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На основу члана 127. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр 76/2005) 
Статута Универзитета у Крагујевцу и Препоруке Конференције Универзитета Србије, 
Наставно научно веће Машинског факултета у Kрагујевцу на својој седници одржаној 
дана 14.06.2007. године донело је следећи: 

ПРАВИЛНИК О ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА И СТИЦАЊУ 
ЗВАЊА ПО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 

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 стичу у 
складу са чланом 95. Закона о високом образовању на Машинском факултету у 
Крагујевцу (у даљем тексту Факултет). 

Члан 2. 

Право из члана 1. овог Правилника лица остварују на лични захтев. 
Лицу које је стекло један од стручних, академских, односно научних звања по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које у 
поступку остваривања права из члана 1. овога Правилника буде стекло један од 
стручних или академских звања у складу са чланом 95. Закона о високом 
образовању, Факултет ће издати нову диплому. 
Нова диплома из става 2. овога 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 Машинском факултету у 
Крагујевцу, 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 звања надлежан Машински факултет 
у Крагујевцу. 

Члан 3. 

Студент из члана 2. став 4. овог Правилника уписује се на ону годину односно 
семестар студија за које у складу са правилима студија испуњава услове. 

Члан 4. 
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Студенти захтев из члана 2. став 1. овога Правилника морају поднети најкасније 15 
дана пре уписа у семестар, односно годину студија. 

Члан 5. 

У поступку по постављеном захтеву предлог одлуке доноси Наставна комисија (у 
даљем тексту Комисија). 
Приликом предаје Захтева студент предаје: 
- уверење о положеним испитима, 
- оверена копија 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. 

У предлогу одлуке Комисија може да констатује следеће: 
Број бодова је довољан да би захтев био позитивно решен, 
Структура броја 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 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 1. 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. 

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. 
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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 
Факултета. 

Члан 9. 

Вредновање наставног плана и програма по коме је студент студирао врши се тако 
да свака школска година вреди најмање 60 бодова односно сваки семестар вреди 
најмање 30 бодова. 
Обављена стручна пракса вреднује се са 3-6 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 СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 

II 1. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Члан 13. 

Студенту четврте или пете године основних студија односно лицу са завршеним 
вишим образовањем или стеченом дипломом првог степена високог образовања 
може бити признато право на стицање стручног назива са назнаком првог степена 
струковних студија из одговарајуће области уколико му у поступку вредновања буде 
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признато укупно 180 одговарајућих бодова од чега најмање 60 бодова из испитних и 
других активности из уже стручних предмета. 
Студенту односно лицу из става 1. овог члана биће омогућено стицање звања са 
назнаком првог степена струковних студија из одговарајуће области сходно општим 
одредбама овог Правилника. Ови студенти раде завршни рад који вреди 15 бодова 
од чега се 10 бодова додељује за израду и одбрану самог завршног рада а 5 бодова 
за теоријске припреме из одговарајућих научних области. 
Завршни рад подлеже правилима дефинисаним Правилнику о режиму студија на 
Машинском факултету. 
Израда завршног рада је обавезна. 

II 2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Члан 14. 

Завршене основне академске студије вреднују се 180 бодова у зависности од 
дужине трајања студија. 

Члан 15. 

Завршни рад (bachelor) вреднује се са најмање 6 бодова. 
Завршни рад подлеже правилима дефинисаним у Статуту Факултета и Правилнику о 
режиму студија на Машинском факултету. 

Члан 16. 

Лицу са завршеним вишим образовањем односно лицу које је стекло диплому првог 
степена високог образовања може бити признато најмање 120 бодова у зависности 
од броја бодова које је стекао у поступку вредновања. 
Лицу из става 1. овог члана биће 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 СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА 

III 1. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР 

Члан 17. 

Завршене дипломске академске студије вреднују се заједно са студијама првог 
степена са укупно 300 бодова. 

Члан 18. 

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 
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односно десети семестар дипломских академских студија – мастер из одговарајуће 
области. 
Завршене основне студије из става 1. овог члана вредноваће се са 240 до 300 
бодова у зависности од дужине трајања студија. 
Лице које у поступку вредновања стекне укупно 300 бодова стиче академско звање 
дипломирани инжењер са назнаком другог степена дипломских академских студија 
из одговарајуће области-мастер. 

Члан 19. 

