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Наставно-научно веће Педагошког факултета у Ужицу, на основу чл. 161. Статута 
Педагошког факултета у Ужицу, у вези са чланом 97. став 3. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – 
аутентично тумачење, 11/21 и 67/21), на седници одржаној 27. 12. 2022. године, донело 
је 

 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА СТУДИЈА  

ПРВОГ СТЕПЕНА  

ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У УЖИЦУ 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређују се општи услови уписа на студијама првог степена 
Педагошког факултета у Ужицу. 

 
Члан 2. 

 
На одобрене, односно акредитоване студијске програме које Факултет организује, 

могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом, општим актом 
Универзитета, Статутом Факултета и овим Правилником. 

Страни држављанин може се уписати на студијске програме из става 1. овог члана 
под истим условима као и домаћи држављанин, у складу са Статутом Факултета. 

Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана стиче статус 
студента. 

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента 
који се сам финансира. 

 
 
1. СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 
 

Члан 3. 
 

Студије првог степена су основне академске студије, које се реализују у трајању 
од 4 године и имају 240 ЕСПБ бодова и основне струковне студије у трајању од 3 
године и имају 180 ЕСПБ бодова. 

Упис студената у прву годину студија врши се на основу конкурса који расписује 
Универзитет. 

Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове уписа, 
мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и 
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју 
плаћају студенти који се сами финансирају. 

Конкурс се објављује најкасније 4 месеца пре почетка школске године. 
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Рангирање и упис кандидата 
 

Члан 4. 
 

У прву годину студија првог степена има право да се упише лице са завршеном 
средњом школом свих врста у четворогодишњем трајању, односно лице са положеном 
општом, стручном или уметничком матуром, које положи пријемни испит на начин 
прописан чл. 45. Статута Факултета и заузме место на ранг листи у оквиру броја 
студената који Факултету одобри Влада за упис у прву годину студија. 

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи 
рангиран у оквиру броја студената из члана 99. Закона о високом образовању. 

 
 

Члан 5.  
 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија за 
студијски програм Учитељ и Васпитач пре полагања пријемног испита, подлеже 
провери говорних, музичких и физичких склоности и способности која је 
елиминаторног карактера. 

Кандидат за упис на студије првог степена студија полаже пријемни испит у 
складу са општим актом Факултета који се одржава у терминима које одреди надлежно 
министарство. 

Пријемни испит за упис на студијски програм Учитељ, односно Васпитач, 
обухвата тест из српског језика и књижевности и тест из опште културе и 
информисаности. 

Пријемни испит за кандидате који конкуришу за упис на основне академске 
студије студијски програм Педагогија састоји се из теста знања из педагогије и теста 
опште културе и информисаности. 

Пријемном испиту за кандидате који конкуришу на основне струковне студије на 
студијски програм Тренер у спорту претходи интервју комисије за пријемни испит, 
који има за циљ утврђивање конкретног спорта према коме сваки од кандидата има 
афинитете, као и искуство, односно временско трајање активног бављења спортом. 
Након интервјуа кандидати полажу пријемни испит који се састоји од теста општег 
знања о спорту и провере моторичких способности. 

Редослед кандидата за упис на студије првог степена основних академских 
студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и 
резултата постигнутог на пријемном испиту. 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо 
пријемног испита овом кандидату се вреднују резултати опште матуре у складу са 
општим актом Универзитета. 

Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске и докторске студије не 
полажу пријемни испит. Они се уписују по правилима регулисаним општим актом и 
конкурсом за упис на ове нивое студија. 

Учесник конкурса за упис има право приговора на регуларност конкурса, на 
регуларност пријемног испита, редослед кандидата за упис. 

О приговорима се решава у складу са Законом и Статутом Педагошког факултета 
у Ужицу.  

Странац се може уписати у прву годину основних академских студија и основних 
струковних студија под истим условима као и држављанин Србије уз плаћање 
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економске школарине у складу са чл. 46 Статута Педагошког факултета у Ужицу број 
260 од 20. 6. 2022. године (пречишћен текст). 
 

 
Члан 6. 

