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Предлог упуства за спровођење уписа лица која имају статус 
студента академских студија 

 
 
 1. На основне струковне студије у школској 2018/19 години, може се 
уписати студент основних академских студија искључиво на лични захтев, 
најкасније до 30. септембра 2018. године.  
 

2. Лице које је, у моменту подношења захтева, изгубило статус студента не 
може стећи статус студента, применом овог упуства већ се на њега односе 
одредбе Статута и Правилника о упису. 
 
 3. Благовремен упис, сматра се и упис за који је захтев поднет најкасније 
до 30.09.2018. године. 
 
 4. Лице, поред захтева, у обавези је доставити и доказ о статусу на другој 
вискошколској установи академских студија и доказ о оствареном укупном броју 
ЕСПБ бодова. 
 
 5. Школа у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, доставља 
Департману примљен поднесак на основу ког Департман доноси „Одлуку о 
ослобађању обавезе прикупљања предиспитних бодова“ за сваки предмет који је 
студент положио током академских студија који могу бити еквивалентни 
предметима на студијском програму који се реализује на Школи, и предмета које 
је подносилац захтева дужан похађати током студија на Школи. 
 

6. Школа у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема захтева, доставља 
подносиоцу захтева Решење по захтеву. 

 
7. Лице из тачке 1. овог Упуства стиче статус студента прве године 

основних струковних студија, у статусу самофинансирајућег студента. 
 
8. Даном правоснажности Решења из тачке 6. овог Упуства, лице на које се 

Решење односи, дужно је да најкасније у року од три дана од дана 
правоснажности, обави све неопходне поступке и радње у циљу престанка 
статуса студента на високошколској установи на којој има статус студента у 
моменту подношења захтева. 



 
9. Поступак стицања статуса студента на Школи, лица на које се односи 

ово Упуство спроводи се у складу са законом, Статутом и актима Школе. 
 
10. Лице из тачке 1, овог Упуства, по стицању статуса студента Школе, 

може пријавити све испите за које је Департман донео Одлуку о ослобађању 
обавезе прикупљања предиспитних бодова у испитним роковима у складу са 
актима Школе, без обзира у којој је години студија се налазе поменути предмети, 
водећи рачуна о томе који су предмети у зимском а који у летњем семестру. 

 
11. Право и поступак уписа мастер струковних студија одређен је Чланом 

24. Правилника о упис студија Школе. 
 
12. Студент другог степена специјалистичких струковних студија, Школе 

може, пре губитка статуса студента у складу са законом, уписати другу годину 
струковних мастер студија на Школи у категорији самофинансирајућег студента, 
најкасније до 30.09.2018. године. 

 
13. Лица која су стекла звања другог степена специјалиситичких 

академских студија, могу стећи статус студента прве године мастер струковних 
студија по поступку и на начин прописан овим упуством који се примењује у 
поступку стицања статуса студента основних струковних студија. 

 
14. Лица која су стекла звања другог степена специјалиситичких 

струковних студија, могу стећи статус студента друге године мастер струковних 
студија по поступку и на начин прописаним актима Школе. 
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