Лицу коме је истекао апсолвентски стаж и студену пете године студија или у статусу 
апсолвента биће омогућено да стекне академско звање дипломирани инжењер са 
назнаком другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области-
мастер сходно општим одредбама овог Правилника. 
Лицу из става 1. овог члана и лицу из члана 13. овог Правилника биће омогућен упис 
у одговарајући семестар у зависности од броја бодова које је стекло. 

Члан 20. 

Током X семестра студија студент приступа изради дипломског рада (мастер). 
Дипломски рад (мастер) вреднује се са 30 бодова. 
Дипломски рад (мастер) оцењује се оценом од 5 (пет) до 10 (десет). 
Дипломски рад (мастер) подлеже правилима дефинисаним у Статуту Факултета и 
Правилнику о режиму студија на Машинском факултету. 
Раније урађен и одбрањен дипломски рад вреднује се на основу процене Комисије 
са 30 бодова. 

IV СТУДИЈЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА 

IV 1. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Члан 21. 

Докторске академске студије вреднују се са 180 бодова. 

Члан 22. 

Право уписа на докторске академске студије имају: 
лица која су стекла назив специјалисте из одговарајуће области у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
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 и 
лица која су стекла назив дипломирани инжењер са назнаком звања другог степена 
дипломских академских студија из одговарајуће области – мастер. 
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Члан 23. 

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 24. 

Докторска дисертација вреднује се са 90 бодова од чега се 60 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 25. 

Израда докторске дисертације је обавезна. 
Циљ израде докторске дисертације је да студент покаже да је потпуно овладао до 
сада познатим теоријским и  практичним знањима у области докторске дисертације и 
оствари одговарајући научни допринос у тој области кроз истраживања која су 
самостална, оригиналана, одговарајућег обима и значајна за развој научне мисли.  
Докторска дисертација подлеже правилима дефинисаним у Статуту Факултета и 
Правилнику о режиму студија на Машинском факултету. 

Члан 26. 

Лицима која су уписала специјалистичке студије по прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању али их нису завршила сваки 
положени испит током специјалистичких студија вредноваће се са највише 5 бодова. 
У зависности од броја бодова стечених у поступку вредновања основних и 
специјалистичких студија кандидат се уписује на одговарајући семестар докторских 
академских студија. 

Члан 27. 

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 5 бодова. У зависности од 
броја бодова стечених у поступку вредновања основних и магистарских студија 
кандидат се уписује на одговарајући семестар докторских академских студија. 
Одбрањена магистарска теза носи 45 бодова. 

Члан 28. 

Завршене основне и уписане магистарске студије односно завршене основне и 
магистарске студије вреднују се од 360 до 390 бодова. 
У поступку признавања испита и уписа на докторске академске студије примењују се 
опште одредбе овога Правилника. 
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llnaH 29. 

n1114111Ma KOja cy yn111ca11a ,D,OKTOpCKe CTY,D,II1je no nponii1CII1Ma KOjll1 cy Ba>KIIIJllll ,D,O CTYnal-ba 

Ha CHary 3aKOHa 0 BII1COKOM 06pa30Bal-by a11111 111X HII1CY 3aBpW111Jla CBaKII1 n0110>K9HII1 111Cnii1T 

TOKOM ,IJ,OKTOpCKII1X CTY,D,II1ja Bpe,D,HOBalie ce ca HajBIIIWe 5 60,D,OBa. Y 3aBII1CHOCTIII O,IJ, 6poja 

60,D,OBa CTe4eHII1X y noCTynKy Bpe,D,HOBal-ba OCHOBHII1X 111 ,IJ,OKTOpCKII1X CTY,D,IIIja KaH,D,111,D,aT Ce 

yn111cyje Ha O,D,fOBapajylill1 CeMeCTap ,IJ,OKTOpCKII1X aKa,D,eMCKII1X CTY,D,II1ja . 

0 ,D,6pal-beH np111CTynHII1 pa,D, HOCII1 30 60,D,OBa. 

llnaH 30. 

n1114a Koja cy 1113pa,D,y ,D,OKTopcKe Te3e 3ano4ena no npon111c111Ma KOjll1 cy ea>KII111111 ,D,O 

CTynal-ba Ha CHary 3aKOHa 0 BII1COKOM 06pa30Bal-by CMaTpafle ce CTY,D,eHTOM ,IJ,OKTOpCKIIIX 

aKa,D,eMCKII1X CTY,D,II1ja HaKOH WTO HacTaBHO-Hay4HO Belie ¢aKY11TeTa yCBOjlll no3111TIIIBHII1 

1113BeWTaj KOM111CII1je 3a 04eHy TeMe ,D,OKTOpCKe Te3e . 