 
Учесник на конкурсу за упис на један од студијских програма има право да 

поднесе приговор Декану на редослед кандидата за упис у прву годину студија, у року 
од три дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе на огласној табли 
Факултета и интернет страници Факултета. 

По приговору учесника конкурса Декан доноси решење у року од три дана од дана 
пријема решења по жалби од стране декана Факултета. 

Кандидат има право да изјави жалбу Савету Факултета у року од три дана од дана 
њеног пријема. 

 
Члан 7. 

 
Лице које је у иностранству стекло средње образовање у четворогодишњем 

трајању, односно високо образовање, пре пријављивања на конкурс за упис у прву 
годину студија мора да нострификује сведочанство стечено у иностранству, односно 
диплому, за све нивое студија. 

 
Члан 8. 

 
Упис примљених кандидата врши се на основу исправа у оригиналу, одређених 

конкурсом. 
 
Правила студија 

Члан 9. 
 
Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену 

годину студирања. 

Студент је дужан да положи све обавезне и онај број изборних предмета који је 
прописан студијским програмом за одређену годину студија. 

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског 
програма. 

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је 
потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског 
програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, 
за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим 
ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат сразмерно броју 
ЕСПБ бодова према предметима за које се определио. 

Полагањем испита студент стиче одређен број ЕСПБ бодова у складу са 
студијским програмом. 

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске 
године, уписује исти предмет. 
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Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се 
определити за други изборни предмет. Студијским програмом може се условити 
опредељивање студента за одређени предмет претходно положеним испитима из 1 или 
више предмета утврђених студијских програмом. 

 
Члан 10. 

 
Студент је обавезан да похађа наставу и испуни предиспитне обавезе утврђене 

студијским програмом. 

Факултет може да организује студије уз рад за студенте који су запослени или 
који из другог разлога нису у могућности да редовно прате наставу. 

О оправданости разлога из става 2. претходног члана, на основу образложеног 
захтева студента, одлучује Декан Факултета. 

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова, има право да се 
и у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног 
броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са Законом. 

Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање 
од 48 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студента који сам финансира 
студије. 

Рангирање кандидата из става 4. овог члана обухвата студенте који се уписују на 
исту школску годину на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 
остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха. 

Право из става 4. овог члана студент остварује ако се рангира у оквиру укупног 
броја студената чије се студије финансирају из буџета. 

У случају да у октобарском истом испитном року више студената оствари право 
да се финансира из буџета, предност на прелазак на буџет у оквиру броја из става 7. 
овог члана има студент са постигнутом већом просечном оценом на испитима из 
предмета текуће године студијског програма. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има само један 
одобрен, односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија. 

 

Упис на вишу годину студија 
 

Члан 11. 
 

Упис се обавља подношењем уредно попуњеног индекса и ШВ обрасца. 

Упис је извршен када то потписом у индексу овери овлашћена особа. 

Упис студената у вишу годину студија врши се, по правилу, од 15. септембра до 1. 
октобра текуће године. 

 

Промена студијског програма 
 

Члан 12. 
 

Студент има право да промени студијски програм. 

Одобрена промена студијског програма уписује се у индекс. 

Промена студијског програма врши се на лични захтев, приликом уписа године. 
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Студент који промени студијски програм, поред предмета студијског програма на 
који прелази, уписује у истој школској години и разлику предмета студијског програма 
са кога прелази. 

Студент из става 3. овог члана, предиспитне обавезе из предмета који чине 
разлику, може испунити по посебном програму за извођење наставе који важи за 
самофинансирајуће студенте у радном односу, односно студенте који из оправданих 
разлога нису у могућности да редовно испуњавају наставне обавезе, у складу са 
одлуком Већа Факултета. 

 

Школска година 
Члан 13. 

 
Факултет организује и изводи студије у току школске године која почиње 1. 

октобра текуће, а завршава се 30. септембра наредне године. 

Настава у школској години остварује се у два семестра, зимском и летњем, у 
трајању од по 15 недеља. 

Трајање семестара и наставе по семестрима утврђује се Годишњим програмом 
рада који усваја Савет Факултета. 

 
 
Облици наставе 

Члан 14. 
 

