
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ОДСЕК КОМПЈУТЕРСКО-МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ 

 

Упис студената у школску 2021/2022. годину у статусу САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ 

СТУДЕНАТА на Основним струковним, Специјалистичким струковним и Мастер 

струковним студијама, ће се обављати од ПОНЕДЕЉКА 13.09.2021. год. до УТОРКА 

05.10.2021. год. у Студентској служби, Канцеларија број 9. 

 

Статус САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ СТУДЕНТА ће имати сваки студент који је у 

школској 2020/2021. години остварио највише 47 ЕСПБ. 

 

У школској 2021/2022. години студент ће уписати: 

1. ПРВУ ГОДИНУ студијског програма ако је укупан број остварених ЕСПБ из прве године 

студијског програма највише 36         ЕПСБ; 

2. ДРУГУ ГОДИНУ студијског програма ако је укупан број остварених ЕСПБ из прве 

године студијског програма најмање 37 ЕПСБ а највише 96 ЕСПБ и 

3. ТРЕЋУ ГОДИНУ студијског програма ако је укупан број остварених ЕСПБ из прве и 

друге године студијског програма најмање 97 ЕПСБ. 

Приликом уписа у школску 2021/2022. годину самофинансирајући студент себи додељује 

првенствено предмете из преходних школских година које није положио, а потом и предмете из 

наредне школске године студијског програма, тако да може да оствари најмање 37 ЕСПБ, чиме 

одређује школарину коју приликом уписа уплаћује (број бодова Х вредност бода ( вредност бода 

1.100,00 )).Уплата се може извршити у целости или у две рате, првих 30% приликом уписа, 

а преосталих 70% најкасније до 30.новембра. Студент уз остале о брасце који су потребни за 

упис прилаже и доказ о уплати на име школарине (уплатницу). 

 

 

 
 

 

Пример уплатнице 



 

 

Студент који се не упише у прописаном року може уписати школску годину накнадно, по 

Ценовнику, за упис после рока (Остале услуге/тачка 5), најкасније до краја октобра. Након 

тога, неуписивањем школске године губи се статус студента. 

 

 

Студент који сам финансира своје школовање, а рангирао се у оквиру коначне ранг листе, при 

упису мора да да изјаву да не жели да се упише по ранг листи за упис на буџет. 

 

 

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ УПИСАЛИ ТРЕЋУ 

ГОДИНУ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ ИЛИ ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР 

СТУДИЈА, А НИСУ ДИПЛОМИРАЛИ, СУ У ОБАВЕЗИ ДА УПИШУ НОВУ 2021/2022. 

ШКОЛСКУ ГОДИНУ, И У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ОСТАО САМО 

ЗАВРШНИ/СПЕЦИЈАЛИСТИКИ/МАСТЕР РАД! 

 

 

 

СТУДЕНТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА РС 

 

Упис студената у школску 2021/2022. годину у статусу ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА РС 

на Основним струковним студијама ће се обављати од СРЕДЕ 06.10. 2021. год.  до УТОРКА 

12.10.2021.год. у Студентској служби, Канцеларија број 9. 

 

Упис ће се обављати по коначној ранг листи кандидата, а према следећој динамици 

активности: 

28.09.2021. – Прелиминарна ранг листа. 

29.09.2021. – Првостепени приговор Руководиоцу Одсека.  

01.10.2021. – Коначна ранг листа. 

04.10.2021. – Другостепени приговор Председнику Академије.  

06.10.2021. – Почетак уписа. 

12.10.2021. – Крај уписа. 

 

Рангирање подразумева примену следећих (основних) критеријума: 

1. Година уписа на студијски програм ; 

2. Остварени ЕСПБ бодови у текућој школској години и 

3. Остварени успех /просечна оцена/ у текућој школској години. 

 

Статус СТУДЕНТА ФИНАНСИРАНОГ ИЗ БУЏЕТА РС ће имати сваки студент који је у 

школској 2020/2021. години остварио најмање 48 ЕСПБ. 

 

У школској 2021/2022. години студент ће уписати: 

1. ПРВУ ГОДИНУ студијског програма ако је укупан број остварених ЕСПБ из прве године 

студијског програма највише 36 ЕПСБ; 

2. ДРУГУ ГОДИНУ студијског програма ако је укупан број остварених ЕСПБ из прве године 

студијског програма најмање 37 ЕПСБ а највише 96 ЕСПБ и 

3. ТРЕЋУ ГОДИНУ студијског програма ако је укупан број остварених ЕСПБ из прве и 

друге године студијског програма најмање 97 ЕПСБ. 

 

Приликом уписа у школску 2021/2022. годину студент финансиран из буџета РС себи додељује 



КВОТЕ ЗА БУЏЕТСКО ФИНАНСИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА СТУДЕНТЕ 

УПИСАНЕ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

КВОТЕ ЗА БУЏЕТСКО ФИНАНСИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА СТУДЕНТЕ 

УПИСАНЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

првенствено предмете из преходних школских година које није положио, а потом и предмете из 

наредне школске године студијског програма, тако да може да оствари најмање 60 ЕСПБ.Уколико 

број ЕСПБ бодова прелази 60, плаћа школарину за број бодова више од 60. ( разлика бодова више 

од 60 Х вредност бода ( вредност бода 1.100,00)). 

 

Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, 

задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања 

студија. (Закон о високом образовању, чл.103 став 3.) 

 

Студент који сам финансира своје школовање, а рангирао се у оквиру коначне ранг листе, при 

упису мора да да изјаву да не жели да се упише по ранг листи за упис на буџет. 

Студент који паралелно студира на два студијска програма, при упису у наредну школску годину 

мора да се изјасни на ком студијском програму не жели да се финансира на терет буџета. 

По завршеном термину предвиђеном за упис буџетских студената вршиће се упис на терет 

буџета на преостала слободна места до попуне квоте а у складу са утврђеном коначном ранг 

листом. Уколико студент не изврши упис у предвиђеном периоду, губи могућност уписа на терет 

буџета, а на његово место ће бити уписан следећи студент који испуњава услов, а на коначној ранг 

листи се налази испод „црте“. 

 

Студент који се не упише у прописаном року може уписати школску годину накнадно, по 

Ценовнику, за упис после рока (Остале услуге/тачка 5), најкасније до краја октобра. Након 

тога, неуписивањем школске године губи се статус студента. 

 

КВОТЕ ЗА УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА 

Квоте су утврђене у складу са Законом о високом образовању члан 99., став 3. и 5. , Статутом 

Академије и  Правилником о студијама. 
 

 

 

 

Година 

студирања 

Компјутерски 

машински системи- 

КМС 

Индустријско 

инжењерство- ИНИ 

Енергетска 

ефикасност и 

чиста енергија-

ЕЕЧ 

II година 

студирања 

70 20 10 

III година 

студирања 

84 24 12 

 

 

 

 



 

 
 

Година 

студирања 

Компјутерски 

машински системи- 

КМС 

Индустријско 

инжењерство- ИНИ 

Енергетска 

ефикасност и 

чиста енергија- 

ЕЕЧ 

III година 

студирања 

72 48 12 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, 16.09.2021. године  

 

Студентска служба 


