија одговарајући, четворогодишњи и вреднован са
минимум 240 ЕСПБ бодова.
Члан 12.
Уколико је лице студије започело на другој високошколској установи, а жели да их
настави на Факултету, услови за наставак студија биће одређени резултатима
вредновања претходно положених испита.
Уколико је лице студије започело на другој високошколској установи, а жели да их
настави на Факултету, подноси захтев уз који прилаже: доказ о положеним
испитима и оствареним ЕСПБ бодовима, оверен наставни план студијског
програма по коме је студирало, уверење, односно диплому о стеченом високом
образовању и наставни план студијског програма – оверен од стране факултета,
уколико је лице завршило студије.
Услов за позитивно одлучивање по захтеву из става 1. овог члана је да лице има
претходно стечену диплому средњег образовања у четворогодишњем трајању.
Поднете захтеве разматра Комисија.
О испуњености услова за упис одлуку доноси декан, на предлог Комисије. У
одлуци се наводи стечени статус студента и обавезе студента у наставку студија.
Уколико је лице студије започело на другој високошколској установи, а наставља
их на Факултету, уписује се у статусу студента који се сам финансира, осим у
следећем случају: ако је на студијском програму остало слободних буџетских
места, а лице уписује наредну школску годину у складу са правилима уписа у
текућој школској години.
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Одлука по поднетим захтевима ће бити позитивна само ако Факултет располаже
просторним и другим потребним условима и уколико укупан број студената за ту
годину није попуњен.
Упис на други степен студија
Члан 13.
Упис у прву годину студија другог степена које реализује Факултет врши се у
складу са Статутом Универзитета, Статутом Факултета и условима дефинисаним
конкурсом за упис на одговарајући студијски програм за текућу школску годину.
Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је испунио услове
предвиђене конкурсом за упис студената на мастер академске студије и који је на
ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис на студијски
програм.
Упис на трећи степен студија
Члан 14.
Упис у прву годину студија трећег степена које реализује Факултет врши се у
складу са Статутом Универзитета, општим актима Универзитета, Статутом
Факултета, Правилима докторских студија и условима дефинисаним конкурсом за
упис на одговарајући студијски програм за текућу школску годину.
Право уписа на студије трећег степена стиче кандидат који је испунио услове
предвиђене конкурсом за упис студената на докторске академске студије и који је
на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис предметног
студијског програма.
Страни држављани
Члан 15.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако
међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није
другачије одређено.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм ако познаје језик на
којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.
Провера знања језика врши се на Универзитету у Новом Саду, Филозофском
факултету, у Центру за српски језик као страни.
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Страни држављанин може да конкурише за упис на студијски програм у случају
када поступак за признавање стране школске, односно високошколске исправе није
завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс. Кандидати наведени у овом
ставу морају до уписа да приложе решење о признавању иностране јавне исправе,
као услов за упис на студијски програм.
Школарина
Члан 16.
Студент у статусу самофинансирања плаћа школарину, на свим степенима студија,
према Одлуци о висини школарине, односно Трошковнику Факултета, који доноси
Савет Факултета.
Студенти свих степена студија, који плаћају школарину могу бити ослобођени
плаћања дела школарине, према одлуци Савета Факултета, односно Комисије коју
формира Савет Факултета. Студент подноси молбу за ослобађање плаћања дела
школарине којој прилаже доказе. Студент молбу подноси након уплате половине
школарине, а закључно са уписом летњег семестра текуће школске године.
Продужетак рока за завршетак студија
Члан 17.
Декан може студенту, на лични захтев, поднет пре стицања услова за губитак
статуса студента, продужити рок за завршетак студија за два семестра:
1.

2.

3.

ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и
обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању
које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено,
ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно
акредитовани студијски програм, на истом или вишем степену студија на
Факултету или на другој акредитованој високошколској установи у
земљи или иностранству,
ако студенту на дан истека рока када су се стекли услови за престанак
статуса студента, остаје неостварених највише 30 ЕСПБ бодова за
завршетак студија.

Поред услова из става 1. овог члана, општим актом Факултета могу се прописати и
други услови за продужење рока за завршетак студија.
Декан Факултета може и у другим случајевима, које оцени као оправдане, да
одобри продужење рока за завршетак студија.
Студенту на студијском програму трећег степена коме је одобрена израда
докторске дисертације и који је искористио право из става 1, 2. и 3. овог члана,
може се, на лични захтев, продужити рок за завршетак студија за годину дана, а
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изузетно још годину дана, уз писану сагласност и образложење ментора, о чему
одлуку доноси Наставно-научно веће Факултета.
Завршне одредбе
Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о упису на
студијске програме бр. 01-3776 од 2.10.2015. године, са изменама и допунама од
16.6.2016. године.
Члан 19.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници
Факултета.

Председник Наставно-научног већа
Проф. др Александар Грубор, декан, с.р.
Број: 01-2868
Суботица, 20.9.2018. године

Пречишћен текст је саставила Служба за опште и техничке послове, научни рад и
међународну сарадњу, а сагласност на исти дао Декан Факултета.

Проф. др Александар Грубор, декан, с.р.

9

