На основу члана 123. став 5. и члана 127. став 2. Закона о високом образовању
(„Сл.гласник РС“ бр. 76/2005.), Критеријума за усклађивање назива стечених према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, датих од
стране Конференције универзитета Србије, бр. К-93/1 од 20.11.2006. године, и Статута
Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору, на
седници одржаној 27.05.2008. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА И СТИЦАЊУ ЗВАЊА
У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ НА
ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се одређују поступак и услови за остваривање права
на завршетак студија и усклађивање стручних и академских назива за лица која су их
стекла по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
са стручним, академским односно научним називима који се на Техничком факултету у
Бору (у даљем тексту: Технички факултет) стичу у складу са чланом 95. Закона о
високом образовању.
Члан 2.
Право из члана 1. овог Правилника лица остварују на лични захтев.
Лицу које је стекло један од стручних, академских односно научних назива по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које у
поступку остваривања права из члана 1. овог Правилника буде стекло један од
стручних или академских назива у складу са чланом 95. Закона о високом образовању,
Факултет ће издати нову диплому.
Нова диплома из става 2. овог члана може бити издата само ако раније стечену
диплому Факултет буде огласио неважећом.
Нова диплома има снагу оригиналне јавне исправе.
Право на подношење захтева из става 1. овог члана имају: лица која су један од
стручних академских или научних назива стекла на Техничком факултету, студенти
завршних година основних студија, апсолвенти, лица која су студије започела по
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању али
студије нису завршила, лица којима је апсолвентски стаж истекао и лица за чије је
усклађивање стручног назива одлуком Министарства надлежан Технички факултет.
Члан 3.
Студент из члана 2. став 5. овог Правилника уписује се на ону годину, односно
семестар студија за које у складу са правилима студија испуњава услове.
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Члан 4.
Захтев из члана 2. став 1. овог Правилника лице мора поднети најкасније 15 дана
пре уписа у семестар, односно годину студија преко Студентске службе Факултета.
Лице које има статус студента захтев из става 1. овог члана подноси на обрасцу
који се налази у Прилогу 1 и који је саставни део овог Правилника.
Лице које има статус апсолвента или му је тај статус истекао захтев из става 1.
овог члана подноси на обрасцу који се налази у Прилогу 2 и који је саставни део овог
Правилника.
Лице које је стекло диплому по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању захтев подноси на обрасцу који се налази у Прилогу 2 и
који је саставни део овог Правилника.
Члан 5.
У поступку по достављеном Захтеву, предлог одлуке доноси Комисија за
наставна питања (у даљем тексту: Комисија).
Приликом предаје Захтева студент предаје:
– уверење о положеним испитима,
– оверену копију дипломе или уверење о дипломирању,
– оверену копију додатка дипломи,
– лица која су стручни, академски или научни назив стекла на другој
високошколској установи прилажу и наставни план и програм.
Члан 6.
