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 На основу члана 89а Статута Универзитета и члана 56. Статута 
Факултета, на седници Наставно научног већа Факултета одржаној 17.12.2014. 
године, донета је следећа 

 
 

О Д Л У К А 
о условима преласка студената других универзитета, односно других 

високошколских установа на Факултет организационих наука 
 
 

Члан 1. 
 

 На студијске програме основних академских студија Факултета може се 
без пријемног испита уписати студент другог универзитета, односно друге 
високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на 
студијском програму академских студија на другом универзитету, односно на 
другој високошколској установи. 
 

 Члан 2. 
 

 Да би се студенти са других универзитета, односно других 
високошколских установа, могли уписати на Факултет потребно је да им буде 
признато најмање 37 ЕСПБ бодова на Факултету. 
 Да би се студенти из става 1. овог члана могли уписати на Факултет, 
неопходан услов је да им буде признат испит из предмета „Математика 1“. 
 

Члан 3. 
  

Декан Факултета именује посебну комисију која разматра пријаве 
кандидата и даје предлог о признавању испита. 

Наставно научно веће Факултета одлучује о признавању испита. 
 

Члан 4. 
 

 Студент другог факултета, односно друге самосталне високошколске 
установе, не може се уписати на Факултет ако му је до окончања студијског 
програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање 
ЕСПБ бодова. 
 

Члан 5. 
 

 На Факултет може да се упише до 2% студената других универзитета, 
односно других високошколских установа, од укупног броја уписаних на прву 
годину основних академских студија на Факултету у школској години у којој се 
подноси захтев за упис на Факултет. 
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Члан 6. 
 
 Факултет прави ранг листу пријављених студената са других факултета, 
односно самосталних високошколских уставнова, према којој врши упис. 
 Ранг листа прави се по моделу за упис више године студија.  
 

Члан 7. 
 

 Право уписа на Факултет стиче студент другог универзитета, односно 
друге високошколске установе, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за прелазак, сходно члану 5. ове одлуке. 
  

Члан 8. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
  
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
 
 

Проф. др Милан Мартић 
 
Доставити: 

- Студентској служби 
- Секретару 
- Секретару органа управљања 
- Архиви  