Настава се изводи у облику предавања, практичне наставе, вежби, семинара, 
менторског рада, стручне праксе, семинарских радова, консултација и испита. 

Настава се изводи по распореду који се објављује на огласној табли Факултета 
најкасније 7 дана пре почетка наставе. 

 
 
Предавања 
 

Члан 15. 
 

Предавање је основни облик наставе којим наставник предаје градиво садржано у 
наставном програму. 

На почетку предавања наставник у сажетом облику упознаје студенте са Планом 
рада на наставном предмету и динамиком његовог остварења, изабраним начином рада 
на предавањима и вежбама и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

 
Вежбе 

Члан 16. 
 

Вежбе се састоје у појашњавању материје из уџбеника и са предавања, практичној 
примени стечених знања кроз обраду случајева из праксе, провери знања путем тестова, 
пропитивања или на други начин прилагођен природи предмета и величини групе. 
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Консултације 
 

Члан 17. 
 

Сврха консултација је да се студентима омогући разјашњење појединих делова 
градива и пружи потребна помоћ при изради семинарских и завршних радова. 

Време консултација наставника и сарадника, које траје најмање 2 сата недељно, 
објављује се на вратима њиховог кабинета и на сајту Факултета. 

 
Испити 
 

Члан 18. 
 

Испит је јединствен и полаже се писмено и усмено, односно практично. 

Провера знања врши се на начин предвиђен студијским програмом. 

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета 
најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години. Испит је јаван 
и полаже се пред предметним наставником или испитном комисијом. 

Резултати писменог дела испита објављују се на огласној табли и сајту Факултета, 
најкасније у року од пет дана од дана одржавања испита. 

Положени писмени део испита важи за три испитна рока у оквиру текуће школске 
године. 

Свим студентима се мора омогућити увид у писмени део испита. 

Ако је наставник писмени део испита оценио негативно, на захтев студента, дужан 
је да га упозна са недостацима. 

Изузетно, на захтев предметног наставника или студента, Декан Факултета може 
одлучити да се, у испитном року, писмени део испита полаже усмено испит или усмени 
део испита полаже писмено. 

Члан 19. 
 

Испит се полаже у седишту Факултета, односно у објектима наведеним у дозволи 
за рад. 

Факултет може организовати полагање испита ван седишта, ако се ради о испиту 
из предмета чији карактер то захтева. 

Испит је јаван. Јавност је обезбеђена истицањем времена и места полагања испита 
на огласној табли и сајту Факултета. 

Испит се полаже пред предметним наставником или испитном комисијом, у 
учионици Факултета. Забрањено је обављати испит у кабинетима. 

Студент полаже испит непосредно по окончавању наставе из тог предмета. 

Студент може бити ослобођен дела испита уколико је испунио за то студијским 
програмом предвиђене услове. 

 
Члан 20. 

 
Број испитних рокова је осам, а термине одржавања одређује наставно-научно 

веће Факултета. Последњи испитни рок за школску годину се завршава најкасније до 
10. октобра. 
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После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да испит 
полаже пред комисијом. 

 

Члан 21. 
 

Студент је дужан да пријави испит у терминима распореда за пријаву испита. 
 

Члан 22. 
 

Распоред испита, време и место одржавања објављује се пре пријаве испита. 

 

Оцењивање 
Члан 23. 

 
Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати 

током наставе и и изражава се поенима, а оцена утврђује на завршном испиту. 

Програмом рада на наставном предмету дефинишу се: образовни циљ, исходи 
образовања, садржај предмета, динамика извођења наставе по тематским целинама 
(датуми предавања тема), облици наставе, начин оцењивања, литература, подаци о 
наставницима и сарадницима на наставном предмету. 

Оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на 
испиту. 

Предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. 

Члан 24. 
 

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 
(одличан). 

При утврђивању укупне оцене студента на наставном предмету узима се у обзир 
оцена рада студента током наставе (вежбе, колоквијуми, тестови и др. облици наставе) 
и оцена знања студента показаног на завршном испиту. 

За студенте који из оправданих разлога не присуствују настави, оцена се састоји 
од знања показаног на завршном испиту. 