Након вредновања положених испита, Комисија у предлогу одлуке може да
констатује следеће:
– Број ЕСПБ бодова је довољан да би захтев био позитивно решен,
– Структура броја ЕСПБ бодова је одговарајућа,
– Студент је обавио/није обавио стручну праксу,
– Студенту се вреднују и делови испита који су положени, ако је предвиђено
парцијално полагање испита,
– Број ЕСПБ бодова није довољан да би захтев био позитивно решен, студент
мора да испуни одређене наставне обавезе да би испунио услов неопходан за
стицање стручног, академског односно, научног звања који је у захтеву студент
односно лице навело.
Комисија предлог одлуке доставља декану Факултета на обрасцу који се налази
у Прилогу 4. овог Правилника и чини његов саставни део.
Члан 7.
По захтеву из члана 2. став 1. овога Правилника одлуку доноси Декан факултета
у форми решења.
Решењем из става 1. овог члана утврђују се и година студија на којој студент
наставља школовање и са којим бројем бодова.
Решењу из става 1. овог члана прилаже се и предлог одлуке који је сачинила
Комисија и који садржи и податке о вредновању положених испита и осталих
активности са бројем бодова који се додељују појединим положеним испитима и
осталим активностима.
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Члан 8.
Након доношења решења из члана 7. овога Правилника студент који је захтев
поднео у току редовних студија приликом уписа у одговарајућу годину студија
задржава статус финансирања студија који је имао у тренутку подношења захтева.
Студент сноси сам трошкове који произађу из постављеног захтева.
Лице које је једно од стручних, академских или научних звања стекло пре
ступања на снагу Закона о високом образовању или лице коме је истекао апсолвентски
стаж, уписује се у одговарајућу годину студија у статусу студента који се сам
финансира.
Трошкове који произилазе из самог захтева, а односе се на обавезе које нису део
редовних студија лица, односно студенти сносе у складу са важећим Ценовником
Техничког факултета.
Члан 9.
Вредновање наставног плана и програма по коме је студент студирао врши се
тако да свака школска година вреди најмање 60 ЕСПБ бодова односно сваки семестар
вреди најмање 30 ЕСПБ бодова.
Обављена стручна пракса вреднује се са 3-6 ЕСПБ бодова у зависности од
дужине трајања и обима стручне праксе.
Члан 10.
Завршни рад (bachelor), дипломски рад (мастер) и докторска дисертација
вреднује се укупним бројем бодова од којих се један део додељује за израду и одбрану
самог рада а други за теоријске припреме из одговарајућих научних области.
Број бодова који се стиче израдом и одбраном завршног, дипломског односно
докторског рада улази у укупан број бодова за завршетак одговарајућег нивоа студија.
Члан 11.
Уколико решење из члана 7. овог Правилника садржи и право лица на стицање
једног од стручних, академских односно научних звања из члана 95. Закона о високом
образовању, лицу се издаје диплома на начин прописан Законом о високом образовању.
Уз диплому обавезно се издаје додатак дипломи.
Члан 12.
Ако саставни део изреке решења из члана 7. овог Правилника чини и
признавање права на стицање одговарајућег стручног, академског или научног звања у
складу са чланом 95. Закона о високом образовању, студент, односно лице може
студије наставити по новим студијским програмима на начин одређен решењем.