Ha 111114a 1113 cTaea 1. oeor 41laHa np111Mel-b111ealie ce O,D,pe,D,6e 3aKoHa o BIIICKOM 

o6pa30Bal-by KOja ce O,IJ,HOCe Ha CTy,D,eHTe ,IJ,OKTOpCKII1X CTY,D,111ja . 

llnaH 31 . 

n1114a Koja cy npeMa npon111c111Ma KOjll1 cy ea>t<ll111111 ,D,O ,D,aHa CTynal-ba Ha cHary 3aKOHa o 

BII1COKOM 06pa30Bal-by CTeKJla aKa,D,eMCKO 3Bal-be Marii1CTpa TeXHIII4KII1X HayKa MOry CTeflll1 

aKa,D,eMCKII1 Ha3111B ,IJ,OKTOpa HayKa O,D,6paHOM ,IJ,OKTOpCKe ,IJ,II1CepTa4111je npeMa nponii1CIIIMa 

KOjll1 cy Ba>KII111111 ,IJ,O CTynal-ba Ha CHary OBOr 3aKOHa , HajKaCHII1je y pOKY O,IJ, Ce,D,aM fO,IJ,IIIHa O,D, 

,D,aHa cTynal-ba Ha cHary oeor 3aKoHa . 

llnaH 32. 

Qeaj npaBII111HII1K CTyna Ha CHary OCMOf ,D,aHa O,IJ, ,D,aHa ,IJ,OHOWel-ba . 

cpaKyn TeTa 

a 6a6111li l,· . y 
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Прилог 1 
Универзитет у Крагујевцу  
Машински факултет у Крагујевцу 
Декану Машинског факултета у Крагујевцу 
Број:     
Датум    
 
 
 
На основу захтева         рођеног/е     у  
     (Име и презиме) 
    , студента        у   , 
       (Назив школе) 
уписаног у   семестар   , ЈМБГ _______________________, држављанство 
___________________________________ 
 
Адреса сталног боравка ________________________________________________________,  
            (Улица и број, град) 
 
доносимо предлог одлуке о признавању/непризнавању и вредновању положених испита и 
завршног рада  
 
Именованом се признају следећи положени испити са следећом структуром бодова: 
 Предмет положен раније Предмет који се признаје  Број бодова 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
Именованом се признаје укупно      бодова и одобрава упис у    
семестар. 
(Опционо)Потребно је да именовани/а испуни следеће наставне обавезе да би стекао/ла 
стручно, академско звање    .: 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
Наставна комисија: 

 
 
 
Достављено: 
Декану, 
Служби за студентска питања досије именованог, 
Продекану за наставу, 
Архиви 

 
1. Члан Комисије 
 
2. Члан Комисије 
 
3. Члан Комисије 
 
4. Члан Комисије 
 
5. Члан Комисије 
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Прилог 2 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Дана __________.200__. 
 
 

З А Х Т Е В 

 
 
Подносилац захтева  _______________________________________________ уписан  као 

  (презиме, име оца, име) 
Студент ______ семестра школске 200__/200__ на смеру за ___________________________ 
 
усмерење __________________________________________________________________ 
 
са статусом ________________________________________ 
                (буџет или самофинансирање) 
 
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 
3. Извод из матичне књиге рођених 
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Прилог 3 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Дана __________.200__. 
 
 

З А Х Т Е В 

 
 
Подносилац захтева  _______________________________________________ уписан  као                         

  (презиме, име оца, име) 
апсолвент школске 200__/200__ на смеру за _____________________________________ 
 
 усмерење __________________________________________________________________ 
 
са статусом ________________________________________ 
                (буџет или самофинансирање) 
 
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: 

4. Уверење о положеним испитима  
5. Признаница о извршеној уплати 
6. Извод из матичне књиге рођених 
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Прилог 4 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Дана __________.200__. 
 
 

З А Х Т Е В 

 
 
Подносилац захтева  _______________________________________________  који је стекао                     

  (презиме, име оца, име) 
диплому _____________________________________________________________________  

(навести врсту дипломе) 
(број дипломе_________) на Машинском факултету у Крагујевцу, ___________ године 
 
на смеру за ___________________________________________________________________ 
 
усмерење _____________________________________________________________________ 
  
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: 

7. Оверена фотокопија дипломе 
8. Уверење о положеним испитима 
9. Признаница о извршеној уплати 
10. Извод из матичне књиге рођених 

 
 


