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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ 
 

ИНЖЕЊЕРСТВО ИНОВАЦИЈА 
 

 

На студијски програм Инжењерство иновација може се уписати 25 самофинасирајућих  студената: 

Студијски програм буџет 
самофин-
ансирање 

укупно 
школарина 

домаћи странци 

Инжењерство иновација 0  25 25 100.000 3.000 € 

 

НАПОМЕНА: Програм је финансиран од стране Европске Уније у оквиру TEMPUS пројекта 
Mastering Innovation in Serbia Through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-
Graduate Curricula in Innovation Management - MAIN чији је циљ да се кроз образовање ојача 
иновативни капацитет у Србији. 
 
Сви студенти који упишу овај студијски програм су ослобођени плаћања трошкова 
школарине.   
 

 
2. За упис на мастер академске студије студијски програма Инжењерство иновација, могу 
конкурисати лица са завршеним одговарајућим основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године и које вреде најмање 240 ЕСПБ. 
 

Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије студијски програма 

Инжењерство иновација се пријављују на конкурс. Приликом конкурисања за упис на мастер 
академске студије формира се Комисија за упис која врши вредновање студијског програма 
основних академских студија.  
 
На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм 
одговарајући или не тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски 
програм мастер академских студија.  
 
3.   Након утврђивања коначног броја кандидата којима је одређено да су претходно 
завршене студије, одговарајуће за упис на мастер академске студије (вредноване са 
најмање 4 године и које вреде најмање 240 ЕСПБ) Руководилац студијског програма у 
сагласности са Продеканом за наставу доноси одлуку о потреби полагања пријемног 
испита.  

Пријемни испит (уколико буде организован) ће се полагати у просторијама Факултета, 
према распореду који ће бити објављен на огласној табли Факултета и интернет презентацији 
Факултета. 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити највише 100 поена и то по основу 
просечне оцене на основним академским студијама (16-40) поена и по основу резултата 
постигнутог на пријемном испиту (максимум 60 поена). 

Кандидат је положио пријемни испит ако освоји минимум 14 поена.  

Кандидат који не положи пријемни испит не може се уписати на дати студијски програм. 
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Кандидат се 
може пријавити само на један студијски програм, 
 
 
 
 
 

 



4.  Уписни рок: 
 

 

1. Пријављивање кандидата: 

Пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије студијски програма Инжењерство 
иновација могу поднети: 

 

1.1 Студенти ФТН-а који су завршили одговарајући студијски програм основних академских 
студија, или су у фази завршетка (студијски програм се не вреднује). 

1.2 Студенти ФТН-а који су завршили неодговарајући студијски програм или модул  основних 
академских студија, или су у фази завршетка основних академских студија (студијски 
програм се вреднује). 

1.3 Студенти који су основне академске студија завршили, или су фази завршетка ван ФТН-а. 
(студијски програм се вреднује). 
 

Кандидати из тачке 1.3 подносе захтев за вредновање претходно завршених основних 
академских студија, заједно са одговарајућим планом и програмом студија. Кандидати из тачке 1.2. 
подносе само захтев. 
 
Пријављивање свих кандидата за упис на мастер академске студије као и  подношење захтева за 
вредновање студијског програма вршиће се у термину од 12. до 20. септембра 2016. године у 
студентској служби Факултета.  
Комисија за вредновање ће објавити резултате вредновања до 28. септембра 2016. Након тога, 
кандидати имају право жалбе на извршено вредновање до 29. септембра до 14 сати. Коначна 
листа вредновања биће објавњена до 30. септембра 2016. 

 
2  Поступак вредновања студијског програма основних академских студија 

Приликом уписа мастер академских студија формира се Комисија за упис и Комисија за 
вредновање студијских програма основних академских студија.  

На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм  
одроварајући  или не тј. да ли кандидат конкурише за упис на мастер академске студије.  

 

 
4.а  Први уписни рок: 

− Пријемни испит (ако се организује) 03.10.2016. год. од 9:00 до 12:00 сати 

− Прелиминарна ранг листа 04.10.2016. год. до 12:00 сати 

− Примедбе на прелиминарну ранг листу  05.10.2016. год. до 12:00 сати 

− Коначна ранг листа 05.10.2016. год. до 22 сата 

− Упис примљених кандидата 06.10. и  07.10.2016.  год. од 9-13 сати 
 

У првом уписном року уписују се кандидати чији студијски програм се не вреднује као и 
кандидати којима у поступку вредновања није одређена разлика предмета односно ЕСПБ.    

