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OБАВЕШТЕЊЕ

О УСЛОВИМА И РОКОВИМА ЗА УПИС СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

1. УСЛОВИ ЗА УПИС У ДРУГУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У

ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

1.1. Услови за упис у другу годину основних струковних студија у статусу

студента чије ће се школовање финансирати из буџета у школској 2022/2023.

години

Студент може да упише другу годину основних струковних студија у статусу

студента чије ће се школовање финансирати из буџета у школској 2022/2023.

години, уколико су кумулативно испуњени следећи услови:

-студент је у школској 2021/2022. години полагањем испита остварио најмање 48

ЕСПБ бодова;

-студент се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају

из буџета у школској 2022/2023. години, на одређеном студијском програму.

Рангирањем се обухватају сви студенти који уписују другу годину студија на

одређеном студијском програму, а рангирање се врши полазећи од:

 броја ЕСПБ бодова остварених искључиво полагањем испита на ВИШЕР

(ЕСПБ бодови остварени признавањем испита са прве године се не

урачунавају у укупан број остварених бодова у првој години),

 укупних година студирања (трајања студија),

 успеха постигнутог у савлађивању студијског програма (просечна оцена),

1.2. Услов за упис у другу годину основних струковних студија у статусу студента

који ће се сам финансирати у школској 2022/2023. години

Услов за упис студента у другу годину основних струковних студија у статусу

студента који се сам финансира у школској 2022/2023. години, јесте да је студент

полагањем и/или признавањем испита са прве године студија остварио најмање

37 ЕСПБ бодова.

1.3. Обнова прве године

Студент који је полагањем и/или признавањем испита са прве године студија

остварио мање од 37 ЕСПБ бодова, у школској 2022/2023. години поново уписује

прву годину (обнавља прву годину).

2. УСЛОВИ ЗА УПИС У ТРЕЋУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У

ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

2.1. Услови за упис у трећу годину основних струковних студија у статусу студента

чије ће се школовање финансирати из буџета у школској 2022/2023. години

Студент може да упише трећу годину основних струковних студија у статусу

студента чије ће се школовање финансирати из буџета у школској 2022/2023.

години, уколико су кумулативно испуњени следећи услови:

-студент је у школској 2021/2022. години полагањем испита остварио најмање 48

ЕСПБ бодова;

-студент је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова полагањем и/или признавањем

испита са прве године студија (студентима који уписују трећу годину студија,

приликом рангирања за упис треће године студија у статусу студента чије ће се

школовање финансирати из буџета, у укупан број остварених ЕСПБ бодова

урачунавају се ЕСПБ бодови остварени полагањем и признавањем испита са прве
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године студија и само ЕСПБ бодови остварени полагањем испита са друге године

студија, односно, ЕСПБ бодови које носе признати испити са друге године студија

не урачунавају у укупан број остварених ЕСПБ бодова при рангирању за упис у

трећу годину студија у статусу студента чије ће се школовање финансирати из

буџета);

-студент се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају

из буџета у школској 2022/2023. години, на одређеном студијском програму.

Рангирањем се обухватају сви студенти који уписују трећу годину студија на

одређеном студијском програму, а рангирање се врши полазећи од:

 укупног броја ЕСПБ бодова, при чему се студентима који се рангирају за

упис у трећу годину студија у статусу студента чије ће се школовање

финансирати из буџета, у укупан број остварених ЕСПБ бодова

урачунавају ЕСПБ бодови остварени полагањем и признавањем испита

са прве године студија и само ЕСПБ бодови остварени полагањем испита

са друге године студија,

 укупних година студирања (трајања студија),

 успеха постигнутог у савлађивању студијског програма (просечна оцена).

2.2. Услов за упис у трећу годину основних струковних студија у статусу студента

који ће се сам финансирати у школској 2022/2023. години

Услов за упис студента у трећу годину основних струковних студија у статусу

студента који се сам финансира у школској 2022/2023. години, јесте да је студент

полагањем и/или признавањем испита са друге године студија остварио најмање

37 ЕСПБ бодова и да је полагањем и/или признавањем испита са прве године

студија остварио најмање 60 ЕСПБ бодова.

2.3. Обнова друге године

Студент који је полагањем и/или признавањем испита са друге године студија

остварио мање од 37 ЕСПБ бодова, у школској 2022/2023. години поново уписује

другу годину (обнавља другу годину). Уколико студент полагањем и/или

признавањем испита са прве године студија није остварио најмање 60 ЕСПБ

бодова, поново уписује другу годину (обнавља другу годину), без обзира на то

колико је ЕСПБ бодова остварио полагањем и/или признавањем испита са

друге године студија.

3. ОБНОВА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ УШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

3.1. Студент који је у школској 2021/2022. години био уписан у трећу годину основних

струковних студија, поново уписује (обнавља) трећу годину основних струковних

студија у школској 2022/2023. години.

3.2. Студент који је у школској 2021/2022. години био уписан у трећу годину основних

струковних студија, без обзира на број испита који му је преостао до завршетка

студија, укључујући и студента коме је до завршетка студија преостало само да

одбрани завршни рад, дужан је да изврши упис у школску 2022/2023. годину. У

супротном, престаје му статус студента због неуписивања школске године, према

одредби члана 109. став 1. тачка 3. Закона о високом образовању (“Статус

студента престаје у случају ...3) неуписивања школске године“).