Укупна оцена студента на наставном предмету одређује се на основу укупног 
броја остварених поена током наставе и на завршном испиту, на следећи начин: 

– до 51 поена – оцена 5; 
– од 51 до 60 поена – оцена 6; 
– од 61 до 70 поена – оцена 7; 
– од 71 до 80 поена – оцена 8; 
– од 81 до 90 поена – оцена 9; 
– од 91 до 100 поена – оцена 10. 

Оцену на испиту даје наставник, односно испитна комисија. Оцена се уписује у 
индекс, записник о полагању испита, испитну пријаву и матичну књигу студената. 
Оцена 5 (пет) није прелазна и не уписује се у индекс и матичну књигу студената. 
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Приговор 
 

Члан 25. 
 

Студент има право да декану Факултета поднесе приговор на добијену оцену, ако 
сматра да испит није обављен у складу са законом и Статутом, у року од 36 часова од 
добијања оцене. 

Декан Факултета у року од 24 часа од добијања приговора разматра приговор и 
доноси одлуку по приговору. 

Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит пред 
Комисијом коју именује Декан, у року од три дана од дана пријема одлуке из става 3. 
овог члана. 

У случају да је испит полаган само писмено, испит се неће поновити, већ ће 
именована Комисија поново оценити исти писмени. 

На исти начин Комисија ће поступити и код испита који се полажу писмено и 
усмено, а поновиће се само усмени део испита. 

Одлука Комисије је коначна. 
 
Посебне могућности студирања 
 

Члан 26. 
 

Студенту се, на његов захтев, може дозволити да студира више студијских 
програма на истом нивоу студија. Овај студент може имати уписан само један 
студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета. 

Студент из става 1. овог члана, један од уписаних студијских програма може 
студирати по програму за извођење наставе који важи за самофинансирајуће студенте 
који су у радном односу, односно студенте који из оправданих разлога нису у 
могућности да редовно испуњавају наставне обавезе, односно студенте који су се 
изјаснили да студирају уз рад. 

 
Мировање права и обавеза студената 
 

Члан 27. 
 

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже 
болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења и 
дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота, посебне неге која траје 
дуже од дететове прве године живота, одржавања трудноће и у другим случајевима у 
складу са законом. Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог 
оплођења на њен захтев одобрава се мировање права и обавеза у складу са општим 
актом Факултета. 

Студент коме мирују права и обавезе има право да полаже испите из наставних 
предмета из којих је испунио предиспитне обавезе утврђене студијским програмом. 

Захтев, уз документацију која представља основ за мировање, мора се поднети у 
року од 30 дана од сазнања за околности које представљају основ за мировање, односно 
у најкраћем могућем року. 
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Признавање испита 
 

Члан 28. 
 

Студенту који је положио испит на другој високошколској установи, исти се 
признаје ако предмет из ког је испит положен по свом садржају, обиму и броју ЕСПБ 
бодова одговара предмету који је студент уписао. 

Признавање испита врши се на лични захтев студента. 

Ако предмет из којег је испит положен по свом садржају, обиму и броју бодова не 
одговара предмету који је студент уписао, наставник може захтевати да студент полаже 
испит у целини или да положи разлику. 

У случају из претходног става овог члана, наставник одлучује по предлогу 
надлежне Комисије. Оцена и број бодова формирају се на основу члана 24. овог 
Правилника. 

 
Губитак или оштећење индекса 
 

Члан 29. 
 

Ако студент изгуби или оштети индекс, дужан је да поднесе захтев за издавање 
новог индекса. 

Захтев, уз потврду о измиреним трошковима издавања новог индекса, подносе се 
студентској служби Факултета. 

У случају оштећења индекса, захтеву се прилаже и оштећени индекс. 

Факултет издаје нови индекс после проглашења оригинала неважећим у „Сл. 
гласнику РС“. 

На јавној исправи из става. 4. овог члана ставља се назнака да се ради о новој 
јавној исправи која је издата после проглашења оригинала јавне исправе неважећим. 

 
Права и обавезе студената 
 

Члан 30. 
 

