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ПИБ: 111788062 
МБ:17922734 
Број: 01/20/2- 75/2021 
Датум:09.09.2021. године 
 
На основу чл.65 Закона о високом образовању образовању („Сл.гласник РС„ 
бр.88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др.закон, 11/2021- аутентично 
тумачење и 67/2021),  чл.98 ст.1 т.14  Статута Академије струковних студија Шабац 
пречишћен текст број: 01-02/2020 од 31.12.2020. године, чл.6 ст.3 Правилника о условима и 
поступку за упис студенатана Академији струковних студија Шабац бр. 01/20/1-02/2021 од 
17.02.2021. год.  Наставно- стручно веће Академије струковних студија Шабац,  дана 
09.09.2021. године, једногласно је  донело следећу:  

 
 

О Д Л У К У О 
 

 РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДАТНИ- ТРЕЋИ УПИСНИ  РОК ЗА УПИС 
СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСС У ШК.2021/2022. ГОД. 

 
 
Академија струковних студија Шабац расписује конкурс за додатни - трећи 
уписни рок за упис студената у прву годину ОСС у шк. 2021/2022. Години, за 
преостала слободна акредитована места на студијским програмима Академије- 
Одсека, након завршетка другог уписног рока,  у следећим терминима: 

1.  

Догађај Датум Време 

Пријављивање 
кандидата 

16., 17., 18., 20 и 21 
септембар 2021. 

9:00  до 14:00  
часова 

Пријемни испит 22. септембар 2021. од 9:00  часова 

Објављивање 
резултата конкурса 
(прелиминарне ранг 
листе) 

 

23. септембар 2021. до 14 :00 часова 

Објављивање 
коначне ранг листе  

24. септембар 2021. 12:00  часова 

Упис примљених 
кандидата  

25., 27. и 28. септембар 
2021. 

од 9:00  до 14:00  
часова 

 
2. Број преосталих места за упис студената након завршетка другог уписног рока 

биће накнадно објављен, након извештаја Комисија за упис студената другом 
уписном року у шк.2021/2022 годину. 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 

 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу чл.65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“бр.88/17, 27/2018,  
73/2018– други закон, 67/19, 6/20 – и други закони) сходно чл.98 ст.1 т.14  Статута 
Академије струковних студија Шабац,  Наставно стручно веће Академије је сходно чл.6 
ст.3 Правилника о условима и поступку за упис студената на Академији струковних студија 
Шабац бр. 01/20/1-02/2021 од 17.02.2021. год. у коме стоји да уколико након завршетка јунског 
и септембарског уписног рока остану непопуњена места у оквиру одобрене уписне квоте, 
Наставно-стручно веће Академије може утврдити и додатни уписни рок који се мора окончати 
до почетка обавезних облика наставе у наредној школској години, донело је наведену Одлуку. 
На основу горе изнетог, сходно броју пријављених кандидата у другом уписном року, 
који је знатно испод броја објављених слободних места у другом уписном року, 
Наставно-стручно веће Академије донело је Одлуку  да Академија распише додатни рок за 
упис студената у прву годину ОСС у шк.2021/2022. Години, како гласи у диспозитиву. 
 
 
Доставити:   
- Наставно-стручном  већу  Одсека 3х, 
- Студентским службама Академије3х,                          
- рачуноводству,                            
- Архиви  Наставно-стручног већа Академије и 
- Општој архиви. 
                                    
                                                                               Председавајући Н-С већа Академије 
                                                                                               Председник  Академије 

                                                                                                
                      др Светлана Карић, проф.                                    

 
 
 
 
 