II СТИЦАЊЕ СТРУЧНОГ НАЗИВА СА НАЗНАКОМ ЗВАЊА ПРВОГ СТЕПЕНА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Члан 13.
Завршене основне академске студије вреднују се са 180 – 240 ЕСПБ бодова у
зависности од дужине трајања студија, а сагласно члану 9. овог Правилника.
Члан 14.
Завршни рад (bachelor) вреднује се са најмање 4 ЕСПБ бода.
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Завршни рад подлеже правилима дефинисаним у Правилнику о студирању на
основним студијама на Техничком факултету.
Уколико се решењем из члана 7. овог Правилника студент обавезује на израду
завршног рада, тему завршног рада одређује Веће надлежне катедре.
Члан 15.
Лицу са завршеним вишим образовањем, односно лицу које је стекло диплому
првог степена високог образовања, биће у поступку вредновања након подношења
захтева, а пре уписа у одговарајући семестар студија, одређене додатне обавезе које
мора положити да би испунио услов за стицање стручног назива са назнаком првог
степена академских студија из одговарајуће области.

III СТИЦАЊЕ АКАДЕМСКОГ НАЗИВА СА НАЗНАКОМ ЗВАЊА ДРУГОГ
СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Члан 16.
Завршене дипломске академске студије вреднују се заједно са студијама првог
степена са укупно 300 бодова.
Члан 17.
Лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању у трајању од осам, односно девет семестара има
право да му буде извршено признавање положених испита и омогућен упис у девети,
односно десети семестар дипломских академских студија – мастер из одговарајуће
области.
Завршене основне студије из става 1. овог члана вредноваће се са 240 до 300
ЕСПБ бодова у зависности од дужине трајања студија.
Лице које у поступку вредновања стекне укупно 300 ЕСПБ бодова стиче
академски назив дипломирани са назнаком другог степена дипломских академских
студија из одговарајуће области-мастер.
Члан 18.
Лицу коме је истекао апсолвентски стаж и студену пете године студија или у
статусу апсолвента биће омогућено да стекне академски назив дипломирани са
назнаком другог степена дипломских академских студија из одговарајуће областимастер сходно општим одредбама овог Правилника.
Лицу из става 1. овог члана биће омогућен упис у одговарајући семестар у
зависности од броја бодова које је стекло.
Члан 19.
Током десетог семестра студија студент приступа изради дипломског рада
(мастер).
Циљ израде и одбране дипломског рада (мастер) је да студент покаже
самосталан и креативан приступ у примени стечених практичних и теоријских знања из
одговарајуће области у пракси.
Дипломски рад (мастер) мора да задовољи следеће критеријуме кумулативно: да
садржи проширење знања стечених током студија примењено на решавање конкретног
проблема, да садржи преглед стања истраживања у предметној области на основу
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примарних извора (часописи, монографије и зборници радова са међународних
конференција) и да Комисија за оцену и одбрану дипломског рада (мастер) буде
сачињена од најмање три наставника.
Дипломски рад (мастер) вреднује се са 22 ЕСПБ бода од чега се 12 ЕСПБ бодова
додељује за израду и одбрану самог дипломског рада а 10 ЕСПБ бодова за теоријске
припреме из одговарајућих научних области.
Дипломски рад (мастер) оцењује се оценом од 5 (пет) до 10 (десет).
Раније урађен и одбрањен дипломски рад вреднује се на основу процене
Комисије за наставна питања.

IV СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ НАЗИВА СА НАЗНАКОМ ЗВАЊА ТРЕЋЕГ
СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Члан 20.
Докторске академске студије вреднују се са 180 бодова.
Члан 21.
Право уписа на докторске академске студије имају:
– лица која су стекла назив магистра наука из одговарајуће области у складу са
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;
– лица уписана на магистарске студије по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању;
– лица која су стекла назив дипломирани са назнаком звања другог степена
дипломских академских студија из одговарајуће области – мастер.
Члан 22.
Лицима која су стекла назив магистра наука по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању биће извршено признавање и
вредновање положених испита и осталих активности у којима је лице током студија
првог, другог, односно трећег степена студија узимало учешће.
Члан 23.
Докторска дисертација вреднује се са 105 бодова од чега се 75 бодова додељује
за израду и одбрану саме докторске дисертације а 30 бодова за теоријске припреме из
одговарајућих научних области.
Теоријске припреме из одговарајуће области оцењују се оценом од 5 (пет) до 10
(десет). Ова оцена улази у просек завршених докторских студија.
Члан 24.
Израда докторске дисертације је обавезна.
Циљ израде докторске дисертације је да покаже да је студент потпуно овладао
стеченим теоријским знањима која је у могућности да, уз примену метода научноистраживачког рада, интерпретира на креативан и иновативан начин.
Члан 25.
Лицима која су уписала магистарске студије по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању, али их нису завршила, сваки положени испит
током магистарских студија вредноваће се са највише 15 бодова. У зависности од
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ПРИЛОГ 1.
Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Број: ____________
Бор, _____________ године

ЗАХТЕВ
ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА И СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ
Подносилац захтева ____________________________________________________ уписан као
(презиме, име једног родитеља, име)
студент _______ семестра школске 20___/20___. године на смеру за _____________________
_________________________________________ са статусом ____________________________
(буџет или самофинасирање)
подноси захтев за завршетак студија и стицање дипломе а) БЕЧЕЛОР, б) МАСТЕР
(заокружити предмет захтева)
по Закону о високом образовању.
Подаци о подносиоцу захтева:
ЈМБГ: _____________________, држављанство _______________________________________
Адреса сталног боравка ___________________________________________________________
(улица и број, град)
Телефон ______________________________, мобилни телефон _________________________
e-mail _________________________________
Број личне карте и место издавања __________________________________________________

Број индекса ____________________
Потпис _________________________
Прилози:
1. Уверење о положеним испитима
2. Признаница о извршеној уплати
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ПРИЛОГ 2.
Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Број: ____________
Бор, _____________ године

