
УНИВЕРЗИТЕТ У 1<.РАГУЈ ЕВЦУ 

Фа1<ултет инжењерских нау1<а 

Број : 01 -1 / 2900-3 
23.09.2021 . године 
1<.рагујевац 

Наставно-научно веће Фа1<ултета инжењерских нау1<а у 1<.рагујевцу на својој седни ци од 

23.09.2021. године на основу члана 1 73 . Статута Факултета инжењерских нау1<а у 

1<.рагујевцу (број 01-1 / 932 од 01 .04.2021 . године - пречишћен текст), донело је 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА УПИСА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА Wl<.OЛC l<E 2021 /2022. ГОДИ Н Е ЗА 

СТУДЕНТЕ ДО l<.ТОРС l<.ИХ Аl<.АДЕМС l<ИХ СТУДИЈА 

Студент прве године докторс1<и х академс1<и х студија може уписати другу годину 

студија као студент 1<оји се финанси ра из буџета у1<олико је у ш1<олској 2020/2021. 
години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова , а 1<ао студент кој и се сам финансира 

уколико је остварио најмање 37 ЕС ПБ бодова . 

11 Студент друге године докторских а 1<адемски х студија може уписати трећу годину 
студија 1<ао студент који се финансира из буџета у1<олико је остварио укупно најмање 

96 ЕСПБ бодова а као студент 1<оји се сам финансира уколи1<0 ј е остварио укупно 
најмање 74 ЕСПБ бодова . 

111 Студент који није сте1<ао услов за упис наредне године, може обновити годину у 

статусу самофинансирајућег студента и при обнови године је дужан да поступи по 
Одлуци о ви сини школарине и накнада за услуге Фа1<ултета инжењерс1<их наука. 

IV Студенти треће године докторс1<их академских студ ија , коју су пријавил и тему 
до 1порс1<е дисертације , пр или1<ом обнове године плаћају на1< н аду за обнову годин е 

према Одлуци о висини школарине и накнада за услуге Фа1<ултета инжењерс1<и х 
наука . 

V Студенти треће године до1порс1< и х академских студија , коју нису пријавили тему 

до 1порс1<е дисертације , приликом обнове године плаћају на1<наду за обнову годин е и 

накнаду за пренос ЕСПБ по пренетом боду из прве и друге године према Одлуци о 

висини школарине и накнада за услуге Факултета инжењерс1<их наука . 

VI Студент уписује наредну годину или обнавља упис у исту годину студија најкасније до 

29. октобра 2021 . године према утврђеним условима уписа . 

Vll Студент се не може уписати у школску 202 1/2022 . годину после 29. октобра 2021 . 
године и у1<0лико није извршио упи с наредне године губи статус студента у складу са 

чланом 109 тач1<а 3 Закона о висо 1<ом образовању ("Сл . гласн и~< РС ", бр. 88/2017, 
27 /2018 - др . закон , 73 /2018, 67 /2019, 6/2020 - др.за1<0ни , 11 /2021 - аутентично 

тумачење , 67 /2021 и 67 / 2021 - др. за1<он ). 

Vlll Студент који није регули сао своје обавезе у школској 2020/ 2021. години обавезан је 
да уплати све н еплаћене рате школарине, односно трошкове студија за обновљену 

годину . 

Достављено : 

- Продекану за на ста ву, 

- Продека ну за НИР, 

- Студеню<ој служби , 

- Архиви . 

ДЕl<АН Фf ~УЛТПА ИНЖЕЊЕРСl<. ИХ HAYl<A 

/ј}=~џL- иL 
Др Добрица Миловановић, редовни професор 