 

4.b  Други  уписни рок:    
− Пријемни испит (ако се организује)  31.10.2016. год.  до 9:00 до 12:00 сати 

− Прелиминарна ранг листа 31.10.2016. год. до 20:00 сати 

− Примедбе на прелиминарну ранг листу   01.11.2016. год. до 12:00 сати 

− Коначна ранг листа 01.11.2016. год.  до 22:00 сата 

− Упис примљених кандидата 02.11 до  04.11..2016. год. од 09-13 сати 
 

У другом уписном року уписују се кандидати који нису уписани у првом уписном року и 
кандидати којима је у поступку вредновања одређена разлика предмета односно ЕСПБ .    

 
 

5.      Потребна документа: 
  5.а  Документа за пријављивање на конкурс: 

� Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету). 
� Уверење о завршеним основним академским студијама  
� Уверење о положеним испитима 
� Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте 
� Наставни План и програм  (студијски програм), завршених основних академских студија, 

(за студенте чији се студијски програм вреднује, тачка 1.3) 
� Доказ о уплати трошкова за организовање евентуалног пријемног испита (оргинал 

уплатница) 
� Доказ о уплати вредновања студијског програма (наставног плана и програма) (оригинал 

уплатница) у износу од 10.000 динара 
� Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс  и организовања пријемног испита 

 

С обзиром да се подносе оргинална документа на увид фотокопије не морају бити оверене. 

 



5.b  Документа за упис: 
� Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: индекс; два уверења о студирању, а  добија се на 

дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа,  на Факултету). 
� Оригинална документа (уверење о положеним испитима и диплома) 
� Диплома о завршном – матурском испиту (копија). 
� Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm 
� Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница) у износу од 6.500 динара. 
� Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница). 

 
 
 

5. Новчане накнаде 
 
 

Трошкови пријаве на конкурс  и организовања пријемног испита: .......3000,00 дин. 

      Трошкови уписа:                                                        6.500,00 дин. 
-  упис:..................................................................................................   6.000,00 дин. 
-  активности студентског  парламента: ............................................     500,00 дин. 
 

 

7. Остваривање права на упис /рангирање 
 

За студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем поена 
стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.  
 

Право уписа на мастер академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру 
броја студената предвиђених за упис на студијски програм. 
 
Приликом рангирања студената за упис на студијски програм мастер академских студија 
Инжењерство иновација (без обзира да ли се полаже или не полаже пријемни испит) сачињавају 
се две ранг листе кандидата: 

1. Ранг листа кандидата којима у поступку вредновања нису утврђене обавезе полагања 
разлике испита; 

2. Ранг листа кандидата којима су поступком вредновања претходно завршених студија, 
утврђене обавезе полагања разлике испита. 

Рангирање врши се на основу показатеља успешности 
u
P који се изражава у поенима на два 

децимална места који је дефинисан Правилником о упису студената на студијске програме. 
 

Приликом уписа студената на мастер академске студије на Факултет техничких наука, најпре се 
уписују студенти по првој ранг листи. Ако је преостало слободних места, након завршетка 
последњег уписног рока, уписују се студенти према рангу са друге листе.  

 
 

   
8. Начин и рокови за подношење приговора 
 

Учесник конкурса путем  електронског сервиса на Web апликацији Факултета може поднети 
приговор.  
 

Приговор се подноси: 

- На резултате вредновања студијских програма предходно завршених основних студија до 
29.09.2016 године до 13:00 сати 

 
Први уписни рок 

- На Прелиминарну листу за упис на прву годину мастер академских студија и то 24 сата 
након изласка прелиминарне ранг листе,  до  05. 10 2016. год. 

- Приговор на редослед кандидата за упис у прву годину студија подноси се 24 сата након 
изласка коначне ранг листе, у времену од 08-12 сати у Студентској служби. 

- По  приговору учесника конкурса декан, доноси решење у року од 24 сата од дана пријема 
приговора. 

 
Други  уписни рок 

- На Прелиминарну листу за упис на прву годину мастер академских студија и то 24 сата 
након изласка прелиминарне ранг листе,  до 01. 11 2016. год. 

- Приговор на редослед кандидата за упис у прву годину студија подноси се 24 сата након 
изласка коначне ранг листе, у времену од 08-12 сати у Студентској служби. 

- По приговору учесника конкурса декан, доноси решење у року од 24 сата од дана пријема 
приговора. 



 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО 
ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА 
СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА, ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО 
ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ. 

 
 
9. Упис страних држављана 
   

На прву годину мастер студија Факултета могу се уписати под истим условима и страни  
држављани. Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе 
нострификоване дипломе о завршеним основним академским студијама. 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним 
споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено. 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању 
српског језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета односно о познавању 
језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран. 
Страни држављанин и држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, 
може условно да  се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране 
школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У 
случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не 
даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис 
није ни извршен.     

 
 
 
 
 
 
 
 

Декан 
 

                                                                                                                   Проф. др Раде Дорословачки 