ЗАХТЕВ
ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА И СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ
Подносилац захтева ____________________________________________________ уписан као
(презиме, име једног родитеља, име)
апсолвент школске 20___/20___. године на смеру за ___________________________________
_________________________________________ са статусом ____________________________
(буџет или самофинасирање)
подноси захтев за завршетак студија и стицање дипломе а) БЕЧЕЛОР, б) МАСТЕР
(заокружити предмет захтева)
по Закону о високом образовању.
Подаци о подносиоцу захтева:
ЈМБГ: _____________________, држављанство _______________________________________
Адреса сталног боравка ___________________________________________________________
(улица и број, град)
Телефон ______________________________, мобилни телефон _________________________
e-mail _________________________________
Број личне карте и место издавања __________________________________________________

Број индекса ____________________
Потпис _________________________
Прилози:
1. Уверење о положеним испитима
2. Признаница о извршеној уплати
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ПРИЛОГ 3.
Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Број: ____________
Бор, _____________ године

ЗАХТЕВ
ЗА ЕКВИВАЛЕНЦИЈУ ДИПЛОМЕ И СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ
Подносилац захтева __________________________________________________ који је стекао
(презиме, име једног родитеља, име)
Диплому ________________________________________________________________________
(навести врсту дипломе)
Број дипломе __________ на Техничком факултету у Бору _______________________ године
на смеру за ______________________________________________________________________
подноси захтев за еквиваленцију дипломе и стицање дипломе а) БЕЧЕЛОР, б) МАСТЕР
(заокружити предмет захтева)
по Закону о високом образовању.
Подаци о подносиоцу захтева:
ЈМБГ: _____________________, држављанство _______________________________________
Адреса сталног боравка ___________________________________________________________
(улица и број, град)
Телефон ______________________________, мобилни телефон _________________________
e-mail _________________________________
Број личне карте и место издавања __________________________________________________

Број индекса ____________________
Потпис _________________________
Прилози:
1.
2.
3.
4.

Уверење о положеним испитима
Признаница о извршеној уплати
Оверена фотокопија дипломе
Извод из матичне књиге рођених
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ПРИЛОГ 4.
Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Декану
Број: ____________
Бор, _____________ године
На основу захтева број ___________ од дана __________________ подносиоца захтева
________________________________ из ______________________, са адресе ______________
________________________________, бој досијеа ______________, предлажемо декану
Факултета да донесе следећу
ОДЛУКУ
О ВРЕДНОВАЊУ ПОЛОЖЕНИХ ИСПИТА И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ
Кандидат ______________________________________, број досијеа ___________
испуњава/не испуњава услове за стицање стручног, односно академског назива
________________________________________________.
Кандидат има право на упис у _________ годину студија.
Кандидат има право да годину студија из става 2. ове одлуке упише у статусу
студента који се сам финансира / финансира из буџета.
Све ванредне финансијске обавезе које произилазе из ове одлуке падају на терет
кандидата.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Кандидат _______________________________________ поднео је дана _____________
захтев за ________________________________________________________________________
Уз захтев кандидат је приложио: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Кандидат је основне студије започео школске ___________ године, а стручни,
односно академски назив __________________________________________________________
стекао је дана __________________________ одбранивши дипломски рад на Одсеку – смеру
________________________________________________________________________________
Техничког факултета у Бору.
Кандидат је студије похађао по наставном плану из __________ године. Током
основних/досадашњих студија остварио је просчну оцену ____________ .
Магистарске студије кандидат је уписао школске ______________ године на одсекусмеру ______________________________________________. Звање магистра наука стекао је
дана _______________ . Током магистарских студија кандидат је остварио просечну оцену
____________________ .
Решавајући по достављеном захтеву Комисија је извршила вредновање положених
испита и свих осталих активности кандидата и константовала следеће:
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За стицање стручног/академског назива ___________________________________________
1. Признају се следеће потребне испитне и остале обавезе
Назив предмета

Фонд часова

Оцена

Број ЕСПБ

1
2
3
4
...
Укупно
2. Утврђују се додатне обавезе које кандидат мора да испуни
Назив предмета
1
2
3
4
...
Укупно

Фонд часова

Оцена

Број ЕСПБ

Имајући у виду претходну анализу као и број бодова признат у поступку вредновања
Комисија предлаже декану да донесе одлуку сагласну изреком овог предлога.
У Бору, дана _______________ године
Достављено:
- Декану
- Студентској служби
- Продекану за наставу

Комисија за наставна питања
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
...
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