Студент овог Факултета има права и обавезе утврђене Законом, општим актима 
Универзитета, Статутом Факултета и овим Правилником. 

Студент има право: 

1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 
2. на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на 

студије; 
3. на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом; 
4. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 
5. на повластице које произилазе из статуса студента; 
6. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 
7. на различитост и заштиту од дискриминације; 
8. да бира и буде изабран у студентски парламент и друге органе Факултета; 
9. на поштовање личности, достојанства, части и угледа. 
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Члан 31. 
 

Студент је дужан да: 

1. испуњава наставне и предиспитне обавезе; 
2. поштује опште акте Факултета; 
3. поштује права запослених и других студената Факултета; 
4. учествује у доношењу одлука у складу са законом. 

 
Члан 32. 

 
Студент има право на жалбу уколико Факултет прекрши неку од обавеза из става 

2. тачке 1–3. претходног члана овог Правилника. 

Жалба се подноси Декану Факултета у року од 8 дана од дана сазнања за повреду 
права. 

Декан Факултета одлучује по жалби у року од 15 дана од дана пријема жалбе. 

Одлука Декана по жалби је коначна. 
 
 
Престанак статуса студента 
 

Члан 33. 
 

Статус студента престаје у случају: 

1. завршетка студија; 
2. исписивања са студија; 
3. неуписивања школске године; 
4. када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у 
случају студија уз рад; 

5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија. 

Студент који студира уз рад, студент који је уписан на студије по афирмативној 
мери и студент који има статус врхунског спортисте, задржава статус студента до 
истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за 
реализацију студијског програма.  

Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија најдуже до 
годину дана. 

Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија из става 
1. тачка 4. овог члана, из разлога наведених за мировање права и обавеза студената. 

Студент коме је статус студента престао услед разлога из става 1. тачке 2. и 3. 
овог члана има право да настави започете студије у статусу студента који плаћа 
школарину и нема право на промену статуса. 

Наставак студија врши се на лични захтев студента. 
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Прелази студената 
Члан 34. 

 
Студент друге високошколске установе може наставити студије на овом 

Факултету. Прелазак студента врши се на лични захтев, у року прописаном за упис 
године. 

Уз захтев студент прилаже индекс, уверење о положеним испитима и потврду о 
испису. 

Декан доноси одлуку о формирању Комисије за признавање испита положених на 
другој високошколској установи ако њихови студијски програми одговарају наставним 
програмима предмета овог Факултета. Студент се уписује у статус самофинансирања. 

 
Члан 35. 

 
Студенти других високошколских установа, као и лица која су завршила студије 

на другој високошколској установи, могу се уписати на Програм педагошко-
психолошко-методичког образовања наставника за стицање најмање 36 ЕСПБ бодова и 
Програм образовања учитеља за извођење наставе из информатике и рачунарства, на 
овом Факултету, уз накнаду трошкова. Услови за упис регулишу се конкурсом. 

Пријава за упис подноси се Студентској служби Факултета. 

Студенту из става 1. овог члана издаје се уверење о положеним испитима. 
 
Завршетак студија 
 

Члан 36. 
 

Студије се завршавају полагањем свих испита предвиђених студијским 
програмом, ако студијским програмом није предвиђена обавеза израде завршног рада. 

По завршетку студија, студенту се издаје диплома, као и додатак дипломи који 
садржи податке о носиоцу квалификације, нивоу квалификације, садржају студијског 
програма и постигнутим резултатима, податке о намени квалификације и додатне 
информације. 

Диплома и додатак дипломи су јавне исправе које потписују Ректор Универзитета 
и Декан Факултета. 

 
Праћење квалитета наставе 
 

Члан 37. 
 

Студент има право да се изјашњава о квалитету наставе и рада наставника и 
сарадника. 

Евалуацију студија Факултет спроводи путем анкете или на други примерен 
начин. 

Студентска евалуација обухвата анкетирање студената о редовности извођења 
наставе, радној комуникацији са наставницима, могућностима утицаја студената на 
структуру студијског програма, методологији извођења наставе, радном оптерећењу 
студената, испитима и о другим питањима од значаја за остваривање права и заштиту 
интереса студената. 






