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О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

O УСЛОВИМА СТУДИРАЊА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА  

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

 

I. Кандидат који у школској 2021/2022. години упише прву годину основних струковних 

студија, може бити У РЕЖИМУ ФИНАНСИРАЊА ИЗ БУЏЕТА ИЛИ У РЕЖИМУ 

ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ (самофинансирање).   

 

 

II. Студент МОЖЕ БИТИ ФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА САМО ЈЕДАНПУТ НА ИСТОМ 

СТЕПЕНУ СТУДИЈА, односно студент не може два пута за исти степен студија 

користити право финансирања из буџета. 

 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само студијски 

програм на истом нивоу студија. 

 

 

III. Студент ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УПИСУЈЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ УЗАСТОПНО (упис 

наредне године студија или упис обнове исте године студија), јер неуписивањем школске 

године  ПРЕСТАЈЕ МУ СТАТУС СТУДЕНТА. 

 

Студент коме је престао статус студента због тога што није уписао школску годину може 

поднети захтев председнику Академије да му одобри упис и да поново стекне статус 

студента, уколико за то постоје оправдани разлози. 

 

 

IV. Студенти уписани на основне струковне студије до ступања на снагу новог Закона о 

високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017 од 29.09.2017.г.), у складу са 

одредбама чл. 82-88. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 

100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично 

тумачење, 68/15 и 87/16), МОГУ ДА ЗАВРШЕ СТУДИЈЕ ПО ЗАПОЧЕТОМ 

СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ, УСЛОВИМА И ПРАВИЛИМА СТУДИЈА, 

НАЈКАСНИЈЕ ДО ИСТЕКА РОКА КОЈИ СЕ ОДРЕЂУЈЕ У ДВОСТРУКОМ БРОЈУ 

ШКОЛСКИХ ГОДИНА ПОТРЕБНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА, РАЧУНАТО ОД ДАНА ПОЧЕТКА СТУДИРАЊА ТОГ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА (ШЕСТ ШКОЛСКИХ ГОДИНА).  

 

 

V. СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА СТУДИЈЕ НА ВИШОЈ ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ШКОЛИ  у 

периоду од школске 2002/2003. године до школске 2006/2007. године по старим 

неакредитованим смеровима МОГУ ЗАВРШИТИ ТЕ СТУДИЈЕ по започетом 

наставном плану и програму, условима и правилима студирања НАЈКАСНИЈЕ ДО 

КРАЈА ШКОЛСКЕ  2021/2022. године, односно до 30.09.2022. године. 

 



 

VI. Студент који упише основне струковне студије у школској години НАКОН СТУПАЊА 

НА СНАГУ новог  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017 

од 29.09.2017.г) може да заврши студије до истека рока који се одређује у ДВОСТРУКОМ 

БРОЈУ ШКОЛСКИХ ГОДИНА потребних за реализацију студијског програма,  а 

студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије 

по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте 

задржава статус студента до истека рока који се одређује у ТРОСТРУКОМ БРОЈУ 

ШКОЛСКИХ ГОДИНА потребних за реализацију студијског програма. 

 

 

VII. Ако студент на заврши студије у законском року ПРЕСТАЈЕ МУ СТАТУС СТУДЕНТА. 

 

СТУДЕНТ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ НИЈЕ ЗАВРШИО СТУДИЈЕ 

У ЗАКОНСКОМ РОКУ ЗБОГ ЧЕГА МУ ЈЕ ПРЕСТАО СТАТУС СТУДЕНТА, А ЖЕЛИ 

ДА НАСТАВИ СТУДИЈЕ МОРА СЕ ИСПИСАТИ, па поднети молбу за одобравање 

поновног стицања статуса студента и упис без полагања пријемног испита на студијски 

програм који се реализује у време поновног стицања статуса студента и може покренути 

поступак за признавање положених испита. 

 

Студент из претходног става  овог Обавештења плаћа накнаду трошкова за испис, упис, 

признавање положених испита као и сразмеран део школарине обрачунат према броју 

ЕСПБ бодова неположених испита у висини од 1.333,00 динара по ЕСПБ боду (20 EURA 

по ЕСПБ боду за стране држављане) и може се уплатити у највише четири месечне рате. 

 

 

VIII. СТУДЕНТ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ НЕ МОЖЕ ЗАВРШИТИ 

СТУДИЈЕ У ЗАКОНСКОМ РОКУ, може поднети молбу председнику Академије да му 

се одобри продужетак рока за завршетак студија, уколико:  

- му на дан истека рока за завршетак студија остаје највише 60 (шездесет) 
ЕСПБ бодова до завршетка студија,  

- је студент у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права 
и обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању које 
му је, с обзиром на околности могло бити одобрено; 

- је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно акредитовани 

студијски програм на истом или вишем степену студија у 

Академији или на другој акредитованој високошколској установи у земљи или 

иностранству; 
-  и у другим оправданим случајевима. 
 

