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ON LINE ФОРМУЛАР  ПРИЈАВЕ  ЗА  ПРЕЛАЗАК  СА  ДРУГЕ 

ВИСОКОШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ 

 

 

(име, име једног родитеља, презиме) 

 

 

 

 

(назив високошколске установе на којој студирате или сте завршили студије) 

 

(година студија коју сте последњу уписали на другој високошколској установи) 

 

 Желим да упишем студијски програм Факултета: 

 

 

 

Адреса поште: 
 

 (улица и број) 

  

Контакт телефон: 

(место) 

e-mail адреса: 

 

 

 

 Уз пријаву прилажем: 

 

1.  Диплому о стеченом високом образовању 

2.  Додатак дипломи 

3.  Уверење о положеним испитима 

4.  Извод из матичне књиге рођених 

                   (заокружити број испред документа који прилажете) 

 

ЈМБГ:              



 2 

 

ПРЕЛАЗАК  НА  СТУДИЈЕ  ФАКУЛТЕТА  ПРИМЕЊЕНИХ  НАУКА  

СА  ДРУГЕ  ВИСОКОШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ 

 
 

А. Уколико сте већ студент факултета или високе школе, своје студије можете да 

наставите преласком на један од акредитованих студијских програма основних академских 

студија Факултета примењених наука: 
 

 

 

 

-  Друмски саобраћај,  

-  Пословна информатичка економија, 

-  Савремене технологије хране. 

  

 Б. Уколико сте дипломирали и завршили студије на факултетима или високим 

школама, можете да наставите школовање уписом на један од акредитованих студијских 

програма Факултета. Право на упис четврте године основних академских студија стичу 

сви студенти који су претходно стекли диплому из исте стручне области.  

 

 Уз Формулар пријаве за прелазак са друге високошколске установе, кандидат 

прилаже копију дипломе и додатка дипломи или уверење о положеним испитима 

(оригинална документација се прилаже на увид), извод из матичне књиге рођених, два 

обрасца ШВ - 20, индекс, две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и доказ о уплати прве рате 

школарине. 

 
 

 Oбразац Формулара пријаве за прелазак са друге високошколске установе се може 

купити на скриптарници Факултета или се може послати у електронкој форми на e-mail 

адресу info@fpn.rs.  

 

 Oбразац ON-LINE Формулара пријаве за прелазак са друге високошколске установе 

се налази на сајту Факултета www.fpn.rs. Уз ON-LINE Формулар пријаве за прелазак са 

друге високошколске установе, кандидат у електронској форми прилаже диплому и 

додатак дипломи или уверење о положеним испитима.  
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 У случају подношења ON-LINE Формулара пријаве за прелазак са друге 

високошколске установе, студент је у обавези да приликом уписа достави Факултету 

копије диплома и додатка дипломи или уверење о положеним испитима (оригинална 

документација се прилаже на увид), извод из матичне књиге рођених, два обрасца ШВ - 20, 

индекс, две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и доказ о уплати прве рате школарине. 

 

 

Процедура наставка студирања на Факултету 

 
На основу Формулара пријаве за прелазак са друге високошколске установе и 

документације коју сте приложили, Факултет доноси решење у коме се наводи на коју 

годину студија се уписујете и које испите треба да полажете до краја својих студија на 

Факултету. 

 

У складу са принципима Болоњске декларације о преносивости ЕСПБ бодова, врши 

се признавање ЕСПБ бодова, а не признавање испита за испит. 

 

Процедура наставка студирања се завршава у најкраћем могућем року - за један 

радни дан. 

 

Од дана када сте поднели Формулар пријаве за прелазак са друге високошколске 

установе, повратну информацију, односно решење добићете путем достављене e-mail 

адресе, најкасније у року од једног радног дана. Упис се може вршити истог дана, након 

добијања решења. 

 

Од тренутка уписа стичете сва права која има студент Факултета, а која се односе 

на похађање наставе, праксе и полагање испита. 

 

 

 

 

 