4. ОБРАЧУНАВАЊЕ ЗАДУЖЕЊА ЗА ШКОЛАРИНУ ПРИЛИКОМ УПИСА У

ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

4.1. Студент основних струковних студија који у школској 2022/2023. години поново

уписује један или више предмета које је одслушао у претходним школским годинама

(у случају обнове године или преноса неположених испита из претходних година),
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плаћа сразмерни део школарине за те предмете, који се обрачунава по следећој

формули:

Сразмерни део школарине за поново уписане предмете = (125.000,00 динара / 60 *

број који представља збир ЕСПБ бодова које носе предмети који се поново уписују) –

20%.

Поновни упис Завршног рада као неположеног испита (приликом поновног уписа

треће године студија) се не наплаћује.

4.2. Студент основних струковних студија који уместо једног или више изборних

предмета које је бирао и одслушао у претходним школским годинама, а није положио

испите из тих предмета, изабере да у школској 2022/2023. години слуша и полаже

испите из другог/их изборних предмета, плаћа сразмерни део школарине за

новоизабране предмете у износу од 12.500,00 динара.

4.3 Школарина за 2022/2023. годину се обрачунава сразмерно броју ЕСПБ бодова

коју носе испити које је студент изабрао да слуша у школској 2022/2023. години, при

чему је:

-студент који се у школској 2022/2023. години први пут уписује у другу или трећу

годину студија у статусу самофинансирајућег студента, дужан да се, приликом

попуњавања изборне листе, определи за предмете са године студија коју уписује,

који у збиру носе најмање 37 ЕСПБ бодова.

-студент који се у школској 2022/2023. години упише другу или трећу годину

студија у статусу студента који се финансира из буџета, дужан да се, приликом

попуњавања изборне листе, определи за предмете са године коју уписује, који у

збиру носе најмање 60 ЕСПБ бодова. Уколико студент који се у школској

2022/2023. години упише другу или трећу годину студија у статусу студента који

се финансира из буџета изабере да слуша предмете из који у збиру носе више од 60

ЕСПБ бодова (додатни предмети), тај студент за предмете, односно ЕСПБ бодове

преко 60 ЕСПБ бодова плаћа школарину.

5. ВАЖНА НАПОМЕНА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВИ ПУТ УПИСАНЕ НА ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ, ОДНОСНО

СТУДЕНТЕ КОЈИМА ИСТИЧЕ ЗАКОНСКИ РОК ЗА ЗАВРШАВАЊЕ СТУДИЈА –

Студентима који су први пут уписани на основне струковне студије у школској

2016/2017. години, односно студентима који студирају шест школских година, законски

рок за завршетак основних струковних студија је 30. 09. 2022. године. Оваквим

студентима се може, на лични захтев, уколико постоје оправдани разлози,

продужити рок завршетка студија, у складу са Законом о високом образовању,

Статутом Школе и Правилником о основним струковним студијама. Захтев се

подноси Правној служби, на обрасцу “Молба Руководиоцу Одсека”.

6. Студенти који су уписани на студије применом програма афирмативних мера,

задржавају право да се у школској 2022/2023. години финансирају из буџета ако у

школској 2021/2022. години остваре најмање 36 ЕСПБ бодова.

7. ТЕРМИНИ ЗА УПИС И ОБНОВУ ГОДИНЕ

ВАЖНО: Студенти су дужни да најкасније до 30. 09. 2022. године, до 17 часова,

провере оцене које су им унете у записнике и да најкасније до тог рока изврше

рекламације на оцене из септембарског и октобарског испитног рока 2021/2022.

године. Рекламације се подносе предметним наставницима писаним путем, на

обрасцу “Молба Руководиоцу Одсека”.
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Прелиминарне ранг листе за упис студената у школску 2022/2023. годину биће

објављене 03. 10. 2022. године након 17 часова.

Коначне ранг листе за упис студената у школску 2022/2023. годину биће објављене

05. 10. 2021. године, након 17 часова.

Пријем докумената за упис студената који ће се у школској 2022/2023. години

финансирати из буџета, обавиће се 06. 10., 07. 10. 2022. године.

Пријем докумената за упис студената који обнављају годину и студената који се

сами финансирају у школској 2022/2023. трјаће од 10. 10. 2022. године до 28. 10.

2022. године.

ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА: Студенту који не изврши упис или обнову

године за школску 2022/2023. годину у наведеним роковима (од 06. 10. 2022. године

до 28. 10. 2022. године) престаје статус студента због неуписивања школске године,

према одредби члана 109. став 1. тачка 3. Закона о високом образовању (“Статус

студента престаје у случају ...3) неуписивања школске године“).

8. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

За упис су потребна следећа документа:

1. Индекс;

2. ШВ-20 образац (попуњава се online, преко студентског налога, а преузима

се од секретара студијског програма);

3. Попуњена изборна листа (попуњава се online, преко студентског налога, а

преузима се од секретара студијског програма. Изборна листа мора бити

потписана од стране руководиоца студијског програма). Изузетно,

студенти којима је до завршетка студија преостао само Завршни рад не

треба да попуњавају и доносе на упис изборну листу.

4. Доказ о уплати прве рате укупног задужења;

У Београду, 27.09.2022. године