 

IX. Студент који у ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ ОСТВАРИ 48 ЕСПБ БОДОВА ИМА 

ПРАВО ДА СЕ У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ  ГОДИНИ  ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА, 

АКО СЕ РАНГИРА У ОКВИРУ ПРОПИСАНЕ КВОТЕ УКУПНОГ БРОЈА 

СТУДЕНАТА који се финансирају из буџета по појединим студијским програмима. 

 

 

X. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у 

школској 2020/2021. години остварили 36 ЕСПБ бодова ИМАЈУ ПРАВО да се у наредној 

школској 2021/2022. години ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА. 

 

 

XI. Студент који у току школске године оствари мање од 48 ЕСПБ бодова, односно не 

оствари право да се у наредној школској години финансира из буџета, НАСТАВЉА 

СТУДИЈЕ У СТАТУСУ СТУДЕНТА КОЈИ СЕ САМ ФИНАНСИРА. 

 

 



XII. Студент  КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА, при упису одговарајуће године студија 

опредељује се за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 60 ЕСПБ 

бодова, осим ако му је до краја студијског програма  остало мање од 60 ЕСПБ бодова.  

 

Студент КОЈИ СЕ САМ ФИНАНСИРА, при упису одговарајуће године студија 

опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је 

потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског 

програма  остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 

 

Студент  КОЈИ СТУДИРА УЗ РАД, при упису одговарајуће године студија опредељује 

се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да 

оствари најмање 30 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма  остало 

мање од 30 ЕСПБ бодова. 

 

 

XIII. Студент који је у школској 2020/2021. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова 

потребно је да за упис на буџет у наредну годину студија (другу или трећу) поднесе 

попуњене Молбу и захтев за рангирање које заједно са обрасцима ШВ-20, пријавним 

листом и индексом предаје студентској служби до датума који буде објављен на огласној 

табли и шалтеру студентске службе. 

 

 

XIV. Студент који је у школској 2020/2021. години остварио мање од 48 ЕСПБ бодова  а 

оствари најмање 37 ЕСПБ бодова уписује школску 2021/2022. годину у режиму 

самофинансирања и у тој школској години има право да упише наредну годину студија 

(другу или трећу) и уписује онолико предмета из наредне године студија колико је 

потребно да оствари потребан број ЕСПБ бодова и студентској служби предаје попуњену 

Молбу заједно са обрасцима ШВ-20, пријавним листом, уплаћеном првом ратом 

школарине (оригинал уплатнице) и индексом до датума који буде објављен на огласној 

табли и шалтеру студентске службе. 

 

 

XV. Студент који је у школској 2020/2021. години остварио мање од 37 ЕСПБ бодова  уписује 

школску 2021/2022. годину и у тој школској години уписује поново исту годину студија, 

односно уписује неположене предмете, а студентској служби предаје попуњене обрасце 

ШВ-20, пријавни лист, уплаћену прву рату школарине (оригинал уплатнице) и индекс 

до датума који буде објављен на огласној табли и шалтеру студентске службе. 

 

 

XVI. Студент који у ПОСЛЕДЊОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА (ТРЕЋА ГОДИНА) има статус 

студента који се ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА, ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА СЕ  

ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА НАЈДУЖЕ ГОДИНУ ДАНА по истеку редовног трајања 

студија. 

 

 

XVII. Студент који је у режиму самофинансирања плаћа накнаду трошкове школарине. 

 

У случају да самофинансирајући студент у школској 2021/2022. години уписује први пут 

прву годину студија плаћа школарину у износу од 80.000,00 динара, односно за стране 

држављане износ од 1.200 ЕУР у динарској противредности обрачунатој по средњем 

курсу НБС на дан уплате.  

 

У случају да самофинансирајући студент у школској 2021/2022. години уписује први пут 

годину студија (осим прве године студија) и уписује неположене испите из претходне 

школске године тада плаћа износ школарине за годину студија (80.000,00 динара, 

односно динарсску противвредност од 1.200 ЕУР за стране држављане) увећан за 

сразмеран део школарине према броју ЕСПБ бодова неположених испита (1.333,00 



динара по ЕСПБ боду за домаће држављане, односно динарску противвредност од 20 

EUR по ЕСПБ боду за стране држављане). 

 

У случају да самофинансирајући студент у школској 2021/2022. години уписује поново 

исту годину студија, односно уписује неположене испите тада плаћа сразмеран део 

школарине обрачунат према броју ЕСПБ бодова неположених испита у висини од 

1.333,00 динара по ЕСПБ боду (20 EUR по ЕСПБ боду за стране држављане).  

 

 

Достављено:                                                                         Руководилац Одсека 

- огласна табла 

- студентска служба                                                                 Др Весна Павелкић, проф.с.с. 

- архива 
                                                                                                          


